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կար կլի նի թար մաց նել ո րոշ գլուխ ներ: Ի հա վե լումն Կար միր խա չի մի ջազ գա յին 
կո մի տեի հո վա նա վո րու թյամբ հրա տա րակ ված ֆրան սե րեն, ռու սե րեն և իս պա
նե րեն թարգ մա նու թյուն նե րի՝ տե ղա կան նա խա ձեռ նու թյուն ներն այժմ նե րա ռում 
են ա րա բե րեն, չի նա րեն, ճա պո նե րեն և թուր քե րեն տար բե րակ նե րը, ին չը վկա յում 
է ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան փոր ձի ար դիա կա նու թյան մա սին:
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Շատ բա ներ են փոխ վում տաս նամ յա կի ըն թաց քում, շատ բա ներ էլ 
մնում են նույ նը: Չ նա յած ծանր վի րա վոր նե րի վար ման ո լոր տում նվա
ճում նե րին՝ զին ված հա կա մար տու թյուն նե րում տու ժած նե րին ժա մա նա
կին, հա մար ժեք և պատ շաճ խնամք ա պա հո վե լու խնդի րը շա րու նա կում է 
ար դիա կան լի նել:

« Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյուն. սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րով 
աշ խա տե լը զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի և բռ նու թյան այլ ի րա վի
ճակ նե րում» ձեռ նար կի ա ռա ջին հրա տա րա կու թյու նից 10 տա րի է ան ցել, 
և այդ ըն թաց քում այն դար ձել է հիմ նա կան տե ղե կա տու վի րա բույժ նե րի 
հա մար, ո րոնք դժվա րին և ա նո ղոք հան գա մանք նե րում բախ վում են 
պա տե րազ մի ինչ պես զին վո րա կան, այն պես էլ քա ղա քա ցիա կան վի րա
վոր նե րին վա րե լու մար տահ րա վե րին: Մեր վի րա բույժ գոր ծըն կեր նե րը 
հա մա րե ցին, որ նոր գի տե լիք ներն ար տա ցո լե լու հա մար օգ տա կար կլի
նի թար մաց նել ո րոշ գլուխ ներ: Ի հա վե լումն Կար միր խա չի մի ջազ գա յին 
կո մի տեի հո վա նա վո րու թյամբ հրա տա րակ ված ֆրան սե րեն, ռու սե րեն 
և իս պա նե րեն թարգ մա նու թյուն նե րի՝ տե ղա կան նա խա ձեռ նու թյուն ներն 
այժմ նե րա ռում են ա րա բե րեն, չի նա րեն, ճա պո նե րեն և թուր քե րեն տար
բե րակ նե րը, ին չը վկա յում է ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան փոր ձի ար դիա կա նու
թյան մա սին:

Մար տահ րա վեր նե րը չեն սահ մա նա փակ վում միայն բժշկա կան 
խնամ քով: 2019 թվա կա նին՝ Ժնևի չորս կոն վեն ցիա նե րի ստո րագ րու
մից 70 տա րի անց, դեռևս վտանգ ված է բու ժօգ նու թյուն տրա մադ րող
նե րի կյան քը։ Կար միր խա չի մի ջազ գա յին կո մի տեն, Կար միր խա չի և 
կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին շարժ ման և այլ մար դա սի րա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի գոր ծըն կեր նե րը բո լորն էլ միան շա նակ հա վաս տում 
են, որ զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ ա ռող ջա պա հու թյու նը 
վտանգ ված է՝ չնա յած մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի՝ պա տե
րազ մի ի րա վուն քի պա հանջ նե րին:

ԿԽՄԿն զ գոն է մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի ոտ նա հա
րու մից պաշտ պան վե լու հար ցում և աշ խա տում է պե տու թյուն նե րի հետ՝ 
ուղ ղե լու վնա սա կար վար քա գի ծը: Չէ՞ որ մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան 
ի րա վուն քի նկատ մամբ հար գան քը կյան քեր է փրկում, բաց է պա հում 
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հի վան դա նոց ներն ու դպրոց նե րը, պահ պա նում է է լեկտ րա և ջ րա մա
տա կա րա րու մը, շու կա նե րին գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: Ա վե
լի քիչ մար դիկ են տե ղա հան վում, զար գաց ման ջան քե րը պահ պան վում 
են, իսկ կա յու նու թյու նը՝ ամ րապնդ վում: Կոն վեն ցիա ներն այ սօր մնում են 
նույն քան ար դիա կան և կի րա ռե լի, որ քան 1949 թ., քա նի որ նույ նիսկ զին
ված հա կա մար տու թյուն նե րում, վա տա գույն ժա մա նակ նե րում, մեր հա մա
մարդ կա յին կո րի զը պետք է պահ պա նել:

Պա տե րազ մի ժա մա նակ հի վանդ նե րի և վի րա վոր նե րի խնամքն 
ու պաշտ պա նու թյու նը մնում է հիմ նա րար սկզբունք ԿԽՄԿի հա մար՝ 
լի նե լով 1864 թ. Ժնևի ա ռա ջին կոն վեն ցիա յի հիմ քը: Ռազ մա դաշ տա
յին վի րա բու ժու թյան այս թար մաց ված հրա տա րա կու թյու նը փոր ձում է 
ներ կա յաց նել ԿԽՄԿի բժշկա կան մաս նա գետ նե րի փոր ձը` մարդ կա յին 
վե րա բեր մունք ցու ցա բե րե լով այն պի սի ի րա վի ճակ նե րում, ո րի անհ րա
ժեշ տու թյու նը ա վե լի լավ աշ խար հում չէր լի նի:

Պի տեր Մաու րեր
ԿԽՄԿ նա խա գահ

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  

Դի մագ րա վե լով մար տահ րա վեր նե րին

Մի գի շեր՝ քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ա մե նա թեժ պա հին, ԿԽՄԿ 
դաշ տա յին հոս պի տա լում հեր թա պահ փոր ձա ռու վի րա բույժ բժշկու հի Xը 
գան գա հա տում է կա տա րում ռում բի հետևան քով վի րա վոր ված մի հի վան դի, 
մյու սին ան դա մա հա տում է հա կա հետևա կա յին ա կա նից ստաց ված վնաս
ված քից հե տո, եր րոր դին ո րո վայ նա հա տում է ա նում հրա զե նա յին վնաս
ված քից հե տո, էլ չա սած շտապ կե սար յան հա տու մը, ո րը, ինչ պես միշտ, 
անհ րա ժեշտ է լի նում ա նել ա մե նաան պա տեհ պա հին՝ կես գի շե րից հե տո։ Նա 
միակ հա սա նե լի վի րա բույժն էր այդ գի շեր: Ժա մա նա կին սա սո վո րա կան 
ի րա վի ճակ էր, բայց այս ա ռու մով վեր ջին ա վե լի քան ե րեք տաս նամ յա կի 
ըն թաց քում շատ բան չի փոխ վել:

Խա ղաղ ժա մա նակ նե րում սո վո րա կան ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն
ներն ար դեն իսկ սահ մա նա փակ են լի նում կամ ցածր ե կա մուտ ունե ցող շատ 
երկր նե րում նույ նիսկ չեն լի նում, իսկ տար բեր զի նա տե սակ նե րով վի րա վոր
նե րի ա վե լաց ման բե ռին բախ վե լով՝ ա րագ «հյուծ վում» են: Ա ռող ջա պա հու
թյան ե րե րուն հա մա կար գը դառ նում է զին ված հա կա մար տու թյան ա ռա ջին 
զո հե րից մե կը. որ պես կա նոն, մա տա կա րար ման գծե րը խա փան վում են, 
շի նու թյուն նե րը՝ ա վեր վում, իսկ բու ժանձ նա կազ մը՝ փա խուս տի դի մում:

Անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րի բա ցա կա յու թյու նը չի սահ մա նա փակ վում 
միայն ախ տո րո շիչ և բու ժա կան տեխ նի կա յի չլի նե լով։ Ա մե նագլ խա վո րը 
ո րա կա վոր ված կադ րե րի պա կասն է: Բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե
րում աշ խա տան քի սո վոր վի րա բույժ նե րը վի րա բու ժա կան ամ բողջ ծան
րա բեռնվա ծու թյան դեմ մնում են միայ նակ՝ առնչ վե լով այն պի սի նեղ 
մաս նա գի տու թյուն նե րի հետ, ո րոն ցից նրանք, լա վա գույն դեպ քում, միայն 
մա կե րե սա յին գի տե լիք ներ են ունե նում: Վե րա դառ նալ 50 տա րի ա ռաջ այդ
քան տա րած ված «հա մա պար փակ» միայ նակ վի րա բույ ժի փի լի սո փա յու
թյա նը, ո րը պետք է «ա մեն ինչ ա նի», դյու րին գործ չէ:

ԿԽՄԿ բրի գադ նե րը սո վո րա բար նե րա ռում են միայն մեկ կամ եր կու 
վի րա բույժ: Ն րանք լայն պրո ֆի լի մաս նա գետ ներ են և կա րո ղա նում են 
վի րա հա տել ցան կա ցած վի րա վո րում՝ փա փուկ հյուս վածք նե րի պարզ վեր
քե րից մինչև ո րո վայ նի թա փան ցող վի րա վո րում ներ, գան գու ղե ղա յին 
վնաս վածք ներ և բար դա ցած կոտրվածք ներ: Ն րանք պետք է նաև ան հա
պաղ ոչ վնաս ված քա յին վի րա բու ժա կան և ման կա բար ձա կան օգ նու թյուն 
ցուցաբերեն տե ղի քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյա նը: Ի դեա լա կան կլի ներ, 
ե թե նրանք լի նեին ընդ հա նուր վի րա բույժ ներ՝ տա րա տե սակ հմտու թյուն նե
րով և հա րուստ փոր ձով:

 Մեր ընդ հա նուր նպա տակն է պաշտ պա նել և ա ջակ
ցել զին ված հա կա մար տու թյուն նե րից տու ժած նե
րին և պահ պա նել նրանց ար ժա նա պատ վու թյու նը։ 
Այս գիր քը նվիր ված է այն ի րա վի ճակ նե րի զո հե
րին, ո րոնք ա վե լի լավ աշ խար հում գո յու թյուն չէին 
ունե նա:
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 Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյան սկզբունք նե րը 
հայտ նի են ե ղել դա րեր ի վեր, բայց վի րա բույժ նե րի 
յու րա քանչ յուր նոր սե րունդ յու րա քանչ յուր նոր պա
տե րազ մում պետք է նո րո վի սեր տի դրանք:

Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյու նը (ՌԴՎ), ան կախ այն բա նից՝ ի րա
կա նաց նում են ռազ մա կա՞ն, թե՞ քա ղա քա ցիա կան վի րա բույժ նե րը, ունի մի 
շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են զին ված 
հա կա մար տու թյան բնույ թով, դրա սահ մա նա փա կում նե րով ու վտանգ նե րով, 
ինչ պես նաև բարձր է ներ գիա յով օժտ ված խո ցող ար կե րի և պայ թյուն նե րի 
հա րու ցած թա փան ցող վեր քե րի և կոն տու զիա նե րի հա տուկ ախ տա ֆի զիո
լո գիա յով։ Տար բեր զի նա տե սակ նե րով վի րա վոր ված հի վանդ նե րի խնամքն 
ի րա կա նաց վում է վի րա բու ժա կան ըն դուն ված չա փա նիշ նե րի հա մա ձայն, 
սա կայն ծայ րա հեղ պայ ման նե րում: Այդ իսկ պատ ճա ռով խա ղաղ պայ ման
նե րում հան ցա վոր բռնու թյան հետևան քով ա ռա ջա ցած հրա զե նա յին վնաս
ված քի վա րու մը չի կա րող ուղ ղա կիո րեն էքստ րա պոլ յաց վել՝ ար տարկ վել 
զին ված հա կա մար տու թյան ի րա վի ճա կում վի րա հա տու թյան:

 Սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում վի
րա բույ ժը ստիպ ված է հաշ վի առ նել, որ չի կա րող 
լիար ժեք օգ տա գոր ծել իր ունա կու թյուն ներն ու 
գիտե լիք նե րը։

Սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում աշ խա տե լը նշա նա կում 
է, որ վի րա հա տու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ վում են ոչ թե 
վի րա բույ ժի   ո րա կա վոր մամբ, այլ ա վե լի շուտ անզ գա յաց ման և հետ վի րա
հա տա կան   խնամ քի ո րա կա կան մա կար դա կով, ինչ պես նաև ախ տո րո շիչ և 
բու ժա կան սար քա վո րում նե րի առ կա յու թյամբ:

Սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րը նույ նիսկ խա ղաղ պայ ման նե րում կա րող 
են հան գեց նել այն պի սի հի վանդ նե րի մահ վան, ո րոնք գու ցեև ողջ մնա յին, 
ե թե ա վե լի բարդ մի ջոց ներ լի նեին: Սա հա ճախ է պա տա հում ցածր ե կա
մուտ ունե ցող երկր նե րի հե ռա վոր և ոչ այն քան հե ռա վոր հի վան դա նոց նե
րում: Զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ այս ի րա վի ճակն ա վե լի է 
սրվում։

Տ րիա ժի՝ տե սա կա վոր ման սկզբունք նե րի կի րառ
ման դեպ քում հա ճախ ա ռաջ նա հերթ է դառ նում 
ա ռա վե լա գույն թվով «կյանք ու վեր ջույթ» փրկե լը՝ 
հնա րա վո րինս քիչ ժա մա նա կի և ռե սուրս նե րի 
հաշ վին:

Ան շուշտ, այս ա մե նը նշա նա կում է, որ ՌԴՎն շատ տար բեր է խա ղաղ 
ժա մա նակ նե րի վի րա բու ժու թյու նից, երբ վի րա հա տու թյուն նե րի մեծ մա սը 
պլա նա յին է, իսկ վնաս վածք նե րի մեծ մա սը՝ բութ, և վի րա բույ ժը ձգտում է 
ա նել ա մեն հնա րա վո րը՝ ա մեն մի հի վան դի հա մար օգ տա գոր ծե լով բո լոր 
անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րը:

 Զին ված հա կա մար տու թյան կամ բռնու թյան այլ 
ի րա վի ճակ նե րում մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան 
ի րա վուն քը կամ պա տե րազ մի ի րա վուն քը լրաց
նում է բժշկա կան է թի կա յի նոր մե րը։

Բա ցի դրա նից՝ զին ված հա կա մար տու թյան ի րա վի ճա կում բու ժանձ նա
կազմն իր աշ խա տան քում, բժշկա կան է թի կա յի կա նոն նե րի հետ մեկ տեղ, 
ա ռաջ նորդ վում է հա տուկ նոր մե րով, մաս նա վո րա պես՝ մի ջազ գա յին մար
դա սի րա կան ի րա վուն քով կամ պա տե րազ մի ի րա վուն քով: Սա այս տե սա կի 
վի րա բու ժա կան խնամ քի ևս մեկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն է, ո րը կարևոր է 
վտան գա վոր հան գա մանք նե րում ապ րող և աշ խա տող հի վանդ նե րի և բու
ժանձ նա կազ մի անվ տան գու թյան հա մար:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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ԿԽՄԿ փոր ձա ռու թյու նը

ԿԽՄԿն իր ստեղծ ման օր վա նից բժշկա կան օգ նու թյուն է ցու ցա բե րել 
պա տե րազ մի վի րա վոր նե րին, օ րի նակ՝ 1870 թ. ֆրանսպրու սա կան պա տե
րազ մի ժա մա նակ։ Այ նուա մե նայ նիվ, 19701980ա կան թվա կան նե րին զգա
լիո րեն ընդ լայն վեց Կար միր խա չի մար դա սի րա կան գոր ծու նեու թյու նը, որն 
ուղղ ված էր պա տե րազմ նե րի, ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի և բռ նու
թյան այլ ի րա վի ճակ նե րի զո հե րին օգ նե լուն, ո րոնք այդ ժա մա նակ ար դեն 
հա սել էին զգա լի մասշ տաբ նե րի: Ա ջակ ցու թյուն է ցու ցա բեր վել փախս
տա կան նե րին, ներ քին տե ղա հան ված նե րին և տե ղի տու ժած բնակ չու
թյա նը, բու ժօգ նու թյուն է ցու ցա բեր վել հի վանդ նե րին և վի րա վոր նե րին։ 
Նաև հիմ նադր վել են բազ մա թիվ նոր կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք ՄԱԿի 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ սկսել են այս մար դա սի րա կան մար
տահ րա վեր նե րին միտ ված գոր ծո ղու թյուն ներ:

ԿԽՄԿն ձեռ նա մուխ ե ղավ պա տե րազ մից տու ժած նե րին վի րա բու ժա
կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու լայ նա ծա վալ ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը: 
Բաց վե ցին ԿԽՄԿի կող մից կա ռա վար վող մի քա նի ան կախ հոս պի տալ ներ 
և հ րա վիր վե ցին վի րա բույժ ներ Կար միր խա չի և Կար միր մա հի կի տար բեր 
ազ գա յին ըն կե րու թյուն նե րից, ինչ պես նաև Շ վեյ ցա րիա յից: Մեծ թվով խան
դա վառ և գա ղա փա րա կիր վի րա բույժ ներ մեկ նե ցին մար դա սի րա կան ա ռա
քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու: Ն րանք լավ պատ րաստ ված էին և փոր ձա ռու, 
բայց նրանց ուսու ցումն ու փոր ձը մեծ մա սամբ հիմն ված էր արդ յու նա բե րա
կան զար գա ցած երկր նե րի հի վան դա նո ցա յին հաս տա տու թյուն նե րի կա տար
յալ պայ ման նե րի վրա: Ուս տի նրանք ստիպ ված ե ղան ա րա գո րեն շատ նոր 
բան սո վո րել:

ԿԽՄԿն նույն պես ստիպ ված էր ա րագ շատ բան սո վո րել, և արդ յուն քում 
զգա լի փորձ ձեռք բե րեց հա կա մար տու թյուն նե րի զո հե րին խնա մե լու հար
ցում այն պի սի ի րա վի ճակ նե րում, որ տեղ ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը 
խիստ խա թար ված է: Այս նոուհաուն բխում է ե րեք տար բեր, բայց հա րա
կից ծրագ րե րից աշ խար հի տար բեր երկր նե րում, ո րոնք տու ժել են զին ված 
հա կա մար տու թյուն նե րից և բռ նու թյան այլ ի րա վի ճակ նե րից:

ԿԽՄԿ-ի կող մից կա ռա վար վող  
ան կախ հոս պի տալ ներ

Ա ջակ ցու թյուն տե ղա կան հի վան դա նոց նե րին օ տա րերկր յա վի րա բու ժա
կան բրի գադ նե րի կար ճա ժամ կետ գոր ծուղ ման մի ջո ցով՝ կենտ րո նա նա լով 
վե րա պատ րաստ ման և կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման վրա, պա րա գա նե րի 
և սար քա վո րում նե րի տրա մադ րում, են թա կա ռուց վածք նե րի, ջրա մա տա կա
րար ման և ջ րա հե ռաց ման օբ յեկտ նե րի վե րա նո րո գում և, հարկ ե ղած դեպ
քում, տե ղի անձ նա կազ մի ֆի նան սա կան խրա խու սում և աշ խա տա վար ձեր:

ՌԴՎի վե րա բեր յալ սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում, որ տեղ գոր ծըն կեր
նե րը հնա րա վո րու թյուն են ունե նում փո խա նա կե լու գի տե լիք ներ և փորձ։

Այս ե ռա կողմ մո տե ցու մը ԿԽՄԿին հնա րա վո րու թյուն է տվել մշա կել 
վի րա բու ժա կան վար ման հիմ նա կան կլի նի կա կան գոր ծե լա կար գեր և ըն թա
ցա կար գեր, ո րոնք կի րա ռե լի են սուղ ռե սուրս նե րով և վ տան գա վոր ի րա
վի ճակ նե րում զեն քով վի րա վոր ված հի վանդ նե րի վար ման հա մար: Բա ցի 
դրա նից՝ վեր ջին ե րե սուն տա րի նե րի ըն թաց քում ԿԽՄԿն պատ րաս տել և 
պահ պա նել է հի վան դա նո ցա յին փոր ձա ռու անձ նա կազ մի կադ րա յին ռե զերվ, 
որն ստիպ ված չի լի նում ա մեն նոր զին ված հա կա մար տու թյու նում կրկին 
սո վո րել ար դեն հայտ նի բա նե րը:

Ինչևի ցե, վեր ջին տա րի նե րին, կրթա կան ա վե լի լայն հնա րա վո րու թյուն
նե րի շնոր հիվ, զին ված հա կա մար տու թյուն նե րից տա ռա պող երկր նե րում 
նկատ վում է վի րա բույժ նե րի թվի կտրուկ աճ։ Սա ԿԽՄԿին հնա րա վո րու
թյուն է տվել փո խել իր ծրագ րե րի շեշ տադ րու մը վատ գոր ծող կամ գո յու թյուն 
չու նե ցող հի վան դա նո ցա յին հա մա կար գը փո խա րի նե լուց, այ սինքն՝ ԿԽՄԿ 
ան կախ հոս պի տալ նե րից, դե պի մար տա կան զեն քից վի րա վոր ված հի վանդ
նե րի վար ման նրբու թյուն նե րին տի րա պե տե լու հա մար բու ժանձ նա կազ մին 
ա ջակ ցելն ու վե րա պատ րաս տե լը:

Վեր ջին տաս նամ յա կի ըն թաց քում ԿԽՄԿն իր մաս նա գի տա կան վե րա
պատ րաստ ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում կազ մա կեր պել է ա վե լի քան 120 
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ՌԴՎ սե մի նար ներ՝ տա րե կան մեկ տասն յա կից ա վե լի: Այս սե մի նար նե րը 
նե րա ռում էին գի տե լիք նե րի և գա ղա փար նե րի ին տեն սիվ փո խա նա կում մի 
շարք երկր նե րի վի րա բույժ նե րի (մար տա կան վնաս վածք նե րի բուժ ման տար
բեր աս տի ճա նի փորձ ունե ցող) և ԿԽՄԿ վի րա բույժ նե րի միջև: Այս քննար
կում նե րը օ գուտ են բե րել բո լո րիս, և ո րոշ դա սեր ար տա ցոլ ված են այս նոր 
գրքի բո վան դա կու թյան մեջ:

Այ նուա մե նայ նիվ, մի շարք դեպ քե րում ԿԽՄԿն շա րու նա կել է ուղ ղա կի 
վի րա բու ժա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րել՝ գոր ծե լով չե զո քու թյան և ա նա չա
ռու թյան սկզբունք նե րի հա մա ձայն: Օգ նու թյան այս ձևը ա մե նա կարևոր ներդ
րումն է ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի զո հե րի պաշտ պա նու թյան և 
բժշկի բարձր ա ռա քե լու թյա նը ծա ռա յե լու հա մար այն ի րա վի ճակ նե րում, երբ 
այդ մար դա սի րա կան սկզբունք նե րը կոպ տո րեն ոտ նա հար վում են:

Մինչ այժմ հրա տա րակ ված ՌԴՎ ձեռ նարկ նե րը մշակ վել են հիմ նա
կա նում արդ յու նա բե րա կան զար գա ցած երկր նե րի բա նակ նե րի կող մից և 
նա խա տես ված են այդ երկր նե րի բա նակ նե րի հա մար։ Սո վո րա բար, նման 
ուղե ցույց նե րի օ պե րա տիվ նոր մե րը նա խա տե սում են մեծ մի ջոց ներ և անձ
նա կազմ. հի վանդ նե րի տար հա նում ուղ ղա թիռ նե րով, լավ պատ րաստ ված 
դաշ տա յին բժիշկ ներ և պատ գա րա կա կիր ներ, բարդ տեխ նի կա, վի րա բույժ
նե րի, ա նես թե զիո լոգ նե րի և բուժ քույ րե րի բազ մա մաս նա գի տա կան թի մեր: 
Թեև ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան անձ նա կազ մը հղում է կա տա րում այս ձեռ նարկ
նե րին, դրան ցում նկա րագրված պայ ման ներն ու մի ջոց նե րը հազ վա դեպ են 
հան դի պում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ներ կա յիս թա տե րա բե մե րում: 
Դ րանց «դա սե րից» շա տե րը ան հա մար ժեք կամ նույ նիսկ ան պա տեհ են մար
դա սի րա կան ՌԴՎի կամ մի շարք երկր նե րում սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րով 
աշ խա տող հան րա յին   հի վան դա նոց նե րի գոր ծու նեու թյան հա մար:

ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան ծա ռա յու թյու նը ձգտում է լի նել տնտե սող, ոչ 
մաս նա գի տաց ված, հիմն ված հիմ նա վոր գի տա կան սկզբունք նե րի վրա և 
լավ արդ յունք ներ ա պա հո վել առ կա սահ մա նա փա կում նե րի պայ ման նե րում: 
Սույն ձեռ նար կում նկա րագրված կլի նի կա կան գոր ծե լա կար գե րը և վի րա բու
ժա կան մե թոդ նե րը ստան դարտ ըն թա ցա կար գեր են, ո րոնք օգ տա գործ վում 
են ԿԽՄԿ փոր ձա ռու վի րա բու ժա կան անձ նա կազ մի կող մից:

Սույն գրքի մա սին

Նշ ված մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա յե լու հա մար ԿԽՄԿ Բժշկա կան 
բաժ նի վի րա բու ժու թյան բա ժան մուն քի մեր նա խորդ նե րը պատ րաս տե
ցին հիմ նա րար ուղե ցույց՝ « Վի րա բու ժու թյուն պա տե րազ մից տու ժած նե րի 
հա մար», անգ լե րեն և ֆ րան սե րեն, ո րը նա խա տես ված էր ա ռա ջին ան գամ 
մար դա սի րա կան ա ռա քե լու թյան ձեռ նա մուխ ե ղած վի րա բույժ նե րի հա մար:

Այդ գրքի ա ռա ջին ե րեք հրա տա րա կու թյուն նե րը լայն տա րա ծում և 
ճա նա չում են գտել ամ բողջ աշ խար հի վի րա բույժ նե րի շրջա նում, ո րոնք ա ռա
ջին ան գամ ստիպ ված են եղել բախ վել պա տե րազ մի վի րա վոր հի վանդ նե
րին բու ժե լու մար տահ րա վե րին: Թերևս ա մե նա մեծ օ գուտն այդ գիր քը բե րեց 
մե կու սի գյու ղա կան հի վան դա նոց նե րում աշ խա տող ընդ հա նուր վի րա բույժ
նե րին:

Ի սկզբա նե նա խա տես ված էր պատ րաս տել « Վի րա բու ժու թյուն պա տե
րազ մից տու ժած նե րի հա մար» գրքի չոր րորդ հրա տա րա կու թյու նը՝ ուղղ
ված ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան սե մի նար նե րում մեր գոր ծըն կեր նե րից շա տե րի 
վեր հա նած հա տուկ կա րիք նե րին և կոնկ րետ խնդրանք նե րին, ինչ պես նաև 
ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան պրակ տի կա յում վեր ջին նվա ճում ներն ար տա ցո լե
լուն: Սա կայն շու տով պարզ դար ձավ, որ նոր գիրքն ա վե լի լավ կծա ռա յի այդ 
նպա տա կին: Այս գիրքն այժմ նե րա ռում է զգա լի քա նա կու թյամբ նոր նյութ, 
ո րը կներ կա յաց վի եր կու հա տո րով` պահ պա նե լով բնօ րի նակ ձեռ նար կի հիմ
նա կան հա յե ցա կար գե րը։

Ա ռա ջին հա տո րը նվիր ված է հար ցե րի լայն շրջա նա կի և նե րա ռում 
է ա վե լի ընդ հա նուր բնույ թի մի շարք՝ ամ բող ջո վին նոր գլուխ ներ, ո րոնց 
բո վան դա կու թյու նը վե րա բե րում է ոչ միայն վի րա բույժ նե րին, այլև զին ված 
հա կա մար տու թյուն նե րի և բռ նու թյան այլ ի րա վի ճակ նե րում վի րա բու ժա կան 
ծրագ րե րի կազ մա կերպ ման և հա մա կարգ ման պա տաս խա նա տու նե րին։ 
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Այս տեղ ներ կա յաց վում են պա տե րազ մի զո հե րի վի րա բու ժա կան խնամ քի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ հա մա ճա րա կա բա նա կան, 
կազ մա կերպ չա կան և ն յու թա տեխ նի կա կան աս պեկտ նե րը՝ հեն վե լով ԿԽՄԿ 
բու ժանձ նա կազ մի և այլ գոր ծըն կեր նե րի փոր ձի վրա: Երկ րորդ հա տո րը 
նվիր ված է մարմ նի տար բեր հա մա կար գե րի մար տա կան վնաս վածք նե րին։

Այս տեղ ներ կա յաց ված վի րա բու ժա կան մե թոդ նե րը գլխա վո րա պես 
հիմն ված են այն նույն հիմ նա րար գա ղա փար նե րի վրա, ո րոնց հիմ քում 
բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ա վե լի ա ռա ջա դեմ մե թոդ ներն են: Այ նուա մե
նայ նիվ, դրանք բխում են նաև փորձ ված հնա րամ տու թյուն նե րից և բուժ ման 
շատ պարզ մե թոդ նե րի կի րա ռու մից՝ նպա տակ ունե նա լով օգ տա գոր ծել սահ
մա նա փակ են թա կա ռուց վածք նե րի, սար քա վո րում նե րի և անձ նա կազ մի պայ
ման նե րին հնա րա վո րինս հա մա պա տաս խա նող տեխ նո լո գիա կան մի ջոց ներ:

Վի րա բու ժա կան տեխ նի կա յի բա ցատ րու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց
ված է գյու ղա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր վի րա բույ ժի գի տե լիք նե րի 
և պ րակ տի կա յի մա կար դա կին: Այս վի րա բույժ նե րը հա ճախ ա ռա ջինն են 
տես նում հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ վի րա վոր ված հի վանդ նե րի, և 
ն րանք գի տեն, որ տվյալ հան գա մանք նե րում հե ռա վոր մայ րա քա ղա քի ա վե լի 
բարդ հաս տա տու թյուն ներ ուղ ղոր դելն ա նի րա գոր ծե լի կամ անհ նար է: Այս 
գիր քը փոր ձում է նեղ մաս նա գի տա ցում չու նե ցող վի րա բույժ նե րին հիմ նա
կան խոր հուրդ ներ տալ զեն քի հետևան քով ա ռա ջա ցած վեր քե րի բուժ ման 
վե րա բեր յալ՝ նկա րագ րե լով վի րա հա տու թյուն նե րի այն տե սակ նե րը, ո րոնք 
արդ յու նա վետ են ե ղել ԿԽՄԿի և այլ հա մադ րե լի պրակ տի կա յում:

Հու սով ենք, որ այս գիր քը օգ տա կար կլի նի քա ղա քա ցիա կան, զին վո
րա կան և Կար միր խա չի/ Կար միր մա հի կի վի րա բույժ նե րին, ո րոնք ա ռա ջին 
ան գամ բախ վում են ռիս կա յին և եր բեմն վտան գա վոր հան գա մանք նե րում 
զին ված հա կա մար տու թյան և բռ նու թյան այլ ի րա վի ճակ նե րի զո հե րին բու
ժե լու մար տահ րա վե րին:

Էս պե րան ցա  
Մարտի նեզ

Խ րիս տոս Ջիա նու  Մար կո Բալ դան

Ա ռող ջա պա հու թյան 
բաժ նի պետ

ԿԽՄԿ նախ կին  
գլխա վոր վի րա բույժ

ԿԽՄԿ նախ կին  
գլխա վոր վի րա բույժ

 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ



12

Ե րախ տի քի խոս քեր

Սույն ձեռ նար կը հիմն ված է « Վի րա բու ժու թյուն պա տե րազ մից տու ժած
նե րի հա մար» գրքի վրա, որն ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակել է ԿԽՄԿն 
1988 թ., և որը խմ բագրել են Դա նիել Դ յու ֆու րը (Daniel Dufour), Մայքլ Օուեն
Ս մի թը (Michael OwenSmith) և Գ. Ֆ րենկ Ս թե նին գը (G. Frank Stening): Հե ղի
նակ նե րի թվում են ե ղել Բեռ նարդ Բետ րան կուր տը (Bernard Betrancourt, 
Շ վեյ ցա րիա), Դա նիել Դ յու ֆու րը (Daniel Dufour, Շ վեյ ցա րիա), Օ րա Ֆ րի
բեր գը (Ora Friberg, Ֆին լան դիա), Սոե րեն Կ րո ման Են սե նը (Soeren Kromann 
Jensen, Դա նիա), Ան տե րո Լոու նա վաա րան (Antero Lounavaara, Ֆին լան դիա), 
Մայքլ ՕուենՍ մի թի (Michael OwenSmith, Միաց յալ Թա գա վո րու թյուն), Յոր
մա Սալ մե լան (Jorma Salmela, Ֆին լան դիա), Էր կի Սիլ վո նե նը (Erkki Silvonen, 
Ֆին լան դիա), Գ. Ֆ րենկ Ս թե նին գը (G. Frank Stening, Ավստ րա լիա), Բ յորն 
Զե տերշտրյոմը (Björn Zetterström, Շ վե դիա):

Պատ կե րա զար դում նե րը կա տա րել է Պե նե լո պե Լ. Զիլստ րան (Penelope 
L. Zylstra, Ավստ րա լիա): Ն րա գծան կար նե րից շա տե րը նե րառ ված են սույն 
գրքում:

Երկ րորդ հրա տա րա կու թյու նը (1990 թ.) վե րա նայ վել է Ռո բին Գ րե
յի (Robin Gray, Միաց յալ Թա գա վո րու թյուն) կող մից, իսկ եր րոր դը (1998 թ.)՝ 
Օա սա Մոլ դեի (Åsa Molde, Շ վե դիա) կող մից։

Մենք խո րին ե րախ տի քով ըն դու նում ենք նրանց ռահ վիա րա յա կան 
աշ խա տան քը և ն րանց հստակ ու պարզ մո տե ցու մը, ո րը մեզ հա մար օ րի նակ 
է ծա ռա յել այս գրքի մշակ ման գոր ծում:

Հարկ է նշել այս հրա տա րա կու թյան հա մար ԿԽՄԿ և այլ կազ մա կեր
պու թյուն նե րի մեր փոր ձա ռու գոր ծըն կեր նե րից շա տե րի ներդ րու մը: Քն նա
դա տա կան մեկ նա բա նու թյուն ներ ու ար ժե քա վոր խոր հուրդ ներ են տվել 
հետև յալ մաս նա գետ նե րը. Քեն Բա րանդ (Ken Barrand, Միաց յալ Թա գա վո րու
թյուն), Ֆ րան կո Դե Սի մո նե (Franco De Simone, Ի տա լիա), Հեր ման Դ յու Պ լե
սիս (Herman Du Plessis, Հա րա վա յին Աֆ րի կա), Ժակ Գու սեն (Jacques Goosen, 
Հա րա վա յին Աֆ րի կա), Օա սա Մոլ դե (Åsa Molde, Շ վե դիա), Վա լե րի Սա սին 
(Valery Sasin, Բե լա ռուս), Հա րալդ Վեեն (Harald Veen, Նի դեռ լանդ ներ) և Գ յուն
տեր Վիմհ յո ֆեր (Gunter Wimhoefer, Գեր մա նիա):

Բեատ Կ նոյբ յու լը (Beat Kneubuehl, Շ վեյ ցա րիա) հան դես է ե կել որ պես 
բա լիս տի կա յի հար ցե րով գի տա կան խորհր դա տու, իսկ ԿԽՄԿ ի րա վա բան 
Սիլ վեն Վի տեն (Sylvain Vité, Շ վեյ ցա րիա) ի րա կա նաց րել է տեխ նի կա կան 
փոր ձաքն նու թյուն մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի վե րա բեր
յալ և վե րա նա յել հա մա պա տաս խան բա ժին նե րը: Մաս սի Բևե րի ջը (Massey 
Beveridge, Կա նա դա) ծա ռա յել է որ պես այր վածք նե րի և մաշ կի փոխ պատ
վաստ ման տեխ նի կա կան խորհր դա տու և ն շա նա կա լի ներդ րում է ունե ցել 
հա մա պա տաս խան գլուխ նե րում:

Կար միր խա չի վեր քե րի գնա հատ ման սանդ ղա կի մա սին գլու խը մեծ 
մասամբ հիմն ված է Ռո բին Քոուփ լեն դի (Robin Coupland, Միաց յալ Թա գա
վո րու թյուն)՝ ԿԽՄԿ գրքույ կի վե րա նայ ված հրա տա րա կու թյան վրա. նա 
նաև էա կան մեկ նա բա նու թյուն ներ և խոր հուրդ ներ է տվել բա լիս տի կա յի 
և հա մա ճա րա կա բա նու թյան վե րա բեր յալ և կարևոր դեր է խա ղա ցել իր մի 
շարք հա մա պա տաս խան հրա պա րա կում նե րի մի ջո ցով։ Հոլ գեր Շ միդ տը 
(Holger Schmidt, Գեր մա նիա) և Է րիկ Բեռ նը (Eric Bernes, Ֆ րան սիա) խոր
հուրդ ներ են տվել ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան և շ տապ օգ նու թյան սեն յա կում 
վնաս վածք նե րի խնամ քի վե րա բեր յալ: Հայ դե Բեք մա նը (Haide Beckmann, 
Գեր մա նիա) և Թո մաս Ուո քե րը (Thomas Walker, Շ վեյ ցա րիա) ի րենց ներդ
րումն են ունե ցել անզ գա յաց ման մա սին գլխում, իսկ Դի թեր Յա կո բին 
(Dieter Jacobi, Գեր մա նիա) դի տար կում ներ է կա տա րել քրո նիկ վա րակ նե րի 
մա սին գլխի հա մար:

2002 թ. մար տին Ժնևում կա յա ցած ԿԽՄԿ ա ռա ջա տար վի րա բույժ
նե րի աշ խա տա ժո ղո վը վե րա նա յել է Կար միր խա չի վեր քե րի գնա հատ ման 
սանդ ղա կը, ԿԽՄԿ տրիա ժա յին կար գե րը և հաս տա տել ԿԽՄԿ հա կա բիո
տի կա յին գոր ծե լա կար գը: Մաս նա կից նե րի թվում էին Մար կո Բալ դա նը 
(Marco Baldan, Ի տա լիա), Մաս սի Բևե րի ջը (Massey Beveridge, Կա նա դա), 
Խ րիս տոս Ջիա նուն (Christos Giannou, Հու նաս տան Կա նա դա), Ֆ րան սուա 
Իր մեն (François Irmay, Շ վեյ ցա րիա), Դի թեր Յա կո բին (Dieter Jacobi, Գեր
մա նիա), Բեն Մա կը (Ben Mak, Նի դեռ լանդ ներ), Վա լե րի Սա սի նը (Valery 
Sasin, Բե լա ռուս), Յուկ կա Սիգ բեր գը (Jukka Siegberg, Ֆին լան դիա), Հա րալդ 
Վեե նը (Harald Veen, Նի դեռ լանդ ներ) և Գ յուն տեր Վիմհ յո ֆե րը (Gunter Wim
hoefer, Գեր մա նիա):

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Բա ցի դրա նից՝ 2002 թ. նո յեմ բե րին Ժնևում տե ղի ունե ցած ԿԽՄԿ ա ռա
ջա տար ա նես թե զիո լոգ նե րի աշ խա տա ժո ղո վը հիմք հան դի սա ցավ անզ գա
յաց ման վե րա բեր յալ գլխի հա մար և սահ մա նեց ԿԽՄԿ ցա վի կա ռա վար ման 
գոր ծե լա կար գը: Դ րա մաս նա կից ներն էին Սու նաո Ա սաին (Sunao Asai, Ճա պո
նիա), Հայ դե Բեք մա նը (Haide Beckmann, Գեր մա նիա), Լի զա Բե նե թը (Lisa 
Bennett, Ավստ րա լիա), Ջին Ֆ րո սար դը (Jeanne Frossard, Միաց յալ Թա գա վո
րու թյուն), Ք րիս տիան Գեր բե րը (Christiane Gerber, Շ վեյ ցա րիա), Խ րիս տոս 
Ջիա նուն (Christos Giannou, Հու նաս տան Կա նա դա), Տուու լա Կան գաս Սաա
րե լան (Tuula KangasSaarela, Ֆին լան դիա), Ս վան տե Լին դե նը (Svante Linden, 
Շ վե դիա), Պի տեր Մա հո նին (Peter Mahoney, Միաց յալ Թա գա վո րու թյուն), 
Բար թե լե մի Մեր զու գան (Barthélémy Merzouga, Շ վեյ ցա րիա), Պաս կալ Օլ լեն 
(Pascal Ollé, Ֆ րան սիա), Էրկ կի Սաա րե լան (Erkki Saarela, Ֆին լան դիա), Բեր
նա դետ Ս տերք սը (Bernadette Sterckx, Ֆ րան սիա), Վ լա դիս լավ Վի րա գոն 
(Vladislav Virago, Բե լա ռուս), Է րիկ Վ րեե դեն (Eric Vreede, Նի դեռ լանդ ներ) և 
Յո լան դա Ուո քե րը (Jolanda Walker, Շ վեյ ցա րիա):

Այս եր կու աշ խա տա ժո ղով ներն օգ նել են նաև մշա կել ԿԽՄԿի չա փա
նիշ նե րը նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման հա մար, ո րո շել լա բո րա տոր փոր
ձաքն նու թյան անհ րա ժեշտ մա կար դա կը և ուր վագ ծել ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան 
ծրագ րե րի ընդ հա նուր ռազ մա վա րու թյու նը:

Ք րիս տիան դե Շար մա նը (Christiane de Charmant) հանձն է ա ռել վերջ
նա կան տեքս տի խմբագ րու մը և ե ղել է թո ղարկ ման պա տաս խա նա տուն, իսկ 
Պիեռ Գ յու դելն (Pierre Gudel) ա պա հո վել է գրա ֆի կա կան ձևա վո րու մը: Մե ծա
պես գնա հա տում ենք նրանց ներդ րումն այս հրա տա րա կու թյան մեջ:

Երկ րորդ հրա տա րա կու թյան մա սին 

Այս հա տո րի հրա տա րա կու մից ի վեր մի շարք նվա ճում ներ են ար ձա
նագրվել պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի վար ման գոր ծում: Ձգ տել ենք 
թար մաց նել բո վան դա կու թյու նը՝ չփոր ձե լով ա ռա ջար կել «ար դիա կան» զար
գա ցում նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում ան տե ղի են սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րով 
դժվա րին պայ ման նե րում աշ խա տող մեր գոր ծըն կեր նե րի հա մար: Այ նուա մե
նայ նիվ, փոր ձել ենք լի նել հնա րա վո րինս պրո ֆե սիո նալ:

ԿԽՄԿ կենտ րո նա կա յա նի մի շարք գոր ծըն կեր ներ ի րենց ներդ րումն են 
ունե ցել այս հրա տա րա կու թյան մեջ: Անդ րեաս Վ լա դի սը (Andreas Wladis, Շ վե
դիա) և Ս լո բո դան Մի րո սավ լիևը (Slobodan Mirosavliev, Սեր բիա) մեծ դեր են 
խա ղա ցել այս հրա տա րա կու թյան թո ղարկ ման մեջ և մաս նակ ցել են բազ մա
թիվ գլուխ նե րի, հատ կա պես վնա սի վե րահսկ ման վի րա բու ժու թյան մա սին 
գլխի վե րա նայ մա նը: Սան յա Յա նա նի նը (Sanja Jananin, Սեր բիա) և Դ միտ րո 
Կու չու մո վը (Dmytro Kuchumov, Ուկ րաի նա) նույն պես ի րենց ներդ րումն են 
ունե ցել վնա սի վե րահսկ ման վե րա բեր յալ քննարկ մա նը և վե րա նա յել են 
անզ գա յաց ման մա սին գլու խը: Թո մաս Ուիլ փը (Thomas Wilp, Գեր մա նիա) 
վե րա նա յել է ա ռա ջին օգ նու թյան գլու խը: Մաու րո Դալ լա Տոր րեն (Mauro 
Dalla Torre, Ի տա լիա), Ջո նի Նեհ մեն (Johnny Nehme, Լի բա նանՖ րան սիա) 
և Է րիկ Տոլ լեֆ սե նը (Erik Tollefsen, Նոր վե գիա) ի րենց ներդ րումն են ունե ցել 
քի միա կան զեն քի մա սին բաժ նում: Իոան նա Ան ցու լա տուն (Ioanna Antzoula
tou, Հու նաս տան) ներ կա յաց րել է ԿԽՄԿ նոր դաշ տա յին վի ճա կագ րու թյու նը: 
Թոմ Պո տո կա րը՝ Սուոն սիի հա մալ սա րա նից (Tom Potokar, University of Swan
sea, Միաց յալ Թա գա վո րու թյուն), վե րա նա յել է այր վածք նե րի մա սին գլու խը` 
հիմն վե լով INTERBURNS հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան դաշ տա յին փոր
ձի վրա: Մեր գոր ծըն կեր և 2րդ հա տո րի հա մա հե ղի նակ Օա սա Մոլ դեն (Åsa 
Molde, Շ վե դիա) իր ար ժե քա վոր մեկ նա բա նու թյուն ներն է կա տա րել բո լոր 
թար մաց ված գլուխ նե րում: Հե ղի նակ նե րը ցան կա նում են ի րենց ե րախ տա
գի տու թյու նը հայտ նել Ս թիվ Ռոուք լի ֆին (Steve Rawcliffe)՝ այս հրա տա րա կու
թյան թար մաց ված մա սե րը խմբագ րե լու հա մար:

Հե ղի նակ նե րը ԿԽՄԿ պայ մա նագ րա յին աշ խա տա կից ներ են, և այս գրքի 
հրա տա րակ ման հա մար ար տա քին ֆի նան սա կան կամ նյու թա կան ա ջակ ցու
թյուն չեն ստա ցել:

 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն ներն ուղեկ ցում են մարդ կու թյանը իր 
ամ բողջ պատ մու թյան ըն թաց քում, և ռազ մա կան տեխ նի կա յի զար գաց մա նը 
զու գըն թաց ա վե լի ու ա վե լի մա հա ցու են դառ նում վի րա վո րում նե րը: Պա տե
րազ մի հետևան քով տու ժած զին վո րա կան կամ քա ղա քա ցիա կան ան ձանց 
բժշկա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու ար վես տը կազ մա կերպ չա կան և բու ժա
կան ի մաս տով շեշ տա կիո րեն տար բեր վում է քա ղա քա ցիա կան ա ռող ջա պա
հա կան մո տե ցում նե րից: Ռազ մա կան բա խում նե րի ժա մա նակ տու ժած նե րի 
և վի րա վոր նե րի մե ծա ծա վալ հոս քե րի կա ռա վա րու մը, ժա մա նա կին բու ժօգ
նու թյան ճշգրիտ կազ մա կեր պու մը լրջա գույն մար տահ րա վեր ներ են ցան կա
ցած երկ րի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի հա մար: Այս խնդիր նե րի բարձր 
մա կար դա կով լու ծու մը ա ռաջ նա հերթ պա հան ջում է գի տե լիք ներ ռազ մա
դաշ տա յին վի րա բու ժու թյան նրբու թյուն նե րի մա սով:

Հա յաս տա նի և Ար ցա խի ա ռող ջա պա հու թյու նը ևս պատ մու թյան ըն թաց
քում ան մասն չի մնա ցել այս մար տահ րա վեր նե րից: 

Հաշ վի առ նե լով մեր երկ րի փոր ձը և ա պա գա յի մար տահ րա վեր նե րը՝ 
խիստ անհ րա ժեշ տու թյուն ծա գեց մայ րե նի լեզ վով ունե նալ կոնֆ լիկտ նե րի 
բժշկու թյա նը նվիր ված ժա մա նա կա կից և հա մընդգրկուն գրա կա նու թյուն: 
ԿԽՄԿի կող մից հրա տա րակ ված՝ ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյան երկ
հա տոր յա ձեռ նար կը կոնֆ լիկտ նե րի բժշկու թյան լա վա գույն աղբ յուր նե րից 
է, որն ընդգրկում է ԿԽՄԿի բժիշկ նե րի եր կա րամ յա փոր ձը և ա պա ցու ցո
ղա կան բժշկու թյու նից վերց ված ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րը: Ար դեն 30 
տա րի հրա տա րակ վող այս ձեռ նար կը դար ձել է սե ղա նի գիրք բազ մա թիվ 
վի րա բույժ նե րի հա մար ամ բողջ աշ խար հում: ԿԽՄԿի ռազ մա դաշ տա յին 
վի րա բու ժու թյան գրքե րը պար բե րա բար թար մաց վում են և մի քա նի տա րին 
մեկ վե րահ րա տարակ վում ար դեն նո րաց ված նյու թե րով: 

Հա տոր 1ի մեջ լա վա գույնս անդ րա դարձ է կա տար ված վի րա վո
րում նե րի բա լիս տիկ մե խա նիզմ նե րի նկա րագ րու թյա նը, վի րա վոր նե րի 
զանգ վա ծա յին հոս քե րի տե սա կա վոր ման, ին ֆեկց ված վեր քե րի վար ման, 
այր վածք նե րի և ցր տա հա րու թյուն նե րի բու ժա կան մո տե ցում նե րին և այլն:

«Ա ռա ջա դեմ բժշկու թյուն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան (ՀԿ) 
նա խա ձեռ նու թյամբ զարկ տրվեց այս կարևոր գրքի հա յե րեն թարգ մա նու
թյան նա խագ ծին:

ԿԽՄԿ հա յաս տան յան գրա սեն յա կի հետ (ի դեմս ա ռող ջա պա հա կան 
ծրագ րե րի ղե կա վար Գե ղամ Պետ րոս յա նի և ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի 
պա տաս խա նա տու Կա րի նե Թո րոս յա նի) հա մա գոր ծակ ցու թյան շրջա նակ նե
րում «Ա ռա ջա դեմ բժշկու թյուն» ՀԿի և ԿԽՄԿի միջև կնքվեց հու շա գիր, ո րի 
արդ յուն քում «Ա ռա ջա դեմ բժշկու թյուն» ՀԿն ս տանձ նեց սույն երկ հա տոր
յա կի թարգ մա նու թյան աշ խա տանք նե րը: 

Հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն բժիշկթարգ մա նիչ նե րի պրո ֆե սիո նալ 
թի մին (Ար մեն Գևորգ յան, Գուր գեն Ե սա յան, Դա վիթ Դավ թյան, Լի լիթ Հով
հան նիս յան, Սոֆ յա Զոր յան, Տիգ րան Վահ րամ յան)՝ Հայ բժշկա գիր նե րի 
ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Դա վիթ Աբ րա համ յա նի ղե կա վա րու թյամբ, ո րոնք 
հա վուր պատ շա ճի ի րա կա նաց րին թարգ ման չա կան աշ խա տանք նե րը:

Շ նոր հա կա լա կան խոս քեր ենք ցան կա նում հայտ նել նա խագ ծի թարգ
ման չա կան աշ խա տանք նե րի ֆի նան սա կան ա ջա կից նե րին՝ «Ա ռա ջա դեմ 
բժշկու թյուն» ՀԿին, ԿԽՄԿ հա յաս տան յան գրա սեն յա կին, Հայ օգ նու թյան 
ֆոն դի հա յաս տան յան գրա սեն յա կին և « Մար տին սթար» ըն կե րու թյան գլխա
վոր տնօ րեն Անդ րա նիկ Բա բո յա նին:

Շ նոր հա կա լու թյուն ենք հայտ նում բժիշկ Գևորգ Յաղջ յա նին ծրագ րի 
ի րա գործ ման մեջ իր մեծ ներդր ման հա մար:

Ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն ենք հայտ նում « Մաթևոս յան զար
գաց ման հիմ նադ րա մին» և «ԼԻԿՎՈՐ» ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րեն Սեր
գեյ Մաթևոս յա նին սույն հա տո րի տպագ րու թյու նը հո վա նա վո րելու համար:

Հույս ունենք, որ ԿԽՄԿ ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյան այս ձեռ
նար կը կծա ռա յի իր նպա տա կին և քա ղա քա ցիա կան ու ռազ մա կան 
բժիշկ նե րին, ինչ պես նաև կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին կծա նո թաց նի 
պա տե րազ մի հետևան քով տու ժած ան ձանց և վի րա վոր նե րի բժշկման նրբու
թյուն նե րին մայ րե նի լեզ վով: 

Ա ՐԱ ՄԱ ՅԻՍ ԳԱ ԼՈՒՄ ՅԱՆ
«Ա ռա ջա դեմ բժշկու թյուն» ՀԿ նա խա գահ
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1.1.  Վի րա բու ժու թյան տար բե րու թյուն նե րը զին ված 
ընդ հար ման և խա ղա ղու թյան ժա մա նակ

Քա ղա քա ցիա կան և պա տե րազ մա կան վնաս վածք նե րի տար բե րու թյուն
նե րը բազ մա զան են: Կար միր խա չի մի ջազ գա յին կո մի տեի (ԿԽՄԿ) փոր ձը 
նույն պես շատ ա ռում նե րով տար բեր վում է սո վո րա կան ռազ մաբժշկա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի փոր ձից:

Այ սօր ամ բողջ աշ խար հում վի րա բույժ նե րի մեծ մա սը ձեռք է բե րում 
վնաս վածք նե րի բուժ ման փորձ՝ բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բե րե լով ճա նա պար
հատ րանս պոր տա յին պա տա հար նե րի զո հե րին: Քա նի որ ռազ մա դաշ տա յին 
վի րա բու ժու թյու նը (ՌԴՎ) հետևում է վի րա բու ժու թյան դա սա կան կա նոն
նե րին, խա ղաղ ժա մա նակ դժբախտ պա տա հա րի զո հե րին ցու ցա բեր վող 
բու ժօգ նու թյան մեծ մա սը կա րող է կի րառ վել նաև զին ված բա խում նե րի 
ժա մա նակ: Ընդ ո րում՝ վի րա բույժ նե րի այն սե րուն դը, ո րը հիմ նա կա նում 
ստիպ ված է ե ղել բու ժօ գու թյուն ցու ցա բե րել դժբախտ պա տա հար նե րից տու
ժած՝ գյու ղատն տե սու թյան կամ արդ յու նա բե րա կան ո լոր տի աշ խա տող նե
րին, քա ջա տեղ յակ է գա զա յին գանգ րե նա յի և փայ տաց ման վտանգ նե րին և 
հաս կա նում է վեր քե րի ման րակր կիտ մշակ ման ու դրանց հե տաձգ ված հու
սա լի փակ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Եվ այդ վի րա բույժ նե րի հա մար հա մե
մա տա բար հեշտ է խա ղաղ ժա մա նակ նե րի «սեպ տիկ» վի րա հա տու թյու նից 
ան ցում կա տա րել պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում ստա ցած վեր քե րի բուժ
մա նը: Ժա մա նա կա կից վե րա պատ րաս տում ան ցած շատ վի րա բույժ նե րի 
հա մար, սա կայն, դա այլևս այդ պես չէ. լա պա րոս կո պիան, ռենտ գե նոս կո պիկ 
էմ բո լի զա ցիան և օս տեո սին թե զի մե խը (շտիֆ տը) դժվար թե պի տա նի լի նեն, 
երբ բախ վում ես հա կա հետևա կա յին ա կա նի հետևան քով ո րո վայ նի վնաս
ված քին կամ գնդաց րի կրա կա հեր թի հետևան քով ազդ րի վի րա վոր մա նը: 
Վի րա բույժ նե րի վաղ նեղ մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տու մը և ժա մա
նա կա կից կա տա րե լա գործ ված տեխ նո լո գիա նե րը օգ տա կար են խա ղաղ 
ժա մա նակ վա հի վանդ նե րին, բայց կա րող են խո չըն դո տել զին ված բա խում
նե րի ըն թաց քում պրակ տիկ վի րա հա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը:

Պա տե րազ մա կան վեր քե րը բո լո րո վին այլ բնույթ են կրում: Պա տե րազ
մա կան վի րա վո րում նե րի ժա մա նակ հան դի պող վեր քե րի ջնջխման և հ յուս
վածք նե րի աղ տոտ ման աս տի ճա նը ոչ մի ա ղերս չու նի այն ա մե նի հետ, ին չը 
հան դի պում է սո վո րա կան վնաս ված քա բա նու թյան մեջ: Պա տե րազ մի ժա մա
նակ վի րա բույ ժի աշ խա տան քա յին պայ ման ներն ար մա տա պես տար բեր վում 
են խա ղաղ ժա մա նակ սո վո րա կան աշ խա տան քա յին պայ ման նե րից: Պա տե
րազ մի ժա մա նակ ռե սուրս նե րը սահ մա նա փակ են, և վի րա բույժ նե րը վի րա
հա տու թյան վար ման պլա նը ո րո շե լիս հա ճախ ստիպ ված են լի նում տե ղում 
հան պատ րաս տից գոր ծել և գ նալ փոխ զի ջում նե րի: Ն րանց առջև խնդիր 
է դրվում հի վանդ նե րին ցու ցա բե րել ոչ թե այն լա վա գույն օգ նու թյու նը, ո րը 
նկա րագրված է ուսում նա կան գրա կա նու թյան մեջ, այլ տվյալ պա հին հնա
րա վոր ա ռա վե լա գույ նը:

ՌԴՎն զանգ վա ծա յին մարդ կա յին կո րուստ նե րի վի րա բու ժու թյուն է: 
Վի րա վոր նե րի ռազ մա կան տե սա կա վոր ման տրա մա բա նու թյու նը չնչին 
ա ղերս ունի վնաս ված քա բա նու թյան քա ղա քա ցիա կան խո շոր կենտ րո նի 
ըն դու նա րա նում հի վանդ նե րի սո վո րա կան տե սա կա վոր ման հետ: Վի րա վոր
նե րի ռազ մա կան տե սա կա վոր ման ժա մա նակ լի նում է հի վանդ նե րի կա տե
գո րիա, ո րոնց «թող նում են ար ժա նա պա տիվ մա հա նա լու», ին չը բա ցառ վում 
է խա ղաղ պայ ման նե րի ա մե նօր յա պրակ տի կա յում:

ՌԴՎն նա խա տե սում է վի րա վոր նե րի փու լա յին վի րա բու ժա կան սպա
սար կում` մի շարք վի րա բույժ նե րի կող մից ի րա կա նաց վող շա րա կար գա յին 
(է շե լո նա յին) բուժ ման կազ մա կերպ մամբ, հատ կա պես ռազ մա կան ի րա վի
ճա կում: Նույ նիսկ մար դա սի րա կան օգ նու թյան պրակ տի կա յում, ինչ պի սին 
են ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան ծրագ րե րը, կարճ ա ռա քե լու թյուն նե րի մի քա նի 
վի րա բույժ ներ կա րող են ներգ րավ վել մեկ հի վան դի բուժ ման մեջ: Ի հա կադ
րու թյուն դրան՝ խա ղաղ ժա մա նակ վա ա մե նօր յա պրակ տի կա յում նույն 
վի րա բույ ժը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում տվյալ հի վան դի ամ բող ջա
կան վի րա հա տա կան բուժ ման հա մար: Խա ղաղ ժա մա նակ վա պրակ տի կան 
սո վո րա բար դրսևո րում է «բազ մա դիս ցիպ լի նար մո տե ցում», մինչ դեռ ՌԴՎն 
հա ճախ պա հան ջում է «բազ մա թիվ վի րա բույժ նե րի» ներգ րա վում:
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 Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյան բո լոր պայ
ման նե րը, այս պի սով, բռնու թյուն են խա ղաղ ժա մա
նակ վնաս ված քա բա նու թյան հաս կա ցու թյուն նե րի 
նկատմամբ:

 Մայքլ Դե Բեյ քի (Michael E. DeBakey)1

Այս և շատ այլ խրթին հար ցե րի առ կա յու թյու նը նշա նա կում է, որ այն 
բժիշկ նե րը, ո րոնք ա ռա ջին ան գամ են բախ վում պա տե րազ մից տու ժած նե րին 
վի րա բու ժա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն, ստիպ ված կլի նեն փո խել ի րենց 
մտա ծե լա կեր պը, ի րենց մաս նա գի տա կան «հո գե բա նա կան ծրագ րա յին ա պա
հո վու մը»։

1.2. Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 

 Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյու նը «վնաս ված քա
յին հա մա ճա րա կի» դեմ պայ քա րի կազ մա կեր պումն է 
փու լա յին կամ շա րա կար գա յին բուժ ման մի ջո ցով: 

Նի կո լայ Պի րո գով2

Պա տե րազ մի ըն թաց քում վի րա բու ժու թյու նը բնու թագրվում է մի շարք 
տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րով3.

1. հա տուկ կա նոն նե րի կի րա ռում` մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա
վունք (ՄՄԻ), այ սինքն` հի վանդ նե րի և վի րա վոր նե րի պաշտ պա նու
թյան կա նոն ներ, ինչ պես նաև բու ժանձ նա կազ մի ի րա վունք ներ և 
պար տա կա նու թյուն ներ.

2. պա տե րազ մա կան վի րա վո րում նե րի յու րա հա տուկ հա մա ճա րա կա
բա նու թյուն.

3. ան հե տաձ գե լի վի րա բու ժու թյան գե րակշռում.
4. վի րա բու ժու թյուն սահ մա նա փակ տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյան 

պայ ման նե րում.
5. վի րա բու ժու թյուն ան բա րեն պաստ, ա նո ղոք պայ ման նե րում. մար

տա կան ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված խո չըն դոտ ներ.
6. տե սա կա վո րում պա հան ջող զանգ վա ծա յին կո րուստ ներ.
7. տե սա կա վո րում և վի րա հա տու թյուն ներ զո րա հանգրվա նա յին շա

րա կար գե րում (է տա պա յին է շե լոն նե րում).
8. հոս պի տա լա յին խնամ քի ել քի կախ վա ծու թյուն նա խա հոս պի տա լա

յին շա րա կար գե րի արդ յու նա վե տու թյու նից.
9. գնդակ նե րի, ար կե րի, պայ թու ցիկ նե րի և ոչ ա վան դա կան զի նա տե

սակ նե րի պատ ճա ռած վնաս վածք նե րի յու րա հա տուկ ախ տա բա նու
թյուն.

10. ի րադ րու թյան և ախ տա բա նու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խա նող յու րա հա տուկ վի րա բու ժա կան տեխ նի կա.

11. էն դե միկ հի վան դու թյուն նե րի հա ճա խա ցում:

1 DeBakey M.E. Military surgery in World War II – a backward glance and a forward look. NEJM 1947; 
236:341350. Մայքլ ԴեԲեյքի (19082008 թթ.)՝ ամերիկացի վիրաբույժ, ծնվել է լիբանանցի 
ներգաղթյալների ընտանիքում: Համարվում է ժամանակակից սիրտանոթային վիրաբուժության 
հիմնադիրը։ Սիրտանոթային հիվանդությունների բուժման մասին նրա մենագրությունը 
հիմնական տեղեկատու ձեռնարկն է այս ոլորտում: Հեղինակն է (իր մշակած) շարժական 
բանակային վիրաբուժական հոսպիտալների համակարգի (Mobile Army Surgical Hospitals – MASH)՝ 
Կորեայում ԱՄՆի բանակի համար:

2 Նիկոլայ Իվանի Պիրոգով (18101881 թթ.)՝ ռուս վիրաբույժ և անատոմ, Սանկտ Պետերբուրգի 
Բժշկավիրաբուժական ակադեմիայի պրոֆեսոր։ Ղրիմի պատերազմի ժամանակ (1854 թ.) դարձել 
է ժամանակակից ռազմադաշտային վիրաբուժության հիմնադիրը: Հայտնագործել է գիպսակապը 
և դաշտային վիրահատությունների ժամանակ համատարած օգտագործել է ցավազրկում: Նրա 
գրչին է պատկանում ռազմադաշտային բժշկության ձեռնարկը: Որպես ռուսական Կարմիր խաչի 
ներկայացուցիչ՝ 1870 թ. ֆրանսպրուսական պատերազմի ժամանակ տեսչական ստուգայցեր է 
կատարել ճակատի երկու կողմի հոսպիտալներում:

3  Այս ցանկը կազմված է մատենագիտական աղբյուրների հիման վրա:

Նկար 1.1 

Շար քից դուրս ե կած զին ծա ռա յող ներ. 
ռազ մա գե րի ներ

Նկար 1.2 

Շար քից դուրս ե կած զին ծա ռա յող ներ. 
վի րա վոր ներ

Նկար 1.3 

Հի վանդ նե րին ու վի րա վոր նե րին օգ նու
թյուն ցու ցա բե րող ներ
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1.2.1. Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վունք. ոչ 
կոմբատանտ նե րի և շար քից դուրս ե կած ան ձանց 
պաշտպա նու թյուն և բու ժանձ նա կազ մի ի րա վունք ներ 
ու պարտա կա նու թյուն ներ

Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րը (1949 թ.) և դ րանց կից Լ րա ցու ցիչ ար ձա
նագ րու թյուն նե րը (1977 թ.) սահ մա նում են այն ան ձանց կա տե գո րիա
նե րը, ո րոնք, ել նե լով այս մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րից, պաշտ պան ված 
են զին ված բա խում նե րի ըն թաց քում: Այդ ան ձանց թվին են դաս վում ոչ 
կոմ բա տանտ նե րը, կոմ բա տանտ նե րը, ո րոնք այլևս չեն մաս նակ ցում մար
տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, այ սինքն՝ հի վան դու թյան, վի րա վոր ման, 
նա վա բե կու թյան կամ գե րե վար ման հետևան քով շար քից դուրս ե կած 
ան ձինք, ինչ պես նաև հի վանդ նե րին ու վի րա վոր նե րին օգ նող ան ձինք, 
մաս նա վո րա պես՝ բժշկա կան և հոգևո րա կան անձ նա կազ մը: Ան ձանց 
վեր ջին եր կու կա տե գո րիա ներն օգ տա գոր ծում են կար միր խա չի, կար
միր մա հի կի կամ կար միր բյու րե ղի պաշտ պա նիչ տար բե րան շան նե րը 
հի վանդ նե րի և վի րա վոր նե րի խնամ քի մի ջոց ներն ու կա ռույց նե րը տար
բե րան շե լու հա մար: Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ պաշտ պա նու
թյան են թա կա այս բո լոր ան ձինք են թա կա չեն հար ձակ ման, քա նի դեռ 
ակ տի վո րեն չեն մաս նակ ցում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին: Մի ջազ
գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քը (ՄՄԻ), ո րը կոչ վում է նաև պա տե
րազ մի ի րա վունք, հա տուկ ի րա վունք ներ է ըն ձե ռում բու ժանձ նա կազ մին՝ 
միև նույն ժա մա նակ վեր ջի նիս վե րա պա հե լով պար տա կա նու թյուն ներ:

Ա ռող ջա պա հու թյան բո լոր աշ խա տա կից նե րը պար տա վոր են պահ
պա նել բժշկա կան է թի կա յի կա նոն նե րը խա ղա ղու թյան և պա տե րազ մի 
ժա մա նակ: Այս կա նոն նե րը չեն փո խա րին վում, այլ լրաց վում են ՄՄԻով: 
Դ րանց պահ պա նու մը կա րող է է թի կա կան եր կընտ րանք ներ և անվ տան
գու թյան խնդիր ներ ստեղ ծել, իսկ ռազ մա կան խա վը ոչ միշտ է ճիշտ 
հաս կա նում դեոն տո լո գիա յի պա հանջ նե րը: Քա ղա քա ցիա կան բու ժանձ
նա կազ մը կա րող է հայտն վել ա ռանձ նա պես բարդ և վ տան գա վոր ի րա վի
ճա կում քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ, երբ հա մայն քը, ո րին 
այն պատ կա նում է, հա կա մար տու թյան կողմ է: Գ լուխ 2ում (« Կիրառելի 
մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան իրավունք») բա ցատրվում են զին ված 
ընդ հա րում նե րի (հա կա մար տու թյուն նե րի) ժա մա նակ բու ժանձ նա կազ մի 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը կար գա վո րող հիմ նա կան 
սկզբունք ներն ու կա նոն նե րը:

Նկար 1.4 

Վի րա հա տու թյուն սահ մա նա փակ տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյան պայ ման նե րում
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1.2.2. Պա տե րազ մա կան վի րա վո րումն ե րի յու րա հա տուկ 
համա ճա րա կա բա նու թյուն

Պա տե րազ մի վար ման բնույ թը՝ ցա մա քում, ջրում կամ օ դում, ստեղ
ծում է վի րա վո րում նե րի հա տուկ հա մա ճա րա կա բա նու թյուն: Վի րա վոր ման 
ա նա տո միա կան տե ղա կա յու մը և դ րա ծան րու թյան աս տի ճա նը կախ ված 
են մար մի նը պաշտ պա նող հան դեր ձան քի և զեն քի հատ կու թյուն նե րից, ինչ
պես նաև վի րա վո րի տար հան ման ա րա գու թյու նից: Այս հա մա ճա րա կա բա
նա կան գոր ծոն նե րի ըմբռ նու մը շատ մեծ նշա նա կու թյուն ունի ռե սուրս նե րի, 
այ սինքն՝ ստան դարտ նյու թա կան պա շար նե րի և մաս նա գի տաց ված անձ
նա կազ մի նա խա պատ րաստ ման ու բաշխ ման հա մար (տե՛ս Գ լուխ 5):

1.2.3. Ան հե տաձ գե լի վի րա բու ժու թյան գե րակշռում
ՌԴՎն ա ռա ջին հեր թին ան հե տաձ գե լի վի րա բու ժու թյուն է, հատ կա

պես՝ մար տի ժա մա նակ: Այս տեղ բարդ վի րա բու ժա կան տեխ նի կան կամ 
պլաս տիկ վի րա բու ժու թյու նը տեղ չու նեն. դրան ցով կա րե լի է զբաղ վել 
միայն հե ռա վոր բու ժախ տո րո շիչ կենտ րո նում և մար տի ա վար տից հե տո 
(տե՛ս Գ լուխ 6 և 8):

1.2.4. Վի րա բու ժու թյուն սահ մա նա փակ տեխ նի կա կան 
հագեց վա ծու թյան պայ ման նե րում 

Պա տե րազ մի ժա մա նակ ի րադ րու թյու նը դա ժան է ու ա նո ղոք: Վի րա
բու ժա կան աշ խա տան քի սահ մա նա փա կում նե րը հիմ նա կա նում պայ մա նա
վոր ված են հե ռա վոր ու վտան գա վոր շրջան ներ ա ռաք ման լո գիս տի կա յի 
հետ կապ ված դժվա րու թյուն նե րով, ինչ պես նաև տեխս պա սարկ ման, 
նո րոգ ման և պա հես տա մա սե րի ան բա վա րար քա նա կով: Հազ վա դեպ է, 
երբ լի նում է բա վա րար թվով տեխ նի կա կան օ ժան դակ անձ նա կազմ՝ են թա
կա ռուց վածք նե րի սա հուն աշ խա տանքն ա պա հո վե լու հա մար: 

Չ նա յած դաշ տա յին հոս պի տալ նե րում արդ յու նա բե րա կան զար գա ցած 
երկր նե րի ժա մա նա կա կից բա նակ նե րի կա տա րած շռայլ ներդ րում նե րին՝ 
բո լորն էլ ըն դու նում են սար քա վո րում նե րի՝ մար տա կան ի րադ րու թյան 
ժա մա նակ դիտ վող սահ մա նա փա կում նե րը: Հենց ժա մա նա կա կից ախ տո
րո շիչ սար քա վո րում նե րի պա կա սը և ոչ թե վի րա բույժ նե րի հմտու թյուն
նե րի ու գի տե լիք նե րի ան բա վա րա րու թյունն է հա ճախ այն գոր ծո նը, ո րը 
ո րո շում է, թե ինչ հնարավոր կլի նի ա նել վի րա վո րի հա մար: Հարկ է տար
բե րա կել այն, ին չը պար տա դիր պետք է ունե նալ, և այն, ին չը «լավ կլի ներ 
ունե նալ»:

1.2.5. Վի րա բու ժու թյուն ան բա րեն պաստ,  
ա նո ղոք պայմաններում

Մար տա կան ի րա վի ճա կի ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը սպառ նում 
են հի վանդ նե րի ու բու ժանձ նա կազ մի անվ տան գու թյա նը և ի րեն ցից ներ
կա յաց նում են աշ խա տան քի հա մար առնվազն ոչ օպ տի մալ պայ ման ներ: 
Տար հան ման վտան գա վոր ուղի նե րը կա րող են խա թա րել մարդ կանց 
տե ղա փո խու մը և հան գեց նել ժա մա նա կա յին ձգձգում նե րի: Հի վանդ նե րի 
ու անձ նա կազ մի անվ տան գու թյու նը պետք է ա պա հո վել՝ բուժ կե տե րի և 
հոս պի տալ նե րի հա մար հար մար վայ րեր ընտ րե լով: Բուժ հաս տա տու
թյուն ներն ու սա նի տա րա կան փո խադ րա մի ջոց նե րը պետք է հստակ 
նշված լի նեն կար միր խա չով, կար միր մա հի կով կամ կար միր բյու րե ղով` 
ՄՄԻի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

Ցա վոք, ոչ բո լոր կոմ բա տանտ ներն են լի նում կար գա պահ ու լավ 
պատ րաստ ված մար դիկ: Զին ված բախ ման մեջ հայտն ված ա մեն ոք շատ 
լավ ծա նոթ է այն հա մախ տա նի շին, ո րը դիտ վում է զին ված ե րի տա սարդ
նե րի մոտ ա րա կան սե ռա կան հոր մո նից, ադ րե նա լի նից, ալ կո հո լից ու 
կա նե փից (եր բեմն նաև «այլ բա ղադ րիչ նե րից») բաղ կա ցած «թու նա վոր 
կոկ տեյ լի» ազ դե ցու թյան ներ քո:

Վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյան անց կաց ման վայ րում ի րա վի ճա կը 
կա րող է կտրուկ փոխ վել, և վի րա բույժ նե րը պետք է պատ րաստ լի նեն 

Նկար 1.5 

Աշ խա տանք ան բա րեն պաստ պայ ման նե
րում
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Նկար 1.6 

Զանգ վա ծա յին մարդ կա յին կո րուստ
ներ. վի րա վոր նե րի տե սա կա վոր ման 
սկզբուն քը
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տա րա տե սակ դժվա րին ու ա նո ղոք պայ ման նե րին հար մար վե լուն: Փոքր 
թվով բժիշկ նե րի և օ ժան դակ անձ նա կազ մի սահ մա նա փակ քա նա կի դեպ
քում վի րա վոր նե րի ա նընդ հատ հոսքն ա րա գո րեն հան գեց նում է բուժ
հաս տա տու թյան գեր հա գեց ման: Բ ժիշկ ներն ու բուժ քույ րե րը նույն պես 
հոգ նում են ու հի վան դա նում, իսկ եր բեմն նաև վա խե նում են ու ա հա բեկ
վում: Ֆի զի կա կան և հո գե կան լար վա ծու թյու նը՝ կապ ված նոր և ան սո
վոր պայ ման նե րում, իսկ եր բեմն վտան գա վոր ի րա վի ճա կում աշ խա տե լու 
հետ, հան գեց նում է նրան, որ մար դիկ չեն կա րո ղա նում կա տա րել ի րենց 
աշ խա տան քը նույն քան լավ, որ քան կկա տա րեին սո վո րա բար:

1.2.6. Տե սա կա վո րում պա հան ջող զանգ վա ծա յին կո րուստ ներ
Շատ բան է գրվել 20րդ դա րի մեծ պա տե րազմ նե րի ար յու նա լի ջար

դե րի և գեթ մեկ ճա կա տա մար տում տու ժած հա զա րա վոր մարդ կանց 
սպա սար կե լու գոր ծում վի րա վոր նե րի տե սա կա վոր ման դե րի մա սին: 
Այս ի րա դար ձու թյուն նե րից քաղ ված դա սե րը ար դիա կան են մնում նաև 
մե րօր յա զին ված ընդ հա րում նե րում: Ն ման ի րա վի ճակ նե րում պետք է գոր
ծել ոչ թե «ա նել ա մեն անհ րա ժեշ տը յու րա քանչ յու րի հա մար», այլ «ա նել 
հնա րա վո րը հնա րա վո րինս շա տե րի հա մար»: Սա պա հան ջում է վի րա
բույ ժի մաս նա գի տա կան մտա ծե լա կեր պի ար մա տա կան վե րա նա յում:

Վի րա վոր նե րի տե սա կա վոր ման ժա մա նակ կա յաց վող ո րո շում
ներն ամ բողջ բժշկա կան պրակ տի կա յում ա մե նադժ վար նե րից մեկն են և 
կա րող են է թի կա կան եր կընտ րանք ներ հա րու ցել: Բա ցի դրա նից՝ եր բեմն 
կա րող է հա կա սու թյուն ծա գել բժշկա կան չա փա նիշ նե րի և ռազ մա կան 
նկա տա ռում նե րով պայ մա նա վոր ված չա փա նիշ նե րի միջև, ին չը պա հան
ջում է հաս նել փոխ զիջ ման ո րո շա կի ձևի: Վի րա վոր նե րի տե սա կա վո րում 
ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է պատ րաստ լի նեն ըն դու նել այդ անհ րա
ժեշտ փոխ զի ջում նե րը՝ միև նույն ժա մա նակ չկորց նե լով ի րենց մաս նա գի
տա կան ազն վու թյու նը (տե՛ս Գ լուխ 9):

1.2.7. Տե սա կա վո րում և վի րա հա տու թյուն ներ զո րա հանգրվա-
նա յին շա րա կար գե րում (է տա պա յին է շե լոն նե րում)

Հի վանդ ներն ու վի րա վոր նե րը տար հան վում են վի րա վոր նե րին 
բժշկա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մա կար գով (շղթա յով): Վի րա
վոր նե րի տրիա ժի սկզբունք նե րը կի րառ վում են այս հա մա կար գի բո լոր 
հանգրվան նե րում (փու լե րում, է տապ նե րում): Ա ռաջ նա յին վի րա բու ժա
կան օգ նու թյու նը չպետք է հա կա սու թյան մեջ մտնի հե տա գա վերջ նա կան 
վի րա հա տու թյան հետ: Հի վան դու թյան կան խա տե սու մը կլի նի այն քան 
բա րեն պաստ, որ քան ա րագ վի րա վո րը կտար հան վի հոս պի տա լա յին 
հա մա կար գի ա վե լի բարձր շա րա կարգ (է շե լոն): Մար տա կան ի րա վի ճա
կում ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն (ԱԲՕ) ցու ցա բե րող վի րա բույ ժը պետք է 
հաս կա նա, թե ինչ պես է գոր ծում ամ բողջ հա մա կար գը, և ի մա նա, թե ինչ 
կլի նի հի վան դի հետ խնամ քի հա ջորդ օ ղա կում, և ինչ է ի րե նից պա հանջ
վում իր իսկ օ ղա կում (տե՛ս Գ լուխ 6):

ՌԴՎն պա հան ջում է հետևել վի րա վոր նե րի փու լա յին բուժ ման տրա
մա բա նու թյա նը: Բու ժու մը հա ճախ ի րա կա նաց վում է 5 փու լով և, որ պես 
կա նոն, չնա յած ոչ պար տա դիր, 5 տար բեր վայ րե րում: Սա ռազ մա կան պլա
նա վոր ման դա սա կան կարգն է: Այն են թադ րում է մեծ ծախ սեր, այդ թվում՝ 
տրանս պոր տա յին, ինչ պես նաև դրա հա մար անհ րա ժեշտ լավ կար գա
պա հու թյուն: Ն ման մո տեց ման մեջ կա րե լի է ներ կա ռու ցել ժա մա նա կա կից 
հաս կա ցու թյուն ներ, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, դե պի ա ռաջ նա գիծ ա ռա ջադր
ված վի րա բու ժա կան բրի գադ նե րի կազ մա կեր պու մը, ո րոնք ի րա կա նաց
նում են բազ մա փուլ վի րա հա տա կան բու ժում: Բուժ ման այդ 5 փու լերն են.

1. ա ռա ջին օգ նու թյուն վի րա վոր ման վայ րում. ինք նա բու ժում կամ ծա
ռա յակ ցի օգ նու թյուն կամ դաշ տա յին ռազ մա կան բժշկի կամ ԱԲՕ 
ցու ցա բե րող ան ձի օգ նու թյուն.

2. ա ռաջ նա յին բժշկա կան օգ նու թյուն. փրկա րա րա կան շտապ մի ջո ցա
ռում ներ, այդ թվում՝ վե րա կեն դա նաց ման նա խա ձեռ նում, ին չը սո
վո րա բար ի րա կա նաց վում է ԱԲՕ կե տում, վի րա կա պա կան կե տում, 
տար հան ման կե տում կամ հա վա քա կե տում.

3. ա ռաջ նա յին վի րա բու ժա կան օգ նու թյուն. վեր քի խո ռո չի մշա կում/
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վեր քի բա ցա հա տում ա ռանց վեր քի ա ռաջ նա յին փակ ման. կա տար
վում է ա ռա ջին շա րա կար գի հոս պի տա լում.

4. վերջ նա կան բու ժում. վեր քե րի հե տաձգ ված ա ռաջ նա յին փա կում և վի
րա հա տա կան բու ժում ըստ ա վան դա կան սկզբունք նե րի՝ ախ տո րո շիչ
բու ժա կան կենտ րո նում. ֆի զիո թե րա պիա և ա պա քին ման շրջան.

5. պլաս տիկ վի րա բու ժու թյուն և վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում. մաս
նա գի տաց ված վի րա բու ժու թյուն, ո րը նե րա ռում է բազ մա թիվ վե րա
կանգ նո ղա կան մի ջամ տու թյուն ներ, ինչ պես նաև անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում պրո թեզ նե րի հար մա րե ցում:

Վի րա վոր նե րի բու ժօգ նու թյան հա մա կար գի տար բեր օ ղակ նե րում 
բազ մա թիվ հի վանդ ներ սպա սար կող բու ժանձ նա կազ մի ա րագ փո փո խու
թյուն նե րը պա հան ջում են ստան դարտ գոր ծե լա կար գե րի (պրո տո կոլ նե րի) 
առ կա յու թյուն, ո րոնք չպետք է կազմ վեն ա մեն ա ռան ձին վի րա բույ ժի 
հա յե ցո ղու թյամբ կամ ցան կու թյամբ: Մար տա կան ի րա վի ճա կում անհ նար 
է ան հա տա պես մո տե նալ յու րա քանչ յուր հի վան դի բուժ մա նը, քա նի որ 
միև նույն հի վան դի խնամ քի հա մա կար գի տար բեր է շե լոն նե րում աշ խա
տե լու են տար բեր վի րա բույժ ներ: Ի տար բե րու թյուն դրա՝ խա ղաղ ժա մա
նակ բուժ ման կուր սի ամ բողջ ըն թաց քում տվյալ հի վան դով զբաղ վում է 
միև նույն վի րա բույ ժը: Իսկ ե թե այդ պի սի հի վան դին բու ժում է մաս նա գետ
նե րի բազ մապ րո ֆիլ թի մը, ա պա հի վան դի վար ման բո լոր փու լե րում նրա
նով զբաղ վում է միև նույն թի մը:

Պա տե րազ մում վի րա վոր ված նե րի խնամ քի այդ պի սի 5 շա րա կար
գե րը միշտ չէ, որ առ կա են լի նում քա ղա քա ցիա կան կամ մար դա սի րա կան 
պրակ տի կա յում, որ տեղ բուժ ման բո լոր 5 փու լե րը կա րող են ի րա կա նաց վել 
միև նույն բուժ հաս տա տու թյու նում, և ԿԽՄԿի հոս պի տա լա յին բրի գադ նե րը 
շատ հա ճախ հենց այդ պես էլ կազ մա կերպ վում են: Այ նուա մե նայ նիվ, մար
դա սի րա կան պրակ տի կա յում ևս տե ղի է ունե նում բու ժանձ նա կազ մի ա րագ 
փո փո խու թյուն: Այդ պատ ճա ռով ստան դարտ գոր ծե լա կար գե րը բուժ ման 
ա նընդ հա տու թյու նը և վի րա բու ժա կան ու բուժ քույ րա կան խնամ քը հու սա
լիո րեն կազ մա կեր պե լու միակ ե րաշ խիքն են: Չի կա րե լի վի րա բույժ նե րի 
թի մի յու րա քանչ յուր փո փո խու թյան հետ փո խել գոր ծե լա կար գե րը:

 Հին դա սեր նո րա թուխ վի րա բույժ նե րին
Պայ քա րե՛ք վի րա վո րի կյան քի և ա ռող ջու թյան հա
մար: Զո հա բե րե՛ք նրա վեր ջույ թը, ե թե դա անհ րա
ժեշտ է նրա կյան քը փրկե լու հա մար: Կան խե՛ք վեր քի 
վա րա կու մը: Ա պա հո վե՛ք վի րա վո րի փո խադ րա կա
նու թյու նը դե պի հա ջորդ շա րա կարգ:
Վի րա բու ժու թյան մեջ գնա հատ վում է ոչ թե հե րո սու
թյու նը, այլ բարձր ո րա կը:

1.2.8. Հոս պի տա լա յին խնամ քի ել քը կախ ված է նա խա հոս պի-
տա լա յին շա րա կար գե րի արդ յու նա վե տու թյու նից

Չա փա զանց կարևոր է վի րա վոր ման կամ ռազ մի դաշ տի մեր ձա կա 
ա մե նաա պա հով վայ րում ցու ցա բեր վող ԱԲՕն, ինչ պես նաև վի րա վո րի 
ա րագ տար հա նու մը. ցան կա ցած հա պա ղում մե ծաց նում է մա հա ցու թյու նը 
և բար դու թյուն նե րի հա վա նա կա նու թյու նը: Ե թե ԱԲՕն ա նո րակ է ցու ցա
բեր վում կամ չի ցու ցա բեր վում, իսկ տար հան ման փու լը եր կար է տևում, 
ա պա վի րա վո րի ճա կա տա գի րը տնօ րի նում է բնու թյու նը: Ինչևի ցե, տար
հան ման ժա մա նա կի ա վե լաց ման հետ մեկ տեղ հի վան դա նո ցա յին մա հա
ցու թյու նը նվա զում է, քա նի որ զգա լի ուշա ցում նե րի հետևան քով ծանր 
վի րա վոր նե րը մա հա նում են ճա նա պար հին՝ այդ պես էլ չհաս նե լով հոս
պի տալ: Իսկ բժիշկ նե րը հիմ նա կա նում ստիպ ված են լի նում զբաղ վել ողջ 
մնա ցած վի րա վոր նե րի սեպ տիկ բար դու թյուն նե րով (տե՛ս գ լուխ ներ 5 և 7):

 Հին դա սեր նո րա թուխ վի րա բույժ նե րին
Բարձ րո րակ ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բե րե լը և 
վի րա վո րին տե ղա փոխ մա նը նա խա պատ րաս տե լը 
շատ ա վե լի կարևոր է, քան նրան վաղ, բայց ա նո րակ 
ու ան պի տան մի ջոց նե րով չո րա կա վոր ված բու ժում 
տրա մադ րե լը:
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1.2.9. Գն դակ նե րի, ար կե րի, պայ թյուն նե րի և ոչ ա վան դա կան 
զի նա տե սակ նե րի պատ ճա ռած վնաս վածք նե րի յու րա-
հա տուկ ախ տա բա նու թյուն

Պա տե րազ մի ըն թաց քում ստա ցած վեր քե րը ո րա կա պես տար բեր
վում են այն վնաս վածք նե րից, ո րոնք հան դի պում են կեն ցա ղում. դրանք 
բո լո րը աղ տոտ ված ու վա րակ ված են: Բե կոր նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել 
փա փուկ հյուս վածք նե րի, ոսկ րե րի ու կարևոր օր գան նե րի լայ նա ծա վալ 
քայ քա յում: Հս կա յա կան վտանգ է ներ կա յաց նում վա րա կը, այդ պատ ճա
ռով պետք է պահ պա նել թա րա խա յին (սեպ տիկ) վի րա բու ժու թյան կա նոն
նե րը (տե՛ս գ լուխ ներ 3 և 13):

 Հին դա սեր նո րա թուխ վի րա բույժ նե րին
Մար տա կան վեր քերն աղ տոտ ված ու վա րակ ված են 
վի րա վոր ման պա հից, ուս տի անհ րա ժեշտ է պահ պա
նել թա րա խա յին վի րա բու ժու թյան կա նոն նե րը:

Ա մե նօր յա խա ղաղ կյան քում չի հան դի պում որևէ բան, որ նման լի նի 
ար կի բե կոր նե րի պատ ճա ռած բազ մա կի վնաս ված քին, հա կա հետևա
կա յին ա կա նի պայ թյու նի հետևան քով ոտ քի վնաս ված քա յին ան դա մա
հատ մա նը կամ մար տա կան հրա զե նի՝ հսկա յա կան կի նե տիկ է ներ գիա յով 
օժտ ված գնդա կից խոց ման ա հար կու արդ յուն քին: Եվ կրկին, զին ված 
բախ ման ըն թաց քում վեր քե րի բուժ մանն ըն տե լա նա լու հա մար անհ
րա ժեշտ է փո խել վի րա բույ ժի՝ ժա մա նա կա կից վնաս ված քա բա նու թյան 
կենտ րո նի մի ջա վայ րին հա մա պա տաս խա նող մաս նա գի տա կան մտա ծո
ղու թյու նը: Ցածր ե կա մուտ ունե ցող երկր նե րում գոր ծող վի րա բույժ նե րի 
հա մար, ո րոնք ստիպ ված են շատ առնչ վել սեպ տիկ ախ տա բա նու թյա նը, 
էա պես ա վե լի հեշտ կլի նի հար մար վել մտա ծե լա կեր պի այդ փո փո խու
թյա նը, քան նրանց, ում բնա կա նոն աշ խա տանքն ի րա կա նա նում է ա սեպ
տիկ մի ջա վայ րում և նա խա տե սում է բարդ տեխ նի կա յի օգ տա գոր ծում ու 
ո րա կա վոր ված բուժ քույ րե րի ան սահ մա նա փակ օգ նու թյուն:

1.2.10. Ի րադ րու թյան և ախ տա բա նու թյան պա հանջ նե րին 
համա պա տաս խա նող յու րա հա տուկ վի րա բու ժա կան 
տեխ նի կա

Մեծ թվով հի վանդ նե րի խնամ քը, ո րոնց բու ժումն ի րա կա նաց վում 
է դա ժան պայ ման նե րում՝ բազ մա թիվ վայ րե րում և տար բեր վի րա բույժ
նե րի կող մից, պա հան ջում է վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն նե րի պար
զու թյուն, անվ տան գու թյուն և ա րա գու թյուն: Զանգ վա ծա յին մարդ կա յին 
կո րուստ նե րի և անձ նա կազ մի ան բա վա րար քա նա կի պայ ման նե րում 

Նկար 1.7 

Ոչ պատ շաճ նա խա հի վան դա նո ցա յին խնամք
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ա րագ գոր ծե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը չպետք է հան գեց նի խառ նաշ փո թի 
ու ան կար գու թյան: Վեր քի փու լա յին բու ժու մը պա հան ջում է ստան դարտ 
և հա մա կարգ ված մո տե ցում. կա տա րել նվա զա գույն ծա վա լով վի րա
բու ժա կան մի ջամ տու թյուն՝ ա ռա վե լա գույն արդ յուն քի հաս նե լու հա մար, 
պահ պա նել «կյանքն ու ա ռող ջու թյու նը», ա պա հի վան դին ուղար կել 
բու ժօգ նու թյան հա մա կար գի հա ջորդ փուլ: Ռազ մա կան ի րադ րու թյան 
ժա մա նակ վի րա բույ ժի հա մար դժվար է, ե թե չա սենք՝ անհ նար է վի րա
հա տա կան մի ջամ տու թյու նից հե տո հսկել հի վան դին, ուս տի այս դեպ
քում բա ցառ վում է անձ նա կան ու ան հա տա կան մո տե ցու մը: Անհ րա ժեշտ է 
հետևել ստան դարտ գոր ծե լա կար գե րին, ինչ պես նշված է վերևում:

Վեր քե րի մեծ մա սը բա ժին է ընկ նում վեր ջույթ նե րին, և ն պա տակն է 
դրանք բու ժել այն պես, որ հնա րա վո րինս ա րագ ա պա քին վեն՝ թույլ չտա
լով դրանց վա րա կու մը: Պո տեն ցիալ մա հա ցու սեպ սի սը (փայ տա ցում, 
գա զա յին գանգ րե նա, հե մո լի տիկ սեպ տի ցե միա) ա մե նա մեծ վտանգն է 
վե րապ րած նե րի հա մար: Ինչ պես նշվել է ա վե լի վաղ, պետք է պահ պա նել 
թա րա խա յին վի րա բու ժու թյան կա նոն նե րը:

Մար տա կան վեր քե րի բուժ ման հիմ նա կան սկզբունք ներն են. 
1. վեր քե րի վաղ և ման րակր կիտ բա ցա հա տում և լ վա ցում.
2. վեր քե րի պատ շաճ դրե նա վո րում.
3. ան հար կի վի րա կա պու թյուն նե րի բա ցա ռում.
4. հե տաձգ ված ա ռաջ նա յին փա կում.
5. հա կա բիո տիկ նե րը որ պես օ ժան դակ մի ջոց.
6. հա կա փայ տաց ման պատ վաս տում և հարկ ե ղած դեպ քում՝  

ի մու նոգլո բու լին.
7. ա ռանց նե րոսկ րա յին ան շար ժա ցում4. 
8. վաղ ֆի զիո թե րա պիա:

 Հին դա սեր նո րա թուխ վի րա բույժ նե րին
Լա վա գույն հա կա բիո տի կը ո րակ յալ  
վի րա հա տու թյունն է:

Ճիշտ կա տար ված վի րա հա տու թյու նը հի վան դին տա լիս է ապ րե լու և 
կ յան քի բարձր ո րա կի լա վա գույն շան սե րը, ինչ պես նաև կրճա տում ստա
ցիո նար բուժ ման տևո ղու թյու նը: Շար ժու նա կու թյան ա րագ վե րա կանգն
ման և ֆունկ ցիո նալ լավ ցու ցա նիշ նե րի ա պա հով ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է բարձ րո րակ ֆի զիո թե րա պիա: Բու ժու մը, սա կայն, չի կա րող հա մար վել 
ա վարտ ված, քա նի դեռ հի վան դը չի ռեա բի լի տաց վել: Ան դա մա հատ ված
նե րի հա մար պրո թեզ ներ պատ րաս տե լու և այլ հա մա պա տաս խան սար
քե րով (օ րի նակ` օր թեզ ներ, հե նակ ներ կամ ան վա սայ լակ ներ) նրանց 
ա պա հո վե լու հա մար հար կա վոր են պրո թե զա վոր ման ար հես տա նոց ներ:

1.2.11. Էն դե միկ հի վան դու թյուն նե րի հա ճա խա ցում
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից ա ռաջ ա վե լի շատ զին

վոր մա հա նում էր հի վան դու թյուն նե րից, քան վեր քե րից: Ե թե մար
տա կան կո րուստ նե րը սո վո րա բար կազ մում էին մոտ 20%, ա պա 
հի վան դու թյուն նե րի պատ ճա ռով 4 ան գամ ա վե լի շատ զին վոր էր շար
քից դուրս հայտն վում: Մինչ օրս էլ ոչ մար տա կան պատ ճառ նե րով շար քից 
դուրս հայտն վող նե րի մաս նա բա ժի նը շատ մեծ է: Վա րա կիչ և հ պա վա
րա կա յին (կոն տա գիոզ) հի վան դու թյուն նե րը կախ ված են կլի մա յից և 
աշ խար հագ րու թյու նից, այ նինչ հո գե բա նա կան խան գա րում ներն ու ճա նա
պար հատ րանս պոր տա յին վնաս վածք նե րը հա մա տա րած երևույթ ներ են: 

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը հա ճախ զին ված ընդ հա րում ներն 
ուղեկ ցող ա վե րա ծու թյուն նե րի, անկ ման և ա պա կազ մա կերպ ման ա ռա
ջին զո հե րից է լի նում: Մար դա սի րա կան հետևանք ներն ար տա հայտ
վում են քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան ապ րուս տի հիմ նա կան այն պի սի 

4 Ներոսկրային անշարժացման չկիրառումը կանոն է, որին առնվազն «սուր փուլում» պետք է 
հետևել: Վերջին փորձը ցույց է տվել, որ ներոսկրային անշարժացումը կարող է կիրառվել 
վարակի բացակայության պայմաններում փափուկ հյուսվածքների ապաքինումից հետո, 
ընդ որում՝ դա կարող է կատարել միայն բարձր որակավորմամբ մասնագետը՝ գերազանց 
հիգիենայի և բարձրորակ քույրական խնամքի առկայության պարագայում: Այնուամենայնիվ, 
սա ԿԽՄԿ ստանդարտ քաղաքականություն չէ, որը մերժում է ներոսկրային անշարժացման 
ցանկացած կիրառում: Ներոսկրային անշարժացման ոչ պատշաճ կատարման վտանգն ու 
հավանականությունը բացառում են այս մեթոդի կիրառումը:
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մի ջոց նե րի մատ չե լիու թյան նվազ մամբ, ինչ պի սիք են ջու րը, սնուն դը, 
կա ցա րա նը և այլն, իսկ բուժ հաս տա տու թյուն նե րը հա ճախ ի վի ճա կի չեն 
լի նում հաղ թա հա րել հի վանդ նե րի հոս քը: Սա ա վե լի է խո րաց նում հա կա
մար տու թյան գո տում խա ղաղ բնակ չու թյան, մաս նա վո րա պես՝ տե ղաբ
նակ նե րի, ներ քին տե ղա հան ված նե րի, ինչ պես նաև դե պի հարևան 
երկր ներ կամ հարևան երկր նե րից փախս տա կան նե րի խնամ քի խնդիր
նե րը (տե՛ս Գ լուխ 5):

1.3. « Վի րա բու ժու թյան տե սակ նե րը»  
պա տե րազ մից տու ժած նե րի հա մար

Գո յու թյուն ունեն ՌԴՎ տար բեր տե սակ ներ: Չ նա յած վի րա վոր նե րի 
պա հանջ ներն ա մե նու րեք նույնն են, այդ պա հանջ նե րի բա վա րար ման 
հա մար անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րի մատ չե լիու թյու նը լայ նո րեն տա տան
վում է՝ կախ ված երկ րից և ի րա վի ճա կից, ին չի հետևան քով տար բեր
վում են ՌԴՎ մո տե ցում նե րը: Զար գա ցած արդ յու նա բե րա կան երկ րի 
ռազ մաբժշկա կան ծա ռա յու թյան կող մից վի րա վոր նե րի բուժ ման կազ
մա կեր պու մը տար բեր վում է ցածր ե կա մուտ ունե ցող երկ րի գյու ղա
կան հա մայն քա յին հի վան դա նո ցի բու ժու մից: Չ նա յած վեր քե րի բուժ ման 
սկզբունք նե րը եր կու դեպ քում էլ նույնն են՝ ախ տո րոշ ման և թե րապև տիկ 
հնա րա վո րու թյուն ներն էա կա նո րեն տար բեր վում են: Այ սինքն՝ ախ տո
րոշ ման և բուժ ման մե թոդ նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն առ կա 
տեխ նո լո գիա կան, ֆի նան սա կան և մարդ կա յին ռե սուրս նե րին: Ան շուշտ, 
աշ խար հի բա զում երկր նե րում այս սահ մա նա փա կում նե րից շա տե րը 
վե րա բե րում են նաև խա ղաղ ժա մա նակ նե րի սո վո րա կան վնաս ված քա
բա նու թյանն ու պլա նա յին վի րա բու ժու թյա նը:

Ժա մա նա կա կից զին ված բա խում նե րում կա րե լի է նկա րագ րել պա տե
րազ մից տուժածների վի րա բու ժա կան խնամ քի առնվազն 4 հիմ նա կան 
սցե նար.

1. Արդ յու նա բե րա կան երկ րի ա վան դա կան բա նակ՝ պե տա կան բարձր 
ֆի նան սա վոր մամբ, ո րի զին վո րա կան ղե կա վա րու թյու նը ձգտում 
է ա պա հո վել նույ նո րակ վի րա բու ժա կան խնամք, ինչ պի սին ըն
դուն ված է քա ղա քա ցիա կան բժշկու թյան մեջ: Հի վանդ նե րի ա րագ 
տար հա նու մը և մաս նա գի տաց ված հի վան դա նոց ներ տե ղա փո խու
մը սո վո րա կան գոր ծե լաոճ է նման բա նա կի հա մար: Հի վանդ նե րի 
և վի րա վոր նե րի՝ պատ շաճ ո րա կի բժշկա կան օգ նու թյանն ա պա հով 
հա սա նե լիու թյու նը հա մար վում է նրանց ի րա վուն քը, իսկ զին ված 
ուժե րին վե րա պահ վում է այդ պի սի մատ չե լիու թյան ա պա հով ման 
պար տա կա նու թյու նը:

2.  Զար գա ցող եր կիր՝ ա ճող տնտե սու թյամբ: Առնվազն մայ րա քա ղա
քը և մ յուս խո շոր քա ղաք ներն ունեն բարձ րո րակ մաս նա գի տաց ված 
վի րա բու ժա կան օգ նու թյուն և բա վա րար քա նա կու թյամբ ո րա կա վոր
ված անձ նա կազմ, սա կայն գյու ղա կան հա մայնք նե րում դա այդ պես 
չէ: Հի վանդ նե րի տար հա նու մը և տե ղա փո խու մը դե պի մաս նա գի
տաց ված բուժ հաս տա տու թյուն ներ հնա րա վոր է, թեև ո րոշ դեպ քե
րում՝ դժվա րա ցած: Պատ շաճ ո րա կի բժշկա կան օգ նու թյան ա պա հով 
հա սա նե լիու թյու նը դեռևս նպա տակ է, ո րին պետք է հաս նել:

3. Աղ քատ եր կիր՝ սահ մա նա փակ ֆի նան սա կան և մարդ կա յին ռե
սուրս նե րով: Մայ րա քա ղա քում կա րող են լի նել ըն դա մե նը մի քա նի 
խո շոր վի րա բու ժա կան կենտ րոն ներ, մինչ դեռ մար զա յին և գ յու
ղա կան հի վան դա նոց նե րը հա գեց ված են հիմ նա կա նում ե րի տա
սարդ ընդ հա նուր վի րա բույժ նե րով կամ ո րո շա կի վի րա բու ժա կան 
փորձ ունե ցող ընդ հա նուր պրակ տի կա յի բժիշկ նե րով: Մշ տա պես 
ան բա վա րար, իսկ եր բեմն նույ նիսկ բա ցա կա յող մա տա կա րա րում 
և ֆի նան սա վո րում, կադ րե րի պա կաս: Հի վանդ նե րի տար հա նու մը 
և տե ղա փո խու մը դժվա րա ցած են կամ անհ նար: Պատ շաճ ո րա
կի բժշկա կան օգ նու թյան ա պա հով հա սա նե լիու թյան ե րաշ խիք կա 
միայն հազ վագ յուտ դեպ քե րում:

4. Ոչ պե տա կան կազ մա վո րում ներ, պար տի զա նա կան խմբեր, բնակ չու
թյուն, ո րոնք չու նեն ա պա հով հա սա նե լիու թյուն հան րա յին ա ռող ջա
պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րին: ՌԴՎով զբաղ վում են միայն մի 
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քա նի պատ րաստ ված բժիշկ ներ և բուժ քույ րեր, քան զի այլ հնա րա
վո րու թյուն ներ չկան: Պ րո ֆե սիո նալ բժիշկ նե րի ա պա հով հա սա նե
լիու թյու նը պա տե րազ մի զո հե րին և վեր ջին նե րիս հա սա նե լիու թյու նը 
բուժս պա սարկ մա նը հազ վա դեպ է, խնդրա հա րույց կամ անհնար, և 
այդ պի սի հա սա նե լիու թյու նը միշտ էլ մար տահ րա վեր է:

1.4. Զին վո րա կան և ոչ զին վո րա կան ՌԴՎ-ի 
տարբե րու թյուն նե րը. ԿԽՄԿ-ի մո տե ցումն ե րը

Ոչ զին վո րա կան ՌԴՎն ի րա կա նաց վում է քա ղա քա ցիա կան բժշկա
կան կա ռույց նե րի (ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, մի սիո ներ ներ և 
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Նկար 1.8

Զին ված հա կա մար տու թյունից տուժածնե րի վի րա բուժու թյուն  
ժա մա նա կա կից հի վան դա նո ցում
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Վի րա բու ժու թյան մեկ այլ տե սակ զին ված հա կա մար տու թյունից տուժածների հա մար
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մաս նա վոր հի վան դա նոց ներ), ինչ պես նաև ԿԽՄԿի կամ այլ մար դա սի
րա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի կող մից: Այս բա ժի նը ման րա մասն անդ րա
դառ նում է այս ո լոր տում ԿԽՄԿի փոր ձին և ներ կա յաց նում սկզբունք նե րը, 
ո րոն ցով այն ա ռաջ նորդ վում է:

ԿԽՄԿի ՌԴՎի նպա տակ ներն են հի վանդ նե րի և վի րա վոր նե րի 
պաշտ պա նու թյունն ու նրանց ար ժա նա պատ վու թյան պահ պա նու մը՝ 
ա պա հո վե լով պատ շաճ բժշկա կան օգ նու թյան տրա մադ րում, «կյան քի և 
ա ռող ջու թյան» պահ պա նում, մնա ցոր դա յին ա նաշ խա տու նա կու թյան նվա
զե ցում և ան դա մա հատ ված վեր ջույթ նե րով ան ձանց օգ նու թյան տրա մադ
րում: Ան մի ջա կան տու ժած նե րին օգ նե լուց զատ, ԿԽՄԿն նաև փոր ձում է 
սա տա րել ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գին՝ ա ջակ ցե լով տե ղա կան բուժ
հաս տա տու թյուն նե րին են թա կա ռուց վածք նե րի ու մարդ կա յին ռե սուրս
նե րի պահ պան ման գոր ծում, ինչն անհ րա ժեշտ է ընդ հար ման ա վար տից 
հե տո հա մա կար գի վե րա գոր ծարկ ման հա մար՝ ըստ այդմ ա պա հո վե
լով քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան գո նե նվա զա գույն բուժս պա սար
կու մը: ԿԽՄԿի օգ նու թյու նը տե ղա կան կա ռույց նե րին կա րող է նե րա ռել 
ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի կա ռու ցա պա տու մը և վե րա
նո րո գու մը, ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գի և սան հան գույց նե րի 
հա մալ րու մը, բու ժա ռու նե րի (պա ցիենտ նե րի) և անձ նա կազ մի լրա ցու ցիչ 
սննդա մա տա կա րա րու մը, սար քա վո րում նե րով, պա րա գա նե րով ա պա
հո վու մը, ինչ պես նաև հիմ նա կան (բա զի սա յին) աշ խա տա վար ձի տրա
մադ րու մը: Կա րող են կազ մա կերպ վել նաև բժիշկ նե րի և բուժ քույ րե րի 
վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ: Բա ցի դրա նից՝ ԿԽՄԿն ո րոշ դեպ
քե րում կա րող է հիմ նել իր ան կախ հոս պի տալ նե րը, ո րոնք հա մալր ված 
կլի նեն ինչ պես ար տա սահ ման ցի, այն պես էլ տե ղա կան բու ժանձ նա կազ
մե րով (տե՛ս Գ լուխ 6):

1.4.1. Զին վո րա կան-քա ղա քա ցիա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն
Մար տի դաշ տում բա ցա զատ ված զին ված ուժերն ի րա կա նաց նում են 

ի րենց հա տուկ ռազ մա կան ա ռա քե լու թյու նը: Ն րանց բժշկա կան բա ղադ
րի չի հիմ նա կան նպա տա կը զին վոր նե րին ի րենց ա ռա քե լու թյան կա տար
ման գոր ծում ա ջակ ցելն է, այ սինքն` մար տա վա րա կան և ռազ մա վա րա կան 
խնդիր նե րի ի րա կա նաց մա նը սա տա րե լը: Բա նա կը կա րող է իր առջև դնել 
«օգ նու թյան և վե րա կանգն ման» նույն պի սի խնդիր ներ, ինչ պի սիք դնում 
են քա ղա քա ցիա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Սա կայն զին վո րա կան 
հա մա տեքս տում բժշկա կան չա փա նիշ նե րը հա ճախ պետք է ա ռաջ նա հեր
թու թյու նը տան ռազ մա կան և քա ղա քա կան անհ րա ժեշ տու թյան մար տա
վա րա կան և ռազ մա վա րա կան պա հանջ նե րին: 

ԿԽՄԿն չե զոք, ան կողմ նա կալ, ան կախ և լիո վին մար դա սի րա կան 
ինս տի տուտ է: Այն նպաս տում է ՄՄԻի պահ պան մա նը և ն պա տակ ունի 
պաշտ պա նե լու և ա ջակ ցե լու հա կա մար տու թյան բո լոր կող մե րի զո հե րին: 
Ռազ մա ճա կա տում բա նակ նե րի հետ ցան կա ցած հա մա գոր ծակ ցու թյուն, 
ո րը կաս կա ծի տակ է դնում չե զո քու թյան, ան կողմ նա կա լու թյան կամ ան կա
խու թյան ըն կա լում նե րը, կա րող է միայն վտան գել ԿԽՄԿի, ինչ պես նաև 
այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի և գոր ծա կա լու թյուն նե րի հու մա նի տար աշ խա
տան քը:

ԿԽՄԿն վճ ռա կա նո րեն պահ պա նում է իր ան կա խու թյու նը և «հու մա
նի տար տա րած քի» ան կա խու թյու նը ռազ մա ճա կա տում բա նակ նե րի կող
մից ի րա կա նաց վող «օգ նու թյան և վե րա կանգն ման» աշ խա տան քից: Շատ 
մար դա սի րա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ կի սում են այս տե սա կե տը և 
ն ման մո տե ցու մը:

1.4.2. Խո չըն դոտ ներ. անվ տան գու թյուն
Անվ տան գու թյան ա պա հով ման սահ մա նա փա կում նե րի պատ ճա ռով 

ԿԽՄԿն, որ պես կա նոն, չի կա րող ի րա կա նաց նել վի րա վոր նե րի տար
հան ման գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ որևէ հսկո ղու թյուն: Շատ երկր նե րում 
վի րա վոր նե րը տար հան վում են մաս նա վոր փո խադ րա մի ջոց նե րով (տաք
սի ներ, ա վա նակ ներ, սայ լեր) կամ ոտ քով: Ո րոշ դեպ քե րում ԿԽՄԿին 
հա ջող վել է տե ղա կա յել ԱԲՕ կե տեր կամ օգ նել Կար միր խա չի/մա հի կի 
ազ գա յին ըն կե րու թյանն այդ գոր ծում: Վի րա վոր նե րի տար հան ման հար
ցում օգ նու թյան բա ցա ռիկ հա ջող օ րի նակ է ե ղել ինք նա թիռ նե րի մի ջո ցով 
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տար հան ման հա մա կար գը, ո րը գոր ծել է 16 տա րի շա րու նակ և հա մա
տեղ ղե կա վար վել ԿԽՄԿի և ՄԱԿի «Կ յան քի գիծ– Սու դան» գոր ծո ղու
թյան կող մից: Այդ հա մա կար գի մի ջո ցով, ո րը նա խա տես ված էր օգ նե լու 
Սու դա նի հա րա վում ընդ հար ման զո հե րին, Քե նիա յի հյու սի սում գտնվող 
ԿԽՄԿի հոս պի տալ է հա ջող վել տե ղա փո խել ա վե լի քան 30 000 հի վանդ 
ու վի րա վոր: Նույ նիսկ ինք նա թիռ նե րի հա մա կազ մի առ կա յու թյան դեպ
քում նյու թա տեխ նի կա կան դժվա րու թյուն նե րը և մեծ հե ռա վո րու թյուն նե րը 
պար բե րա բար հան գեց նում էին տար հան ման հե տաձգ ման 13 շա բա թով:

Մինչ զին ված ուժերն ընդ լայ նում են անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը՝ ի րենց 
բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե րը «մար տի դաշ տի մա հա ցու քաո սից»5 
պաշտ պա նե լու հա մար, ԿԽՄԿ ֆի զի կա կան պաշտ պա նու թյու նը կախ ված 
է մնում Կար միր խա չի տար բե րան շա նից և հա կա մար տու թյան բո լոր կող
մե րի հետ բա նակ ցու թյուն նե րից: ԿԽՄԿն սե փա կան պաշտ պա նու թյան 
հա մար սպա ռա զի նու թյուն չու նի և կախ ված է տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե
րից ու ղե կա վար նե րից նույն քան, որ քան և պե տա կան հի վան դա նոց նե րը: 
ԿԽՄԿն ա պա վի նում է մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րին և կոմ բա տանտ նե րի կար գա պա
հու թյա նը, ինչ պես նաև դի վա նա գի տա կան բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու 
իր հմտու թյուն նե րին: Ն ման խո չըն դոտ նե րի են բախ վում նաև պա տե րազ
մա կան գո տի նե րում գոր ծող մյուս մար դա սի րա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րը:

1.4.3. Խո չըն դոտ ներ. լո գիս տի կա
Ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը միայն անվ տան գու թյան հա մար չէ, որ 

սպառ նա լիք են ներ կա յաց նում: Հե ռա վոր բնա կա վայ րե րում վտան գա վոր 
ճա նա պարհ նե րը և սաս տիկ կլի մա յա կան պայ ման նե րը մի շարք խո չըն
դոտ ներ են ա ռա ջաց նում անհ րա ժեշտ նյու թա կան պա շար նե րի մա տա
կա րար ման, ինչ պես նաև հոս պի տալ նե րի ու ապ րուս տի հիմ նա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րի գոր ծու նեու թյունն ա պա հո վե լու հա մար: Բա նա կը 
հա ճախ կա րող է ունե նալ մա տա կա րար ման և փո խադր ման այն պի սի 
մի ջոց ներ, ո րոնք քա ղա քա ցիա կան կա ռույց նե րը չու նեն: Բայցևայն պես, 
զին ված ուժե րը նույն պես ունե նում են լո գիս տիկ սահ մա նա փա կում
ներ, սա կայն դրանք ի րենց տե սա կով տար բեր վում են ա ռող ջա պա հու
թյան նա խա րա րու թյան, ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ 
ԿԽՄԿի սահ մա նա փա կում նե րից:

1.4.4. Խո չըն դոտ ներ. հի վան դա նո ցի հա գեց վա ծու թյուն

Այս սահ մա նա փա կում նե րը բա ցա սա բար են անդ րա դառ նում նաև 
հի վան դա նո ցա յին հա գեց վա ծու թյան վրա: Զին ված ուժե րի տրանս պոր
տա յին սահ մա նա փա կում նե րը կապ ված են նաև զեն քի ու սպա ռա զի
նու թյան տե ղա փոխ ման հետ: ԿԽՄԿի հա մար սար քա վո րում նե րի հետ 

5  Butler F. Tactical Combat Casualty Care: combining good medicine with good tactics. J Trauma 2003; 
54(S):S23.

Նկար 1.10 
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կապ ված սահ մա նա փա կում նե րը նշա նա կում են, որ անհ րա ժեշտ է անդ
րա դառ նալ հա մա պա տաս խան տեխ նո լո գիա յի և լու ծել սար քա վոր ման 
շա հա գործ ման ու վե րա նո րոգ ման, ինչ պես նաև պա հես տա մա սե րի հայ
թայթ ման հետ կապ ված խնդիր ներ: Սա հատ կա պես կարևոր է աղ քատ 
երկր նե րի հե ռա վոր շրջան նե րում աշ խա տե լու դեպ քում՝ տե ղա ցի գոր
ծըն կեր նե րի պրո ֆե սիո նալ վե րա պատ րաս տում ներ ի րա կա նաց նե լիս: 
Խն դի րը տեխ նո լո գիա կան կախ վա ծու թյու նից խու սա փելն է, ո րը տե ղա ցի 
մշտա կան անձ նա կազ մը չի կա րո ղա նա հաղ թա հա րել ընդ հար ման ա վար
տից հե տո, երբ ԿԽՄԿն կլ քի հոս պի տա լը և կ հե ռա նա երկ րից: Այդ նպա
տա կով ԿԽՄԿն մ շա կել է չա փո րո շիչ ներ իր ստան դարտ դե ղա ցան կում և 
հի վան դա նո ցա յին սար քա վո րում նե րի ծրագ րե րում ցան կա ցած նոր տեխ
նո լո գիա յի ներդր ման հա մար (տե՛ս Հա վել ված 1Ա, Նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
ներդր ման ԿԽՄԿ չա փո րո շիչ նե րը):

Ս տան դարտ ցան կը նե րա ռում է և՛ բժշկա կան, և՛ ոչ բժշկա կան մա տա
կա րար ման անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րի սահ մա նա փակ փա թեթ, ո րը 
հա մա պա տաս խա նում է բժշկա կան խնամ քի ուրույն ստան դար տին: 
Ս տան դարտ ցան կի բո լոր պա րա գա նե րը պետք է միշտ առ կա լի նեն կենտ
րո նա կան պա հես տում կամ հու սա լի մա տա կա րա րի մոտ: Ս տան դար տա
ցումն ա պա հո վում է պարզ հա մա կարգ, ո րի շրջա նակ նե րում ռե սուրս նե րը 
կա րող են օգ տա գործ վել հնա րա վո րինս արդ յու նա վետ կեր պով. այն 
նպաս տում է հի վան դի խնամ քի ա նընդ հա տու թյա նը, օգ նում է պար զեց նել 
անձ նա կազ մի վե րա պատ րաս տու մը, ինչ պես նաև դյու րին է դարձ նում նոր 
և ան փորձ անձ նա կազ մի մուտ քը հա մա կարգ: ԿԽՄԿն ու Կար միր խա չի/
մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիան մշա կել են Ար տա
կարգ ի րա վի ճակ նե րի դեպ քում անհ րա ժեշտ ի րե րի ցանկ՝ նա խա պես 
պայ մա նա վոր ված հա վա քա ծու նե րով և լ րա կազ մե րով, ո րոնք ընդգրկում 
են օգ նու թյան ծրագ րե րի ամ բողջ ծա վա լը:

ԿԽՄԿի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ո րակ յալ վի րա բու ժա կան ծա ռա յու
թյուն հնա րա վոր է ա պա հո վել այն պի սի պարզ սար քա վոր մամբ, ինչ պի
սին ռենտ գեն սարքն է, իսկ է լեկտ րո նա յին հսկո ղու թյու նը վի րաս րա հում 
և հետ վի րա հա տա կան պա լա տում հնա րա վոր է վա րել միայն պուլ սօք
սի մետ րի օգ նու թյամբ: ԿԽՄԿի լա բո րա տո րիան նույն պես ունի պարզ 
կազ մու թյուն. չկա ման րէա բա նա կան քննու թյան («բա կա նա լիզ») և հա կա
բիո տի կազ գա յու նու թյան ո րոշ ման հնա րա վո րու թյուն, բա ցա կա յում են 
ար յան բա ղադ րիչ նե րը:

1.4.5. Խո չըն դոտ ներ. ար յան փոխ նե րար կում
Ո րոշ երկր նե րում, ել նե լով մշա կու թա յին և կ րո նա կան սահ մա նա փա

կում նե րից ու հա մոզ մունք նե րից, բար դա նում է փոխ նե րարկ ման հա մար 
դո նո րա կան ար յան ստա ցու մը: Հաշ վի առ նե լով ՄԻԱՎ վա րա կի կա յուն 
աճն աշ խար հում՝ ար յան հե տա զո տու թյուն նե րը պետք է լի նեն ա դեկ վատ, 
իսկ փոխ նե րարկ ման ցու ցում նե րը՝ խիստ սահ մա նա փակ: Ըստ երևույ թին, 

Նկար 1.11 

Սահ մա նա փակ վի րա բու ժա կան սար քա վո րում ներ
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աշ խար հի ո րոշ հատ ված նե րում ար յան դո նո րու թյու նը պետք է ամ բող ջո
վին բա ցա ռել: Ար յան փոխ նե րար կու մը պետք է կա տար վի խիստ անհ
րա ժեշ տու թյան դեպ քում և տ րիա ժի են թարկ ված ու գո յատև ման բարձր 
ցու ցա նիշ նե րով հի վանդ նե րին: Ինչ պես աշ խար հի մար զա յին և գ յու ղա
կան հի վան դա նոց նե րից շա տե րում, ե թե ոչ բո լո րում, ԿԽՄԿն նույն պես 
օգ տա գոր ծում է թարմ ամ բող ջա կան ար յուն, ո րը սո վո րա բար տրա մադ
րում է ազ գա կա նը:

1.4.6. Խո չըն դոտ ներ. աշ խար հագ րու թյուն և կ լի մա
Աշ խար հագ րա կան գոր ծո նը կա րող է կարևոր լի նել հի վան դու թյուն

նե րի և դ րան ցից բխող լրա ցու ցիչ բար դու թյուն նե րի ա ռու մով: Տու ժա ծը 
վի րա վոր վե լուց բա ցի կա րող է տա ռա պել այլ հի վան դու թյուն նե րով, օ րի
նակ՝ պա լա րախտ (տու բեր կու լոզ), մա լա րիա, ո րո վայ նա յին տիֆ, հել
մին թոզ, ինչ պես նաև թերս նու ցում: Այն երկր նե րում, որ տեղ տա րած ված 
է քրո նիկ մա լա րիան, վի րա հա տու թյուն նե րից հե տո հա ճախ դիտ վում է 
տեն դի պիկ: Հետևա բար վի րա բույ ժը պետք է զին վի տվյալ տա րա ծաշր
ջա նին բնո րոշ հի վան դու թյուն նե րի և դ րանց բուժ ման մա սին հիմ նա կան 
գի տե լիք նե րով: Ի տար բե րու թյուն օ տա րերկր յա անձ նա կազ մի՝ տե ղա ցի 
բժիշկ նե րը սո վո րա բար ծա նոթ են այդ պայ ման նե րին և ա վե լի լավ են 
տի րա պե տում բուժ ման սկզբունք նե րին: Այս պա թո լո գիա նե րը կա րող են 
ազ դել և վ տանգ ներ կա յաց նել նաև ար տա գաղ թած անձ նա կազ մի հա մար:

1.4.7. Խո չըն դոտ ներ. մշա կու թա յին շոկ
Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի գո տի նե րում բժշկա կան օգ նու թյու նը 

սաս տիկ բար դաց նող գոր ծոն նե րից են նաև մշա կու թա յին սահ մա նա փա
կում նե րը: Ո րոշ հա սա րա կար գե րում ան դա մա հա տու մը և ո րո վայ նա հա
տու մը (լա պա րո տո միան) կա րող են կա տար վել միայն հի վան դի ըն տա նի քի 
թույլտ վու թյամբ: Ա ռա ջարկ վող վի րա հա տու թյան բո լոր ան վե րա պահ ա ռա
վե լու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լուց հե տո վեր ջին խոսքն ըն տա նի քինն է: Այս 
կար գը պետք է ըն դու նել ի նշան տե ղա կան մշա կույ թի, սո ցիա լա կան վար
քի և նոր մե րի հար գան քի, նույ նիսկ ե թե այն սահ մա նա փա կում և խո չըն
դո տում է վի րա բու ժա կան ու բուժ քույ րա կան անձ նա կազ մի աշ խա տան քը: 
Մաս նա գի տու թյա նը հա վա տա րիմ բու ժանձ նա կազ մին հատ կա պես դժվար 
է տես նել, թե ինչ պես են մա հա նում ե րի տա սարդ նե րը միայն այն պատ ճա
ռով, որ ի րենց մեր ժել են կա տա րել անհ րա ժեշտ վի րա հա տու թյու նը:

Շատ հա սա րա կար գե րում ըն դուն ված է, որ հա րա զա տը մնա հոս
պի տա լաց ված հի վան դի կող քին` օգ նե լով նրա խնամ քի, հի գիե նա յի 
պահ պան ման, կե րակր ման հար ցե րում և հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն 
ցու ցա բե րի նրան: Ն ման ա վան դույթ նե րը հարկ է պահ պա նել:

Մ շա կու թա յին, սո ցիա լա կան և աշ խար հագ րա կան 
հա մա տեքս տին հար մար վե լը խիստ անհ րա ժեշտ է:

1.4.8. Խո չըն դոտ ներ. մարդ կա յին գոր ծոն

Շ վեյ ցա րա կան բա նա կի ՌԴՎ ձեռ նար կից այս դա սա կան մեջ բե րու մը 
նկա րագ րում է ի րա վի ճա կը, ո րում հայտն վում է ե րի տա սարդ ռազ մա
կան վի րա բույ ժը, և ո րում ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ են հայտն վում քա ղա
քա ցիա կան վի րա բույժ նե րը, երբ ա ռա ջին ան գամ առնչ վում են զին ված 
բա խում նե րից տու ժած նե րի հետ: ԿԽՄԿ նոր վի րա բույ ժը, ո րը ե կել է 
արդ յու նա բե րա կան զար գա ցած երկ րի Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա
յին ըն կե րու թյու նից, բախ վում է նույն մար տահ րա վեր նե րին. ա նընդ հատ 
փո փոխ վող մար տի դաշ տը՝ թույ լատ րե լիի նոր սահ ման նե րով և նոր սահ
մա նա փա կող գոր ծոն նե րով, ա նակն կա լի է բե րում նրան: Հետևա բար 
պետք է ա ռանց նա խա պա շար մունք նե րի միշտ պատ րաստ լի նել ի րա դար
ձու թյուն նե րի զար գաց ման տար բեր սցե նար նե րին:

Ե թե զին վո րա կան ՌԴՎն պայ քար է «վնաս ված քա յին հա մա ճա
րա կի» դեմ շա րա կար գե րի (է շե լոն նե րի) հա ջոր դա կա նու թյան մեջ, ա պա ոչ 
զին վո րա կան ի րա վի ճա կին դա ոչ միշտ է բնո րոշ: Ի տար բե րու թյուն ռազ
մա դաշ տա յին հոս պի տա լի՝ ԿԽՄԿ հոս պի տա լը պա տաս խա նատ վու թյուն 
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է ստանձ նում բժշկա կան օգ նու թյան բո լոր մա կար դակ նե րի հա մար: Այն 
հա ճախ միա ժա մա նակ ծա ռա յում է և՛ որ պես ԱԲՕ կետ, և՛ դաշ տա յին հոս
պի տալ, և՛ հիմ նա կան հի վան դա նոց, և՛ մաս նա գի տաց ված կլի նի կա: 
Բա նա կում «բազ մա թիվ վի րա բույժ նե րի ներգ րավ վա ծու թյան» սկզբուն քը 
տե ղը զի ջում է վի րա բու ժա կան օգ նու թյան բո լոր փու լե րում հի վան դին 
ուղեկ ցե լու ա վե լի ա վան դա կան մո տեց մա նը: Այ նուա մե նայ նիվ, քա նի 
որ ԿԽՄԿ վի րա բույժ նե րը սո վո րա բար գոր ծուղ վում են կարճ ժամ կե տով 
(մի ջի նում՝ 3 ամ սով), միև նույն հի վան դի բուժ ման մեջ կա րող է ներգ րավ
վել մի քա նի վի րա բույժ: Ա նընդ հա տու թյու նը բու ժօգ նու թյան ցու ցա բեր ման 
գոր ծում բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տու թյուն է:

« Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյու նը բար դու թյուն նե րի վի րա բու ժու
թյուն է, ո րը հա ճախ ի րա կա նաց վում է վի րա բու ժու թյան ո լոր տում վատ 
պատ րաստ ված կամ բո լո րո վին ան պատ րաստ բժիշկ նե րի կող մից: Այն 
ոչ ստան դարտ լու ծում նե րի և իմպ րո վի զա ցիա նե րի վի րա բու ժու թյուն 
է՝ ուղղ ված չե ղա ծը փո խա րի նե լուն, ա նակն կալ նե րի վի րա բու ժու թյուն 
է, որ մա տու ցում են պա տե րազ մի վար ման նո րա նոր մե թոդ ներն ու 
միջոց նե րը»6:

Ժա մա նա կա կից բա նա կը կա րող է մաս նա գի տա կան օգ նու թյուն 
«ա ռա ջադ րել ա ռաջ նա գիծ»՝ ռազ մա ճա կա տի մեր ձա կայ քում վի րա բու
ժա կան բրի գադ ներ ծա վա լե լով: Ն պա տակն է հնա րա վո րինս ան հա պաղ 
ի րա կա նաց նել խիստ անհ րա ժեշտ ան հե տաձ գե լի վի րա հա տու թյուն նե րը, 
հա ճա խա կի նաև՝ փու լա յին (հանգրվա նա յին) վի րա բու ժա կան բու ժու մը՝ 
փոր ձե լով փրկել ա վե լի շատ կյան քեր՝ դրա նով իսկ նվա զեց նե լով մար
տե րում զոհ ված նե րի թի վը: ԿԽՄԿն նույն պես ստիպ ված է ե ղել ծա վա
լել ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժա կան բրի գադ ներ ( Սո մա լիում՝ 1992 թ., 
Սու դա նի հա րա վում՝ 2000 թ. և Դար ֆու րում՝ 2005 թ.), սա կայն՝ այլ նպա
տա կով. ոչ կոմ բա տանտ նե րին և մար տե րին այլևս չմաս նակ ցող վի րա վոր 
մար տիկ նե րին պաշտ պա նե լու հա մար, այ լա պես նրանք չէին կա րո ղա նա 
օգտ վել վի րա բու ժա կան օգ նու թյու նից: Այս բժշկա կան գոր ծո ղու թյունն 
ի րա կա նաց նե լիս և վի րա բու ժա կան խնամ քի հա սա նե լիու թյու նը պաշտ
պա նե լիս ԿԽՄԿն ա ռաջ նորդ վել է չե զոք և ան կողմ նա կալ մար դա սի րա
կան դե րա կա տա րի իր հիմ նա րար սկզբունք նե րով:

Վի րա բույ ժը պետք է կա րո ղա նա հար մար վել դաշ տա յին վի րա բու
ժու թյան պայ ման նե րին, երբ վի րաս րա հի ստե րիլ մի ջա վայ րի փո խա րեն 
պետք է բա վա րար վի «ջրով, օ ճա ռով և ինչոր մաք րող բա նով», իսկ «իմ 
սի րած» վի րա բու ժա կան գոր ծիք նե րը նե րառ ված չեն ստան դարտ ցու ցա
կում: Ա վե լին՝ կեն ցա ղա յին պայ ման նե րը լա վա գույն դեպ քում կա րող են 
նման վել ար շա վա յին պայ ման նե րին, և թի մի բո լոր 4 ան դամ նե րը (վի րա
բույժ, ա նես թե զիո լոգ, վի րա հա տա կան բուժ քույր և ա նես թե զիստ) մաս
նակ ցեն սնունդ պատ րաս տե լուն և գի շե րա կա ցը կազ մա կեր պե լուն:

ԿԽՄԿ հոս պի տալ նե րում կամ դրա դաշ տա յին վի րա բու ժա կան բրի
գադ նե րում աշ խա տող անձ նա կազ մի հա մար հատ կա պես անհ րա ժեշտ են 
հետև յալ ո րակ նե րը.

• պրո ֆե սիո նա լիզմ (ար հես տա վար ժու թյուն).
• ող ջամ տու թյուն և ի րա վի ճա կը ճիշտ գնա հա տե լու ունա կու թյուն. 
• հար մար վո ղա կա նու թյուն:
Ո րոշ երկր նե րում վի րա բույժ նե րը կա րող են օգտ վել ժո ղովր դա

կան ա վան դույթ նե րից և բու ժա մի ջոց նե րից, ո րոնք արդ յու նա վետ, է ժան 
և օգ տա կար բու ժա կան մո տե ցում ներ են, ինչ պի սիք են՝ այր վածք նե րը 
պա պա յա յի խյու սով մշա կե լը կամ գո լոր շով ստեր ջաց ված բա նա նի տերև
նե րը որ պես ոչ կպչուն վի րա կա պեր օգ տա գոր ծե լը: Ար տա սահ մա նում 
աշ խա տող անձ նա կազ մը պետք է ցու ցա բե րի «նոր հին հնարք ներ» սո վո
րե լու, ինչ պես նաև փո փոխ վող հան գա մանք նե րին հար մար վե լու ունա կու
թյուն: ՌԴՎն պա հան ջում է խի զա խու թյուն և տա ժա նա կիր աշ խա տանք: 
Բու ժանձ նա կազ մը պետք է ֆի զի կա պես և հո գե պես պատ րաստ լի նի հիաս
թա փու թյուն նե րի, հյուծ ման ու բազ մա ժամ յա աշ խա տան քի և «մար դու կող
մից մար դու հան դեպ ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի» արդ յունք նե րի վկա 
լի նե լու:

 Պա տե րազ մը վնա սա կար է ձեր ա ռող ջու թյա նը:

6  War Surgery Commission of the Federal Military Department. Chirurgie de guerre (Aidemémoire 59.24f). 
Bern: Swiss Army, 1970 and 1986. 31
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1Ա. Նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման  

ԿԽՄԿ չա փո րո շիչ նե րը

1. Կա րիք նե րի գնա հա տում
Ի՞նչ լրա ցու ցիչ ա ռա վե լու թյուն ներ է տա լիս տվյալ նոր տեխ նո լո գիան: 
Հայց վող նյու թերն ու ի րե րը «բա ցար ձա կա պես անհ րա ժեշտ» են, 
«կարևոր» են, այն պի սին են, որ «լավ կլի ներ ունե նալ», թե՞ «ա վե լորդ» 
և «ան թույ լատ րե լի շքե ղու թյուն» են:

2. Ս պա սարկ ման պա հանջ ներ
Ինչ պի սի՞ն է նման սար քա վոր ման ա մե նօր յա սպա սարկ ման լրա ցու ցիչ 
բե ռը:

3. Վե րա նո րոգ ման բար դու թյուն
Վե րա նո րոգ ման հա մար մաս նա գետտեխ նիկ ներ պե՞տք են և կա՞ն:

4. Պա հես տա մա սե րի առ կա յու թյուն
Պա հես տա մա սե րի հու սա լի մա տա կա րար կա՞:

5. Ար ժեք
Ար ժե քը, որ պես այդ պի սին, չա փա նիշ չէ, ե թե սար քա վո րումն անհրա
ժեշտ է: Այ նուա մե նայ նիվ, ծախ սե րը և օ գուտ նե րը ամ բող ջու թյամբ 
վեր լու ծե լիս, այլ գոր ծոն նե րի հետ, պետք է հաշ վի առ նել նաև 
ար ժե քը:

6. Խնդ րո ա ռար կա տեխ նո լո գիան օգ տա գոր ծե լու հա մար  
անհ րա ժեշտ ո րա կա վո րում
Պա հանջ վող ո րա կա վո րու մը լայ նո րեն տա րած վա՞ծ է, և կա՞ն արդ յոք 
այս պրո ֆի լի մաս նա գետ ներ, թե՞ այդ պի սի ո րա կա վո րու մը բնո րոշ է 
միայն ո րո շա կի պրակ տի կա ունե ցող ան հատ բժշկի կամ բուժք րոջ:

7. Պա հանջ վող ո րա կա վո րում նե րի ա նընդ հա տու թյուն
Կ կա րո ղա նա՞ն արդ յոք հա ջոր դող վի րա բու ժա կան բրի գադ ներն 
օգ տա գոր ծել այդ սար քա վո րու մը, թե՞ այն կա րող են բա նեց նել միայն 
այդ սար քա վոր մա նը ծա նոթ սահ մա նա փակ թվով մաս նա գետ ներ:

8. Տվ յալ երկ րում նման տեխ նո լո գիա յի առ կա յու թյու նը
Ի րա կա նում ԿԽՄԿն չի ստանձ նի տվյալ երկ րում նոր տեխ նո լո գիա 
ա ռա ջի նը ներ մու ծե լու գոր ծը։ Անհ րա ժեշտ է, որ այդ տեխ նո լո գիա յի 
կի րառ ման հար ցում ար դեն առ կա լի նեն տե ղա կան գի տե լիք ներ և 
փոր ձա ռու թյուն:

9. Պ րո ֆե սիո նա լիզմ և է թի կա կան նկա տա ռում ներ
Սար քա վո րում նե րի և գոր ծիք նե րի մա տա կա րար ման ըն թաց քում 
միշտ պետք է հաշ վի առ նել վի րա բու ժա կան պրո ֆե սիո նա լիզ մի խիստ 
չա փա նիշ նե րը և է թի կա կան հնա րա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
(Օ րի նակ՝ Եվ րո պա յում սպուն գան ման էն ցե ֆա լո պա թիա յի, այս պես 
կոչ ված՝ կո վե րի կա տա ղու թյան բռնկու մից հե տո Եվ րա միու թյունն ու 
Շ վեյ ցա րիան ար գե լե ցին կետ գու տե թե լե րի օգ տա գոր ծու մը: ԿԽՄԿի 
կող մից է թի կա պես սխալ կլի ներ իր օգ նու թյան ծրագ րե րի շրջա նակ
նե րում շա րու նա կել այդ պի սի թե լե րի մա տա կա րա րումն այլ երկր ներ, 
քա նի որ դա կնշա նա կեր այդ երկ րում անվ տան գու թյան ա վե լի ցածր 
չա փա նիշ նե րի կի րա ռում, քան ըն դուն ված է Եվ րո պա յում:) Դե ղո
րայ քի և սար քա վո րում նե րի ո րա կի վե րահսկու մը, ինչ պես պար զել է 
Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյու նը (ԱՀԿ), 
հա մընդ հա նուր լուրջ խնդիր է դառ նում:

10. Տևա կա նու թյուն
Նոր տեխ նո լո գիա յի կի րարկ ման հնա րա վո րու թյու նը կա րե լի է դի 
տար  կել միայն այն դեպ քում, երբ այն կա րող է շա հա գործ վել նաև 
ԿԽՄԿի՝ երկ րից հե ռա նա լուց հե տո:
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2.1. Պատ մա կան ակ նարկ

« Գու ցե ձեզ պա տե րազմ պետք չէ: Բայց դուք պա տե
րազ մին պետք եք»:
Լեոն Տ րոց կի

Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի և ն րանց օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րի 
դրու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն այն է, որ նրանց կար գա վի
ճա կը հաս տատ վում է ՄՄԻով՝ հիմ նա կա նում Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րով 
և դ րանց Լ րա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյուն նե րով:

XIX դա րում Եվ րո պա յում լայ նա մասշ տաբ մար տե րը վե րած վում 
էին ար յու նա լի կո տո րած նե րի: Զին վոր նե րին վե րա բեր վում էին որ պես 
թնդա նո թի մսի, ընդ ո րում՝ նրանց որևէ բու ժօգ նու թյուն գրե թե չէր ցու
ցա բեր վում: 1859 թ. Ի տա լիա յի հյու սի սում գտնվող Սոլ ֆե րի նո ա վա նի 
մեր ձա կայ քում տե ղի է ունե նում նմա նա տիպ սար սա փե լի ար յու նա հե ղու
թյուն նե րից մե կը. 16 ժա մում զոհ վում ու վի րա վոր վում է ա վե լի քան 40 000 
մարդ: Վի րա վոր զին վոր նե րից շա տե րին թող նում են զոհ վե լու մար տի 
դաշ տում, չնա յած նրան ցից շա տե րը կա րող էին փրկվել, ե թե օգ նու թյու նը 
ժա մա նա կին տեղ հաս ներ: Բա նակ նե րի բժշկա կան ծա ռա յու թյուն
նե րը չա փա զանց տկար էին վի րա վոր նե րի այդ քա նա կը հաղ թա հա րե
լու հա մար. զոր քերն ա վե լի շատ ա նաս նա բույժ ներ ունեին ձիե րի հա մար, 
քան բժիշկ ներ՝ զին վոր նե րի: Վի րա վոր զին վոր ներն օ րե րով պառ կած էին 
մնում ա ռանց որևէ օգ նու թյան և տա ռա պա լից դիա նում էին:

Այս վայ րե րով անց նող շվեյ ցա րա ցի գոր ծա րար Ան րի Դ յու նա նը ա կա
նա տես է լի նում մար տին և ցնց վում ար յու նա հե ղու թյան ծա վալ նե րից: 
Կա րեկ ցան քից ել նե լով՝ նա կա մա վոր կեր պով կազ մա կեր պում է հարևան 
գյու ղե րի կա նանց՝ վի րա վոր նե րին օգ նե լու հա մար: Օգ նու թյուն է ցու ցա
բեր վում բո լոր վի րա վոր զին վոր նե րին՝ ան կախ նրանց ազ գա յին պատ կա
նե լու թյու նից: Մար դիկ նախ կի նում էլ մար դա սի րա կան գոր ծեր կա տա րում 
էին մար տի դաշ տե րում, բայց Դ յու նա նի բա ցա ռիկ ար ժա նիքն այն էր, որ 
նա այդ քա նով չի բա վա րար վում: Նա վե րա դառ նում է հայ րե նի Ժնև և իր 
տե սա ծի տպա վո րու թյան տակ գրում « Հու շեր Սոլ ֆե րի նո յի մա սին» գիր
քը, ո րը լույս է տես նում 1862 թ.: Գր քում նա ոչ միայն պատ մում է այդ զար
հու րե լի ճա կա տա մար տի և զին վոր նե րի տա ռա պանք նե րի մա սին, այլև 
կոչ է ա նում միա նալ իր ե րա զան քին և եր կու ա ռանց քա յին գա ղա փար
ներին:

Ն րա ե րա զանքն էր ռազ մի դաշ տում չե զոք բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բե
րել վի րա վոր զին վոր նե րին, իսկ այդ ե րա զանքն ի րա կա նաց նե լու գա ղա
փար նե րը հետև յալն էին.

•  Մի կող մից՝ յու րա քանչ յուր երկ րում հիմ նադ րել օգ նու թյան միու թյուն
ներ, ո րոնք դեռ խա ղաղ ժա մա նակ կա մա վոր ներ կպատ րաս տեին 
զին ված ուժե րի բուժ ծա ռա յու թյուն նե րին օգ նե լու հա մար, ինչ պես 
նաև բժիշկ ներ և բուժ քույ րեր, ո րոնք պատ րաստ կլի նեին պա տե
րազ մի դեպ քում օգ նու թյուն ցու ցա բե րել վի րա վոր զին վոր նե րին, ին
չը հե տա գա յում հան գեց րեց Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին ըն կե
րու թյուն նե րի ծագ մա նը:

· Մ յուս կող մից՝ ըն դու նել մի ջազ գա յին հա մա ձայ նա գիր, ո րը կա պա
հո վեր պաշտ պա նու թյուն և օգ նու թյուն հի վանդ նե րին ու վի րա վոր
նե րին, ինչ պես նաև նրանց խնա մող բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե
րին՝ դրա նով իսկ ե րաշ խա վո րե լով վեր ջին նե րիս հա սա նե լիու թյու
նը վի րա վոր նե րին: Այս գա ղա փա րը մարմ նա վոր վեց Ժնևի ա ռա ջին 
կոն վեն ցիա յում, ո րը դար ձավ ժա մա նա կա կից ՄՄԻի հիմ քը: Թեև 
պատ մու թյան ըն թաց քում յու րա քանչ յուր հա սա րա կարգ ուներ պա
տե րազ մի վար ման կա նոն ներ, սա ա ռա ջին հա մախմբ ված ջանքն էր՝ 
մի ջազ գա յին մա կար դա կով ստան դար տաց նե լու և ինս տի տու ցիո
նա լաց նե լու պա տե րազ մի ի րա վուն քը: ՄՄԻն հի շա տակ վում է նաև 
որ պես «պա տե րազ մի ի րա վունք» կամ «զին ված ընդ հա րում նե րի 
ի րա վունք»:

1863 թ. այս գրքի ազ դե ցու թյան տակ, Ժնևի 5 քա ղա քա ցի նե րից, 
այդ թվում՝ Դ յու նա նից բաղ կա ցած բա րե գոր ծա կան միա վո րու մը հիմ
նադ րում է վի րա վոր զին վոր նե րի ա ջակ ցու թյան մի ջազ գա յին կո մի տե՝ 
«հին գի կո մի տեն»: Ժնևի այս կո մի տեն հա մո զում է Շ վեյ ցա րիա յի 

Նկար 2.1 

Սոլ ֆե րի նո յի ճա կա տա մար տը, 1859 թ.
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կա ռա վա րու թյա նը 1864 թ. դի վա նա գի տա կան   հա մա ժո ղով անց կաց նել՝ 
մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված հա մա ձայ նագ րի մի ջո ցով ռազ մա ճա կա տի 
բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյա նը պաշ տո նա կան կար գա վի ճակ 
տա լու հա մար: Տաս ներ կու կա ռա վա րու թյուն ներ ար ձա գան քում են կո չին 
և մաս նակ ցում հա մա ժո ղո վին, ո րի ար գա սիքն է դառ նում Ժնև յան ա ռա
ջին կոն վեն ցիան 1864 թ. օ գոս տո սի 22ին՝ ցա մա քա յին պա տե րազ մում 
վի րա վոր և հի վանդ զին վոր նե րի վի ճա կի բա րե լավ ման մա սին: Հե տա
գա յում Ժնևի կո մի տեն վե րան վան վում է Կար միր խա չի մի ջազ գա յին 
կո մի տե (ԿԽՄԿ), իսկ կար միր խա չի պայ մա նան շանն ըն դուն վում է որ պես 
հի վանդ նե րին և վի րա վոր նե րին խնամք տրա մադ րող բուժ ծա ռա յու թյուն
նե րը պաշտ պա նող տար բե րան շան: Հե տա գա յում ներ մուծ վե ցին նաև 
կար միր մա հի կի, կար միր առ յու ծի ու արևի, ինչ պես նաև կար միր բյու րե ղի 
տար բե րան շան նե րը: Ժնև յան այս ա ռա ջին կոն վեն ցիան ոչ միայն վճռո
րոշ քայլ դար ձավ զին ված ընդ հա րում նե րի ի րա վուն քին պաշ տո նա կան 
կար գա վի ճակ տա լու ուղ ղու թյամբ, այլ նաև ստո րագ րող տե րու թյուն նե
րին պար տա վո րեց րեց ստեղ ծել ռազ մա կան բուժ ծա ռա յու թյուն ներ՝ ի րենց 
վի րա վոր նե րին օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար: Այ սու հետ զին վոր ներն 
այլևս չէին դիտ վում որ պես զուտ թնդա նո թի միս:

2.2. Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան իրավունք (ՄՄԻ). 
հիմն ա կան սկզբունք նե րը

Պա տե րազմ ներն ուղեկ ցել են մարդ կու թյանն իր ողջ պատ մու
թյան ըն թաց քում: Բո լոր հա սա րա կար գե րը մշա կել են սո վո րու թա յին 
ի րա վուն քի նոր մեր, ո րոնք կար գա վո րել են պա տե րազմ նե րի վար ման 
կա նոն նե րը: Նախ քան ժա մա նա կա կից մար դա սի րա կան ի րա վուն քի ի 
հայտ գա լը հայտ նի է ե ղել ա վե լի քան 500 տեքստ՝ մարտն չող կող մե րի 
միջև հա մա ձայ նագ րեր, զին ծա ռա յող նե րի վար քա կա նոն ներ, մի ջազ գա
յին դաշ նագ րեր և այլ փաս տաթղ թեր, ո րոնք կոչ ված էին կար գա վո րե լու 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վա րու մը: Պա տե րազ մի վար ման ա ռա ջին 
կա նոն ներն ըն դուն վել են դեռ խո շոր քա ղա քակր թու թյուն նե րի կող մից 
մեր թվար կու թյու նից մի քա նի հա զա րամ յակ ա ռաջ: «Ես հաս տա տում եմ 
այս օ րենք նե րը թույ լին ուժե ղից պաշտ պա նե լու հա մար», հայ տա րա րում 
էր Բա բե լո նի ար քա Համ մու րա բին:

Ճիշտ այն պես, ինչ պես չի ե ղել մի հա սա րա կու թյուն, որ չու նե նար 
սե փա կան կա նո նա գիր քը, այն պես էլ երբևէ չեն ե ղել պա տե րազմ ներ, 
ո րոնք զերծ մնա յին որևէ ա նո րոշ կամ հստակ կա նոն նե րից, ո րոնք վե րա
բե րում են ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի սկզբին ու ա վար տին, ինչ պես 
նաև, թե ինչ պես պետք է դրանք վա րել:

Ժնև յան կոն վեն ցիա ներն այն տես քով, ինչ պես այ սօր գո յու թյուն 
ունեն, եր կար գոր ծըն թա ցի արդ յունք են: Ար դի պա տե րազ մի փո փոխ
վող պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար ժա մա նա կի ըն թաց քում նոր 
դրույթ ներ ա վե լաց վե ցին Ժնևի ա ռա ջին կոն վեն ցիա յին: Այ նու հետև մե կը 
մյու սի ետևից ըն դուն վե ցին ե րեք այլ կոն վեն ցիա ներ, ո րոնք նե րա ռում 
էին զո հե րի այլ կա տե գո րիա ներ՝ նա վա բեկ յալ ներ, ռազ մա գե րի ներ և 
խա ղաղ բնակ չու թյուն: ՄՄԻն նե րա ռում է հիմ նա կա նում 1949 թ. Ժնև յան 
չորս կոն վեն ցիա նե րը և 1977 թ. եր կու Լ րա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյուն նե րը, 
ինչ պես նաև այլ գրա վոր մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը, նա խա դե պա յին 
ի րա վունքն ու սո վո րու թա յին ի րա վուն քը, այ սինքն՝ ինչն է թույ լատ րե լի 
և ին չը՝ ոչ, մի ջազ գա յին ու ոչ մի ջազ գա յին զին ված հա կա մար տու թյուն
նե րի ժա մա նակ: Ներ կա յումս աշ խար հի բո լոր երկր նե րը վա վե րաց րել են 
Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րը, ին չը նշա նա կում է, որ բո լորն էլ պար տա վոր են 
կա տա րել այդ ի րա վա կան գոր ծիք նե րի դրույթ նե րը:

Ժնև յան չորս կոն վեն ցիա նե րը հիմ նա կա նում կոչ ված են կար գա վո
րե լու կոմ բա տանտ նե րի վար քը և պաշտ պա նե լու այն ան ձանց, ո րոնք չեն 
մաս նակ ցում (կամ այլևս չեն մաս նակ ցում) ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րին պե տու թյուն նե րի միջև զին ված բա խում նե րի ըն թաց քում (մի ջազ գա
յին զին ված ընդ հա րում ներ):

I.  Գոր ծող բա նակ նե րում վի րա վոր նե րի և հի վանդ նե րի վի ճա կի բա
րե լավ ման մա սին կոն վեն ցիա (ԺԿ I. 1864 թ. Կոն վեն ցիա յի լրամ շակ
ված տար բե րակ):

Նկար 2.2  

I. Գոր ծող բա նակ նե րում վի րա վոր նե րի և 
հի վանդ նե րի վի ճա կի բա րե լա վում

Նկար 2.3  

II. Ծո վում զին ված ուժե րի վի րա վոր նե րի, 
հի վանդ նե րի և նա վա բեկ յալ նե րի վի ճա կի 
բա րե լա վում

Նկար 2.4  

III. Ռազ մա գե րի նե րի հետ վար վե լա կերպ

Նկար 2.5  

IV. Պա տե րազ մի ժա մա նակ քա ղա քա ցիա
կան բնակ չու թյան պաշտ պա նու թյուն
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II.  Ծո վում զին ված ուժե րի վի րա վոր նե րի, հի վանդ նե րի և նա վա բեկ յալ
նե րի վի ճա կի բա րե լավ ման մա սին կոն վեն ցիա (ԺԿ II. 1899 թ. Կոն
վեն ցիա յի լրամ շակ ված տար բե րակ):

III.  Ռազ մա գե րի նե րի հետ վար վե լա կեր պի մա սին կոն վեն ցիա (ԺԿ III. 
1929 թ. Կոն վեն ցիա յի լրամ շակ ված տար բե րակ):

IV.  Պա տե րազ մի ժա մա նակ քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան պաշտ պա
նու թյան մա սին կոն վեն ցիա (ԺԿ IV. նոր կոն վեն ցիա է՝ ըն դուն ված 
1949 թ.):

1949 թ. Ժնև յան բո լոր չորս կոն վեն ցիա նե րի հա մար ընդ հա նուր 3րդ 
հոդ վա ծը նա խա տե սում է նաև հիմ նա կան կա նոն ներ, ո րոնք կի րառ վում 
են «ոչ մի ջազ գա յին բնույ թի զին ված ընդ հար ման դեպ քում և Բարձր պայ
մա նա վոր վող կող մե րից մե կի տա րած քում ծա գե լու դեպ քում»:

Ի պա տաս խան ժա մա նա կա կից զին ված ընդ հա րում նե րի ա ռաջ 
բե րած նոր կա րիք նե րի, 1977 թ. կոն վեն ցիա նե րը զար գաց վե ցին և լ րաց
վե ցին հետև յալ եր կու հա մա ձայ նագ րե րով՝ I և II Լ րա ցու ցիչ ար ձա
նագ րու թյուն նե րով, ո րոնք վե րա բե րում են, հա մա պա տաս խա նա բար, 
մի ջազ գա յին և ոչ մի ջազ գա յին զին ված ընդ հա րում նե րի զո հե րի պաշտ
պա նու թյա նը: 2005 թ. ըն դուն վեց եր րորդ Լ րա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյու նը, 
ո րը կար միր խա չից և կար միր մա հի կից բա ցի ուժի մեջ մտցրեց նաև նոր 
պաշտ պա նիչ տար բե րան շան՝ կար միր բյու րե ղը:

ՄՄԻն կար գա վո րում է մար դա սի րա կան խնդիր նե րը պա տե րազմ
նե րի ժա մա նակ: Դ րա նպա տակն է սահ մա նել ռազ մա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ըն թաց քում հա կա մար տու թյան կող մե րի ի րա վունք ներն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը և պաշտ պա նել այն ան ձանց, ո րոնք չեն մաս
նակ ցում (կամ այլևս չեն մաս նակ ցում) ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին 
(քա ղա քա ցիա կան ան ձինք, վի րա վոր և հի վանդ զին վոր ներ և ռազ մա
գե րի ներ): Բո լոր կող մե րը պետք է հար գեն և պաշտ պա նեն այդ ան հատ
նե րին և ն րանց հետ վար վեն մարդ կայ նո րեն: Բա ցի դրա նից՝ բո լոր 
վի րա վոր նե րին և հի վանդ նե րին անհ րա ժեշտ է ցու ցա բե րել ի րենց վի ճա
կին հա մա պա տաս խան բու ժօգ նու թյուն: Ն ման օգ նու թյուն տրա մադ րող
նե րին պետք է հար գել և պաշտ պա նել մար դա սի րա կան ա ռա ջադ րանք ներ 
կա տա րելիս:

ՄՄԻն ձևա վո րող տա րա տե սակ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը 
կա րող են դժվա րըմբռ նե լի թվալ, բայց դրանց էու թյու նը պարզ է: Բո լոր 
ան հատ նե րի մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը պետք է հար գել բո լոր 
ժա մա նակ նե րում և ա ռանց որևէ խտրա կա նու թյան: Այն ա մե նը, ինչ 
կա րե լի է ա նել, պետք է ա նել «շար քից դուրս ե կած» ան ձանց (նրանց, 
ով քեր ուղ ղա կիո րեն չեն մաս նակ ցում հա կա մար տու թյա նը, և ն րանց, 
ով քեր շար քից դուրս են ե կել հի վան դու թյան, վնաս ված քի կամ գե րե վար
ման հետևան քով) տա ռա պանք նե րը մեղ մե լու հա մար:

 Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վունք. հիմ նա կան ի րա վա կան 
աղբ յուր ներ

•  Սո վո րու թա յին ի րա վունք.
• 1949 թ. Ժնև յան չորս կոն վեն ցիա ներ (194 մաս նա կից պե տու թյուն ներ).
• 1977 թ. եր կու Լ րա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյուն ներ.
• 2005 թ. Եր րորդ լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյուն.
• 1899 և 1907 թթ. Հաա գա յի կոն վեն ցիա ներ.
• 1980 թ. « Սո վո րա կան զեն քի ո րոշ տե սակ նե րի ար գել ման կամ սահ մա

նա փակ ման մա սին» ՄԱԿի կոն վեն ցիա.
• 1997 թ. « Հա կա հետևա կա յին ա կան նե րի օգ տա գործ ման ար գել ման մա

սին» կոն վեն ցիա.
• 2008 թ. Կա սե տա յին զի նամ թեր քի մա սին կոն վեն ցիա:

2.2.1. ՄՄԻ-ի հիմ քում ըն կած սկզբունք նե րը.  
« Պա տե րազ մի ի րա վուն քը»

•  Բո լոր ան հատ նե րի մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը պետք է 
հարգ վի բո լոր հան գա մանք նե րում:

•  Պետք է հարգ վի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին այլևս չմաս նակ ցող 
(հի վանդ, վի րա վոր և նա վա բեկ յալ մար տիկ ներ, ինչ պես նաև ռազ
մա գե րի ներ), ինչ պես նաև դրան ցում ան մի ջա կա նո րեն չմաս նակ ցող 
ան ձանց կյան քի ի րա վուն քը և մ տա վոր ու ֆի զի կա կան ան ձեռնմ խե
լիու թյու նը: Բո լոր հան գա մանք նե րում նրանք պետք է պաշտ պան վեն 
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և ար ժա նա նան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի ա ռանց որևէ խտրա կա
նու թյան:

•  Վի րա վոր նե րին ու հի վանդ նե րին պետք է հա վա քել և ցու ցա բե րել 
օգ նու թյուն:

•  Գե րե վար ված կոմ բա տանտ նե րը և հա կա ռա կոր դի ո ղոր մա ծու թյան 
տակ գտնվող քա ղա քա ցիա կան ան ձինք ունեն կյան քը, ար ժա նա
պատ վու թյու նը, անձ նա կան ի րա վունք ներն ու հա մոզ մունք նե րը 
հար գե լու ի րա վունք: Հանձ վող թշնա մուն ար գել վում է սպա նել կամ 
վի րա վո րել:

•  Յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ունի օգտ վել հիմ նա րար դա տա կան 
ե րաշ խիք նե րից: Ոչ ոք չպի տի պա տաս խա նատ վու թյուն կրի իր չկա
տա րած ա րար քի հա մար: Ոչ ոք չպի տի են թարկ վի ֆի զի կա կան կամ 
հո գե կան խոշ տան գում նե րի, ֆի զի կա կան պատ ժի կամ դա ժան ու 
նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քի: Պա տանդ վերց նելն ար գել վում է:

•  Պա տե րազ մի մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի ընտ րու թյունն ան սահ մա նա
փակ չէ, և դ րանք պետք է ա ռա ջադր վող ռազ մա կան նպա տակ նե
րին հա մա չափ լի նեն: Ար գել վում է կի րա ռել այն պի սի զեն քեր և պա
տե րազ մի մե թոդ ներ, ո րոնք ան հար կի կո րուստ ներ, չա փից ա վե լի 
վնաս վածք ներ կամ հավելյալ տա ռա պանք ներ են ա ռա ջաց նում:

•  Հար ձակ ման ժա մա նակ միշտ պետք է տար բե րա կել խա ղաղ բնակ
չու թյանը և կոմ բա տանտ նե րին, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան 
օբյեկտ նե րը և ռազ մա կան թի րախ նե րը: Ըստ այդմ՝ ռազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն միայն ռազ մա կան նպա
տակնե րին:

•  Զին ված ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ բու ժանձ նա կազմն ունի լիա զո
րու թյուն ներ և պար տա կա նու թյուն ներ:

2.2.2. ՄՄԻ-ն և մար դու ի րա վունք նե րի մա սին օ րեն քը

Ե թե ՄՄԻն կի րա ռե լի է զին ված ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ, ա պա 
մար դու ի րա վունք նե րը, կամ գո նե դրանց մի մա սը պաշտ պա նում են 
ան հա տին ցան կա ցած պա հի, ինչ պես պա տե րազ մի, այն պես էլ խա ղաղ 
պայ ման նե րում: Մար դու ի րա վունք նե րի մա սին մի շարք մի ջազ գա յին 
պայ մա նագ րեր թույլ են տա լիս կա ռա վա րու թյուն նե րին ար տա կարգ ի րա
վի ճակ նե րում և ո րո շա կի պայ ման նե րի խիստ կա տար ման դեպ քում շեղ
վել մար դու ո րո շա կի ի րա վունք նե րից: Այ նուա մե նայ նիվ, մար դու ո րոշ 

Նկար 2.6 

Պա տե րազ մը հա վել յալ վնաս վածք ներ և չա փա զանց տան ջանք ներ պատ ճա ռող մի ջոց
նե րով վա րե լու օ րի նակ. Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում քի միա կան զեն քով 
կու րա ցած զին վոր ներ
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Նկար 2.7 

Զին ված ուժե րի բժշկա կան ծա ռա յու թյուն
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Նկար 2.8 

Ազ գա յին ըն կե րու թյան կա մա վո րա կան
ներ

Նկար 2.9 

ԿԽՄԿ, Մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի և 
ազ գա յին ըն կե րու թյան անձ նա կազ մը
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հիմ նա րար ի րա վունք ներ են թա կա են հարգ ման ցան կա ցած պա րա գա
յում, և մար դիկ չեն կա րող զրկվել դրան ցից՝ ան կախ ար տա կարգ ի րա
վի ճա կից: Դա վե րա բե րում է, մաս նա վո րա պես, կյան քի ի րա վուն քին, 
խոշ տան գում նե րի, ան մարդ կա յին պատ ժի կամ վե րա բեր մուն քի, ստրկու
թյան և ճոր տու թյան ար գել մա նը, ինչ պես նաև օ րեն քի օ րի նա կա նու թյան 
սկզբուն քին և հե տա դարձ ուժի բա ցա կա յու թյա նը: ՄՄԻի դրույթ նե րից 
որևէ շե ղում չի թույ լատրվում, քա նի որ այս ի րա վուն քը հա տուկ մշակ վել է 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի, մաս նա վո րա պես, զին ված ընդ հա րում նե րի 
հա մար: ՄՄԻի հիմ նա կան նպա տակն է պաշտ պա նել այն մարդ կանց, 
ո րոնք չեն մաս նակ ցում կամ այլևս չեն մաս նակ ցում ռազ մա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րին: ՄՄԻում նե րառ ված կա նոն նե րը պար տա կա նու թյուն
ներ են պար տադ րում հա կա մար տու թյան բո լոր կող մե րին, այդ թվում՝ 
ոչ կա ռա վա րա կան խմբա վո րում նե րին: Մար դու ի րա վունք նե րը, ո րոնք 
նա խա տես ված են հիմ նա կա նում խա ղաղ ժա մա նակ նե րի հա մար, վե րա
բե րում են բո լո րին՝ ա ռանց բա ցա ռու թյան: Դ րանց հիմ նա կան նպա տակն 
է պաշտ պա նել ան հատ նե րին սե փա կան կա ռա վա րու թյուն նե րի կա մա յա
կա նու թյուն նե րից: Մար դու ի րա վունք նե րի մա սին օ րեն քը չի վե րա բե րում 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին:

2.3. Տար բե րան շան նե րը

Կար միր խա չի, կար միր մա հի կի և կար միր բյու րե ղի տար բե րա
նշան նե րը նա խա տես ված են բժշկա կան և հոգևո րա կան անձ նա կազ մի 
ո րո շա կի կա տե գո րիա նե րի ան ձանց, ինչ պես նաև սար քա վո րում ներ 
տար բե րան շե լու հա մար, ո րոնք պետք է հարգ վեն և պաշտ պան վեն զին
ված ընդ հար ման ըն թաց քում (պաշտ պա նիչ գոր ծա ռույթ): Դ րանք նաև 
ցույց են տա լիս, որ ան ձինք կամ ա ռար կա նե րը կապ ված են Կար միր 
խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին շարժ ման հետ նաև զին ված ընդ
հա րում նե րից դուրս ի րա վի ճակ նե րում (տար բե րանշ ման գոր ծա ռույթ): Այս 
խորհր դա նիշ նե րի օգ տա գոր ծու մը խստո րեն կա նո նա կարգ ված է (տե՛ս 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2Ա. Տար բե րան շան նե րը): 

Տար բե րան շան նե րը կա րող են օգ տա գոր ծել միայն հետև յալ ան ձինք.
1.  Զին ված ուժե րի բու ժանձ նա կազ մը և բուժ ծա ռա յու թյուն ներն ա ռա

ջինն են, որ լիա զոր ված են օգ տա գոր ծե լու տար բե րան շա նը՝ որ պես 
պաշտ պա նիչ նշան:

2.  Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին ըն կե րու թյան կա մա վոր նե րը, ե թե 
պատ շաճ կեր պով լիա զոր ված են պե տա կան ի րա վա սու մարմ նի 
կող մից:

3. ԿԽՄԿի ու Կար միր խա չի/մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի մի ջազ գա յին 
ֆե դե րա ցիա յի աշ խա տա կազ մը:

Այս տար բե րան շան նե րը կրող ան ձինք և ա ռար կա նե րը ոչ միայն հար
ձակ ման են թա կա չեն, այլև, ընդ հա կա ռա կը, պետք է հարգ վեն և պաշտ
պան վեն. տար բե րան շա նը կրող ան ձանց պետք է ա մեն կերպ ա ջակ ցել և 
խ րա խու սել ի րենց աշ խա տան քում:
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2.4. Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին 
շար ժու մը և դ րա հիմն ա րար սկզբունք նե րը

ԿԽՄԿն ու Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի 
մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիան՝ Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին ըն կե րու
թյուն նե րի հետ, կազ մում են Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա
յին շար ժու մը:

 Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին շար ժու մը  
և դ րա հիմ նա րար սկզբունք նե րը1

Մարդ կայ նու թյուն
Ան կողմ նա կա լու թյուն

Չե զո քու թյուն
Ան կա խու թյուն

Կա մա վո րու թյուն
Միաս նու թյուն

Հա մա պար փա կու թյուն

Խա ղաղ ժա մա նակ, ինչ պես և բա խում նե րի ժա մա նակ յու րա քանչ յուր 
երկ րի զին ված ուժե րի և ազ գա յին ըն կե րու թյուն նե րի պար տա կա նու թյունն 
է տա րա ծել ՄՄԻում ամ րագրված ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն
նե րի մա սին գի տե լիք նե րը: Դա անհ րա ժեշտ է ոչ միայն որ պես զի այդ 
կա նոն ներն ի մա նան, հաս կա նան, ճա նա չեն ու հար գեն կոմ բա տանտ
նե րը, այլ նաև՝ ամ բողջ բնակ չու թյու նը հաս կա նա և ա ջակ ցի ի րենց Կար
միր խա չի/մա հի կի ըն կե րու թյա նը: Այդ դեպ քում այս ըն կե րու թյունն ա վե լի 
արդ յու նա վետ կաշ խա տի՝ ի շահ բնակ չու թյան, ինչ պես բա խում նե րի, այն
պես էլ խա ղաղ ժա մա նակ: Այս գի տե լիք նե րի տա րած ման մաս պետք է 
լի նի նաև կար միր խա չի, կար միր մա հի կի և կար միր բյու րե ղի տար բե րան
շան նե րի հան դեպ հար գան քի քա րոզ չու թյու նը՝ որ պես պաշտ պա նու թյան 
խորհր դա նիշ նե րի:

2.5. Բու ժանձ նա կազ մի ի րա վունք ներն ու  
պար տա կա նու թյուն նե րը ՄՄԻ-ի հա մա ձայն

Զին ված ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ ՄՄԻն բու ժանձ նա կազ մին 
ըն ձե ռում է ի րա վունք ներ, բայց նաև պար տադ րում պար տա կա նու թյուն
ներ: Բու ժանձ նա կազ մի վրա դրված պար տա կա նու թյուն ներն ուղ ղա
կիո րեն կապ ված են նրանց խնամ քի տակ գտնվող՝ պաշտ պա նու թյան 
են թա կա ան ձանց ի րա վունք նե րի հետ: Այս դրույթ նե րը բժշկա կան է թի
կա յով և Հի պոկ րա տի երդ մամբ սահ ման ված հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի մաս նա վոր հստա կեց ման դեպք են: 

Բու ժանձ նա կազ մը պար տա վոր է, ա ռաջ նորդ վե լով բժշկա կան է թի
կա յով և ՄՄԻով, բու ժել հի վանդ նե րին՝ ել նե լով բա ցա ռա պես նրանց 
կա րիք նե րից և ան կախ նրանց ազ գա յին, ռա սա յա կան և դա սա յին պատ
կա նե լու թյու նից, կրո նա կան կամ քա ղա քա կան հա մոզ մունք նե րից: Այս 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը ձևա կերպ վել են այն պես, որ 
բու ժանձ նա կազ մը, ո գեշնչ ված մարդ կա յին տա ռա պանք նե րը մեղ մե լու 
ցան կու թյամբ, կա րո ղա նա կա տա րել իր մար դա սի րա կան ա ռա ջադ րան քը՝ 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լով վի րա վոր նե րին ու հի վանդ նե րին և հոգ տա նե
լով նրանց մա սին, ինչն էլ հենց բժշկի վեհ ա ռա քե լու թյունն է:

Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րի հա մա ձայն՝ բու ժանձ նա կազ մը սահ ման վում 
է հետև յալ կերպ.

• հա կա մար տու թյան կող մե րից մե կի՝ մշտա կան կամ ժա մա նա կա
վոր հի մունք նե րով նշա նա կած ան ձինք՝ բա ցա ռա պես բժշկա կան 
նպա տակ նե րով (վի րա վոր նե րի և հի վանդ նե րի ո րոն ման, հա
վաք ման, տե ղա փոխ ման, ախ տո րոշ ման և բուժ ման, ինչ պես նաև 

1 Տե՛ս ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2Բ. Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի միջազգային շարժման հիմնարար 
սկզբունքները:
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հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման հա մար). նրանց թվին են 
պատ կա նում բժիշկ ներ, բու ժակ ներ, բուժ քույ րեր, մայ րա պետ ներ, 
ԱԲՕ ցու ցա բե րող ներ և մայ րա պետպատ գա րա կա կիր ներ.

• հա կա մար տու թյան կող մե րից մե կի՝ մշտա կան կամ ժա մա նա կա վոր 
հի մունք նե րով նշա նա կած ան ձինք՝ բա ցա ռա պես բժշկա կան ստո
րա բա ժա նում նե րի վար չա կան և տն տե սա կան ա ջակ ցու թյան կամ 
սա նի տա րա կան փո խադ րա մի ջոց նե րի վրա աշ խա տե լու հա մար. 
նրանց թվին են պատ կա նում կար գադ րիչ ներ, վա րորդ ներ, խո հա
րար ներ, մե խա նիկ ներ և այլն:

Այս պի սով, «բու ժանձ նա կազմ» տեր մի նը հաս կաց վում է ոչ միայն այս 
բա ռի նեղ ի մաս տով: Վի րա վոր նե րին և հի վանդ նե րին հա մար ժեք խնամք 
ա պա հո վե լու հա մար պա հանջ վող ամ բողջ անձ նա կազ մը են թա կա է 
պաշտ պա նու թյան, ո րը տրա մադր վում է Կոն վեն ցիա նե րով, պայ մա նով, 
որ այդ անձ նա կազ մը բուժ ծա ռա յու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է:

Բժշկա կան կազ մա վո րում նե րը՝ ինչ պես ռազ մա կան, այն պես էլ 
քա ղա քա ցիա կան, նե րա ռում են այն ա մե նը, ինչ նա խա տես ված է բժշկա
կան նպա տակ նե րի հա մար.

• բո լոր շեն քե րը կամ շի նու թյուն նե րը (հի վան դա նոց ներ, կլի նի կա ներ, 
ԱԲՕ կե տեր, դաշ տա յին հոս պի տալ ներ, վրան ներ և այլն).

• ար յան փոխ նե րարկ ման կենտ րոն ներ և կան խար գե լիչ բժշկու թյան 
կենտ րոն ներ.

• բժշկա կան գույ քի և դե ղո րայ քի պա հեստ ներ:
Այս կազ մա վո րում նե րը կա րող են լի նել ստա ցիո նար կամ շար ժա

կան, մշտա կան   կամ ժա մա նա կա վոր:
Բուժ սար քա վո րում նե րը նե րա ռում են.

• պատ գա րակ ներ.
• բժշկա կան և վի րա բու ժա կան սար քեր և գոր ծիք ներ.
• դե ղա մի ջոց ներ, վի րա կա պեր և այլն:
Բժշկա կան փո խադ րում նե րը կա րող են կազ մա կերպ վել ցա մա քով, 

ջրով և օ դով՝ կի րա ռե լով.
• շտա պօգ նու թյան մե քե նա ներ, բեռ նա տար ներ կամ ֆուր գոն ներ.
• հոս պի տա լա յին նա վեր, փրկա րա րա կան նա վեր.
• սա նա վիա ցիա և այլն:
Բու ժանձ նա կազ մը չպետք է հար ձակ ման ա ռար կա լի նի, նրանց 

պետք է թույլ տրվի ա նար գել օգ նու թյուն ցու ցա բե րել հի վանդ նե րին և 
վի րա վոր նե րին: Բու ժանձ նա կազ մը պետք է սպի տակ ֆո նի վրա ունե նա 
կար միր խա չի, կար միր մա հի կի կամ կար միր բյու րե ղի տար բե րան
շան և ունե նա նույ նա կա նաց ման քար տեր: Ռազ մա կան բու ժաշ խա տող
ներն ի րա վունք ունեն զենք կրել միայն ինք նա պաշտ պա նու թյան, ինչ պես 
նաև վի րա վոր նե րին ու հի վանդ նե րին թա լա նից պաշտ պա նե լու հա մար: 
Այ նուա մե նայ նիվ, նրանք չպետք է զենք կի րա ռեն ի րենց հի վանդ նե րին, 
բուժ կազ մա վո րու մը կամ հենց ի րենց թշնա մու կող մից գե րե վա րու մը կան
խե լու հա մար. ե թե նրանք զենք օգ տա գոր ծեն, ա պա կկորց նեն օ րեն քով 
պաշտ պան ված ի րենց կար գա վի ճա կը:

Ե թե   բու ժանձ նա կազմն ընկ նում է հա կա ռա կոր դի ուժե րի վե րահսկո
ղու թյան տակ, նրան պետք է հնա րա վո րու թյուն տրվի շա րու նա կե լու 
կա տա րել իր պար տա կա նու թյուն նե րը վի րա վոր նե րի և հի վանդ նե րի 
նկատ մամբ: Ն րան չպետք է ստի պել գոր ծել բժշկա կան է թի կա յի կա նոն
նե րին հա կա ռակ և ս տի պել հրա ժար վել բժշկա կան է թի կա յի պա հան ջած 
գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լուց: Հի վան դը միշտ մնում է հի վանդ, և բու
ժանձ նա կազ մը պար տա վոր է օգ նու թյուն ցու ցա բե րել՝ իր ուսուց մանն ու 
առ կա մի ջոց նե րին հա մա պա տաս խան: Ե թե այլ ռազ մա գե րի նե րի խնամ քի 
հա մար   գե րե վար ված բու ժանձ նա կազ մի կա րիք չկա, նրան պետք է հայ
րե նա դարձ նել: Բու ժանձ նա կազ մի կա լա նա վոր ված մնա ցած ան դամ նե րը 
ռազ մա գե րի չեն հա մար վում, և ն րանց պետք է օ ժան դա կել ի րենց աշ խա
տան քում:

Գ րավ ված տա րած քում քա ղա քա ցիա կան բու ժանձ նա կազ մին պետք 
է թույլ տրվի շա րու նա կել ա պա հո վել քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան 
հա մար ժեք բժշկա կան օգ նու թյու նը:

Քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյու նը պար տա վոր է հար գանք ցու ցա բե րել 
վի րա վոր նե րի և հի վանդ նե րի նկատ մամբ, նույ նիսկ ե թե վեր ջին ներս պատ
կա նում են թշնա մու կող մին, և բ նակ չու թյունն ի րա վունք չու նի նրանց դեմ 
բռնի գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նել: Քա ղա քա ցի նե րին թույ լատրվում է 
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վերց նել և խ նա մել ցան կա ցած ազ գու թյան վի րա վոր նե րի և հի վանդ նե րի, 
ար գել վում է պատ ժել այդ ան ձանց նման գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար: 
Ընդ հա կա ռա կը, նրանց պետք է ա ջակ ցել ի րենց աշ խա տանք նե րում:

Բժշկա կան կազ մա վո րում ներն ունեն պաշտ պան ված կար գա վի
ճակ՝ պայ մա նով, որ նրանք չհա վա քագրվեն հա կա ռա կոր դին վնաս 
պատ ճա ռող գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար, ինչ պի սիք են զին
ծա ռա յու թյան հա մար պի տա նի կոմ բա տանտ նե րին ա պաս տան տրա մադ
րե լը, զենք կամ զի նամ թերք կու տա կե լը կամ դրանք որ պես ռազ մա կան 
դի տա կե տեր օգ տա գոր ծե լը: Հա կա ռակ դեպ քում նրանց պաշտ պա նու
թյու նը դա դա րում է գոր ծել, և ն րանք դառ նում են օ րի նա կան ռազ մա կան 
թի րախ ներ: Այդ պատ ճա ռով անհ րա ժեշտ է խիստ սահ մա նա փա կում ներ 
սահ մա նել բժշկա կան կազ մա վո րում նե րի և փո խադ րա մի ջոց նե րի պաշտ
պան ված կար գա վի ճա կը ե րաշ խա վո րե լու հա մար:

Բժշկա կան կազ մա վո րում նե րի և բժշկա կան փո խադ րա մի ջոց նե րի 
պաշտ պա նու թյունն ուժե ղաց նե լու հա մար դրանց վրա պետք է հստակ 
փակց ված լի նի կար միր խա չի, կար միր մա հի կի կամ կար միր բյու րե ղի 
տար բե րան շա նը, իսկ վեր ջի նիս չա փը պետք է լի նի հնա րա վո րինս մեծ: 
Տար բե րան շա նը Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րի և դ րանց կից Լ րա ցու ցիչ ար ձա
նագ րու թյուն նե րի կող մից շնորհ ված պաշտ պա նու թյան տե սա նե լի նշան է:

2.6. Պե տու թյուն նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը

Դառ նա լով Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րի, ինչ պես և ցան կա ցած այլ 
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի կողմ  ՝ պե տու թյու նը ստանձ նում է հստակ 
պար տա վո րու թյուն ներ:

• Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րը և դ րանց կից Լ րա ցու ցիչ ար ձա նագ րու
թյուն նե րը և՛ պայ մա նագ րա յին պար տա վո րու թյուն ներ այլ երկր նե րի 
հետ, այն պես էլ պար տա վո րու թյուն ներ մարդ կու թյան առջև, ո րոնց 
մի ջո ցով կա ռա վա րու թյուն նե րը հա մա ձայն վում են ռազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի և դ րանց չմաս նակ ցող (կամ այլևս չմաս նակ ցող) ան
ձանց պաշտ պա նու թյան կար գա վոր ման ո րո շա կի կա նոն նե րի: Սա 
լա տի նե րեն կոչ վում է «պա տե րազ մի ի րա վունք» կամ jus in bello:

•  Դառ նա լով 1949 թ. Ժնև յան կոն վեն ցիա յի կող մեր  ՝ պե տու թյուն նե րը 
պար տա վոր վում են ցան կա ցած պա րա գա յում հար գել և կա տա րել 
Կոն վեն ցիա նե րով ստանձն ած պար տա վո րու թյուն նե րը (հոդ ված 1՝ 
ընդ հա նուր բո լոր Կոն վեն ցիա նե րի հա մար):

•  Փո խա դար ձու թյու նը չի հա մար վում երկ րի կող մից այդ կա նոն նե րին 
հետևե լու և դ րանք կի րա ռե լու նա խա պայ ման, սա կայն այդ պի սի փո
խա դար ձու թյուն ի րա կա նում և գործ նա կա նում առ կա է: Դա բխում է 
բո լո րի շա հե րից, որ պես զի յու րա քանչ յուր ոք իր կամ քով գոր ծի օ րեն
քով սահ ման ված կար գով:

Նկար 2.10 

Շատ հա ճախ կար միր խա չի տար բե րան շա նը կի րառ վում է ցան կա ցած բուժ ծա ռա յու
թյուն նշե լու հա մար՝ հաշ վի չառ նե լով՝ արդ յոք այդ ծա ռա յու թյունն օժտ վա՞ծ է պաշտ
պա նու թյան ի րա վունք տվող ար տոն յալ ի րա վա կան կար գա վի ճա կով
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•  Պե տու թյուն նե րը պար տա վոր են պաշտ պա նել նրանց, ով քեր չեն 
մաս նակ ցում կամ այլևս չեն մաս նակ ցում ռազ մա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րին:

•  Խա ղաղ ժա մա նակ պե տու թյուն նե րը պետք է խրա խու սեն ՄՄԻի 
նկատ մամբ հար գան քը և ի րենց զին ված ուժե րի անձ նա կազ մին սո
վո րեց նեն հար գել ՄՄԻն:

•  Ցան կա ցած պա րա գա յում պե տու թյուն նե րը պար տա վոր են ձեռ նար
կել բո լոր անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը՝ տար բե րան շան նե րի ցան կա ցած 
ոչ պատ շաճ կի րա ռում կամ չա րա շա հում կան խե լու և կա սեց նե լու 
հա մար:

•  Դառ նա լով Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րի կող մեր՝ պե տու թյուն նե րը պար
տա վոր վում են գոր ծի դնել բո լոր անհ րա ժեշտ օ րենսդ րու թյուն նե րը՝ 
Կոն վեն ցիա նե րի լուրջ խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նա տու նե
րին պատ ժե լու հա մար: Դ րանք նաև պար տա վոր վում են այս խախ
տու մը կա տա րե լու հա մար կաս կած վող ցան կա ցած ան ձի դա տել սե
փա կան դա տա րա նում կամ այդ պի սի ան ձին հանձ նել այլ պե տության՝ 
դա տաքն նու թյան: Այլ կերպ ա սած՝ ծանր հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա
տա րող նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ռազ մա կան հան ցա գործ նե րը, միշտ և 
ա մե նուր պետք է են թարկ վեն քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան, և 
պե տու թյուն նե րը պար տա վոր են ա պա հո վել դրա կա տա րումը:

• Մ շակ վել են մի շարք ան կախ մե խա նիզմ ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ
յուրն իր ի րա վա սու թյան և լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում 
նպաս տում է ՄՄԻի ա վե լի լավ պահ պան մա նը: Դ րա նով զբաղ վում 
են ԿԽՄԿն, Փաս տա հա վաք մի ջազ գա յին հանձ նա ժո ղո վը, տա րա
ծաշր ջա նա յին և ՄԱԿի մար մին նե րը, ինչ պես նաև Մի ջազ գա յին 
քրեա կան դա տա րա նը (1998 թ. Հ ռո մի ստա տու տի հա մա ձայն): Այս 
ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լու հար ցում այդ մար մին նե րի հա մար ժե
քու թյան և բա վա րար լի նե լու հար ցը դեռևս լուրջ մար տահ րա վեր է 
մարդ կու թյան հա մար:

• Ընդ հա նուր առ մամբ, պե տու թյան քրեա կան օ րենսդ րու թյու նը կի րա
ռե լի է միայն այդ պե տու թյան տա րած քում սե փա կան քա ղա քա ցի նե
րի կող մից կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նկատ մամբ: ՄՄԻն 
այս ա ռու մով գնում է ա վե լի հե ռու՝ պե տու թյուն նե րից պա հան ջե լով 
հե տա խու զել և պատ ժել ծանր հան ցա գոր ծու թյուն գոր ծած ա մեն 
անձի՝ վեր ջի նիս ազ գա յին պատ կա նե լու թյու նից կամ հան ցան
քի կա տար ման վայ րից ան կախ: Հա մա պար փակ դա տա զո րու թյան 
այս սկզբուն քը կարևոր է ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի արդ յու նա
վետ կան խար գե լու մը ե րաշ խա վո րե լու հա մար: Ն ման քրեա կան հե
տապն դու մը կա րող է հա րուց վել տար բեր պե տու թյուն նե րի ազ գա յին 
դա տա րան նե րի կամ մի ջազ գա յին դա տա կան մարմ նի կող մից: Այդ 
կա պակ ցու թյամբ 1993 և 1994 թթ. ՄԱԿի Անվ տան գու թյան խոր հուր
դը ստեղ ծեց Մի ջազ գա յին քրեա կան տրի բու նալ ներ նախ կին Հա
րավս լա վիա յի և Ռուան դա յի հար ցե րով, որ պես զի այդ երկր նե րում 
հա կա մար տու թյուն նե րի ըն թաց քում պա տե րազ մա կան հան ցա գոր
ծու թյուն նե րի հա մար մե ղադր վող նե րը պա տաս խա նատ վու թյան 
ենթարկ վեն:

•  Վեր ջա պես, մի ջազ գա յին հան րու թյու նը ստեղ ծեց մշտա կան Մի ջազ
գա յին քրեա կան դա տա րան (1998 թ. Հ ռո մի ստա տու տի հա մա ձայն), 
որն ի րա վա սու է հե տապն դել այն ան ձանց, ո րոնք մե ղադր վում են 
պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, մարդ կայ նու թյան դեմ 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, ինչ պես նաև ցե ղաս պա նու թյան հա մար:

• ՄԱԿի Անվ տան գու թյան խոր հուր դը հիմ նա կան մար մինն է, ո րը 
պա տաս խա նա տու է մի ջազ գա յին խա ղա ղու թյան և անվ տան գու
թյան պահ պան ման հա մար: Այդ նպա տա կով Անվ տան գու թյան խոր
հուր դը կա րող է ո րո շում կա յաց նել մի ջազ գա յին խա ղա ղու թյա նը 
սպառ նա ցող կամ այն խախ տող պե տու թյան դեմ ուղղ ված մի ջոց
նե րի, այդ թվում՝ հար կադ րա կան բնույ թի մի ջոց նե րի մա սին (ՄԱԿի 
կա նո նադ րու թյան VI և VII գլուխ ներ): Պա տե րազմն ար գե լող կա նոն
նե րը, ո րոշ բա ցա ռու թյուն նե րով, հայտ նի են որ պես «ու ժի կի րառ ման 
ի րա վունք», կամ jus ad bellum: Այս ի րա վուն քը տար բեր վում է jus in 
belloից կամ ՄՄԻից, ո րը զին ված ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ կի
րառ վող ի րա վունքն է:

• « Նոր» կամ «ա նար խիկ» բնույ թի ընդ հա րում նե րը հան գեց նում 
են պե տա կան   կա ռույց նե րի մաս նա կի, իսկ եր բեմն էլ՝ ընդգրկուն 
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թու լաց ման կամ փլուզ ման: Ն ման ի րա վի ճակ նե րում զին ված խմբա
վո րում նե րը օգտ վում են քա ղա քա կան վա կուու մից՝ փոր ձե լով զավ
թել իշ խա նու թյու նը: Ինչ վե րա բե րում է մի ջազ գա յին ի րա վուն քին, 
ա պա չի կա րե լի խո սել դրա ան հե տաց ման մա սին՝ պե տա կան կա
ռույց նե րի թու լաց ման կամ բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով. այս ի րա
վուն քը և դ րա պար տա վո րու թյուն նե րը շա րու նա կում են գո յու թյուն 
ունե նալ:

Պետք է խոս տո վա նել, որ նման հա կա մար տու թյուն նե րում մար դա սի
րա կան կա նոն ներն ա վե լի դժվար է պահ պա նել: Պա տե րազ մող կող մե րի 
շար քե րում կար գա պա հու թյան պա կա սը, տա րած քի զեն քով հե ղե ղու մը, 
ո րի արդ յուն քում զենքն ընկ նում է քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան ձեռ
քը, ինչ պես նաև մար տիկ նե րի և քա ղա քա ցիա կան ան ձանց միջև ա վե լի ու 
ա վե լի մշու շոտ տա րան ջա տու մը հան գեց նում են նրան, որ առ ճա կա տու մը 
հա ճախ դրսևո րում է ծայ րաս տի ճան դա ժան ձևեր, երբ ՄՄԻի նկատ
մամբ հար գան քի տեղ շատ քիչ է մնում:

Արդ յուն քում ստեղծ վում է մի ի րա վի ճակ, երբ պետք է հա տուկ ջանքեր 
գոր ծադ րել մար դա սի րա կան ի րա վուն քի մա սին մարդ կանց ի րա զե կե լու 
հա մար: Ան շուշտ, ի րա վա կան նոր մե րի ա վե լի լավ ի մա ցու թյու նը չի լու ծի 
հա կա մար տու թյա նը հան գեց րած հիմ նախն դիր նե րը, սա կայն, ա մե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ, կմեղ մի դրա ա ռա վել սար սա փե լի հետևանքնե րը:

Ե թե «մի ջամ տու թյան ի րա վուն քը կամ նույ նիսկ պար տա կա նու թյու նը» 
հա վա սա րա զոր է մար դա սի րա կան նկա տա ռում նե րով ձեռ նարկ ված զին
ված մի ջամ տու թյան ար դա րաց մա նը, ա պա դա ոչ թե հու մա նի տար ի րա
վուն քի, այլ մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րում զին ված ուժի կի րառ ման 
օ րի նա կա նու թյան կա նոն նե րի հարց է, այ սինքն՝ jus ad bellum՝ հա մա ձայն 
ՄԱԿի Կա նո նադ րու թյան:

2.7. Ի րո ղու թյան ստու գում. ո րոշ մար դիկ չեն 
հետևում կա նոն նե րին

Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հանձ նա րա րու թյուն ներն ունե նա լով հան
դերձ՝ ինչ պի սի՞ն է ի րո ղու թյու նը ռազ մի դաշ տում: Օ րենք ներ խախտ վում 
են, և հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տար վում են ա մե նուր՝ ան կախ հա կա մար
տու թյան թե խա ղաղ ի րադ րու թյու նից, ինչ պես նաև ազ գա յին թե մի ջազ
գա յին ի րա վուն քի կի րա ռու թյու նից: ՄՄԻի խախ տում նե րի օ րի նակ նե րը 
բազ մա թիվ են. ռազ մա կան օբ յեկ տը հար ձա կու մից պաշտ պա նե լու հա մար 
այն տե ղա կա յում են բժշկա կան ստո րա բա ժան մա նը կից, հոս պի տա լում 
թաքց նում են զեն քեր, մար տու նակ կոմ բա տանտ նե րին տե ղա փո խում են 
շտա պօգ նու թյան մե քե նա յով, տար բե րան շա նով օ դա նավն օգ տա գոր ծում 

Նկար 2.11 

ԿԽՄԿի այս ավ տո մե քե նան են թարկ վել է «ան վե րահսկե լի տար րե րի» հար ձակ ման
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են հե տա խու զա կան թռիչք նե րի հա մար, չեն հար գում հի վանդ նե րի ու 
վի րա վոր նե րի ոչ կոմ բա տանտ կար գա վի ճա կը, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ 
ո մանք վեր ջին նե րիս գո յատև ման փաս տը դի տում են որ պես նրանց հետ 
«վերջ նա կա նա պես հաշ վե հար դար տես նե լու» ար դա րա ցում, ին չի արդ
յուն քում կա տար վում են վայ րա գու թյուն ներ: Շատ հա ճախ հի վան դա նոց
ներն ու բու ժանձ նա կազ մը հար ձակ ման թի րախ են դառ նում, կամ նրանց 
խան գա րում են կա տա րել ի րենց պար տա կա նու թյու նը, այն է՝ հոգ տա նել 
հի վանդ նե րի և վի րա վոր նե րի մա սին, ին չը ո մանց կար ծի քով ըն կալ վում 
է որ պես «թշնա մուն օգ նել և ա ջակ ցել»: Այս բո լոր խախ տում նե րը ե րեք 
ընդ հա նուր բան ունեն. լրջո րեն թու լաց նում են ՄՄԻում պա րու նակ
վող պաշտ պա նու թյան հա մա կար գը, շե ղում են կար միր խա չով, կար միր 
մա հի կով կամ կար միր բյու րե ղով տար բե րանշ ված ան ձանց և օբ յեկտ նե րը 
ի րենց մար դա սի րա կան նպա տակ նե րից և անվս տա հու թյուն սեր մա նե լով՝ 
վտան գի տակ են դնում մարդ կա յին կյան քեր:

Կար միր խա չի/մա հի կի անձ նա կազ մը խո ցե լի է ՄՄԻի նկատ մամբ 
հար գան քի նման բա ցա կա յու թյու նից: Օ րի նակ՝ 1935 թ. դեկ տեմ բե րի 
30ին՝ Ա բի սի նիա ներ խու ժե լու ժա մա նակ, Մու սո լի նիի ռազ մա կան ինք
նա թի ռը ռմբա կո ծեց Շ վե դիա յի Կար միր խա չի դաշ տա յին հոս պի տա լը, 
ին չի հետևան քով զոհ վեց 28 և վի րա վոր վեց 50 մարդ: Ար դեն մեր օ րե րում՝ 
1996 թ. դեկ տեմ բե րին, դի մա կա վոր ված զին յալ նե րը ներ խու ժե ցին ԿԽՄԿ 
հոս պի տա լի տա րածք Չեչ նիա յի Նո վիե Ա թա ղի գյու ղում և սառ նասր տո
րեն սպա նե ցին հինգ բուժք րոջ և ին ժե ներշի նա րա րի: Այս տո ղե րի հե ղի
նակ նե րին շատ հա ճախ սպառ նա ցել են, մեր ժել մո տե նալ տու ժած նե րին 
և թույլ չեն տվել վեր ջին նե րիս օգ նու թյուն ցու ցա բե րել, նրանց հի վան դա
նոց նե րը հա ճախ են թարկ վել են հար ձակ ման և ռմ բա կոծ ման: Ամ բողջ 
աշ խար հում ինչ պես քա ղա քա ցիա կան, այն պես էլ ռազ մա կան գոր ծըն կեր
նե րը ստիպ ված են լի նում բազ միցս տա ռա պել «զուտ» այն բա նի հա մար, 
որ ցան կա նում են կա տա րել ի րենց մար դա սի րա կան, բա րո յա կան և օ րի
նա կան պարտ քը՝ խնա մել ի րենց հի վանդ նե րին:

Ինչ պես գրել է Ժան Պիկ տեն2, մար դա սի րա կան գոր ծո ղու թյու նը 
բխում է դրա հիմ քում ըն կած «լա վա տե սա կան փի լի սո փա յու թյու նից»: 
Այս լա վա տե սու թյու նը, սա կայն, ա մենևին էլ չի նսե մաց նում «ի րա տե
սու թյու նը փի լի սո փա յու թյան մեջ», և ին քը հաս կա նում է, որ մար դա սի
րա կան աշ խա տան քը բարդ գործ է: Ն ման լա վա տե սու թյան գլխա վոր 
թշնա մի նե րը զենքն ու դժբախ տու թյու նը չեն: Դ րա ա մե նա մեծ թշնա
մի ներն են ե սա սի րու թյու նը, ան տար բե րու թյունն ու հիաս թա փու թյու նը: 
Սա կայն հու սա հատ վե լու կա րիք չկա: Ընդ հա կա ռա կը, թող դա դրդի մեզ 

2 Ժան Պիկտեն (19142002 թթ.) եղել է ԿԽՄԿ գլխավոր տնօրեն և պատվավոր փոխնախագահ: 
Նա պատասխանատու էր նախապատրաստական աշխատանքների համար, որի արդյունքում 
1949 թ. վերանայվեցին Ժնևյան կոնվենցիաները, իսկ հետո՝ 1977 թ., ավելացան դրանց Լրացուցիչ 
արձանագրությունները: Նրա գրություններում ձևակերպված են Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի 
միջազգային շարժման հիմնարար սկզբունքները, որոնք ընդունվել են 1965 թ.:

Նկար 2.12 

Հի վան դա նոց նե րը, ցա վոք, ա պա հո վագրված չեն հար ձա կում նե րից. այս լու սան կա րում 
երևում է ՄՄԻի ա ղա ղա կող խախ տում
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կրկնա պատ կել ջան քե րը զին ված հա կա մար տու թյան մաս նա կից նե րին 
կրթե լու հա մար: Բժշկա կան է թի կան ան քակ տե լիո րեն կապ ված է ՄՄԻի 
և ա նա չա ռու թյան հիմ նա րար սկզբուն քի հետ. հի վանդ ներն ու վի րա վոր
ներն ունեն բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունք՝ ան կախ ազ գա յին պատ
կա նե լիու թյու նից և քա ղա քա կան հա մոզ մունք նե րից:

Ամ բողջ բու ժանձ նա կազ մը ոչ միայն պետք է 
հետևի բժշկա կան է թի կա յի և ՄՄԻի պա հանջ նե
րին, այլև բա ցատ րի այդ պա հանջ նե րի ի մաս տը 
ռազ մա կան և քա ղա քա ցիա կան իշ խա նու թյուն նե
րին, շար քա յին զին վոր նե րին և քա ղա քա ցի նե րին:

Դ րա նում ա ռանձ նա հա տուկ կարևոր դեր պետք է խա ղան պրակ
տիկ բժիշկ նե րը, ո րոնք պար տա կա նու թյուն ներ ունեն ոչ միայն ա ռան
ձին հի վանդ նե րի, այլև հա սա րա կու թյան առջև: Ն րանք պետք է 
կոմ բա տանտ նե րին հա մո զեն, որ անհ րա ժեշտ է հար գել ՄՄԻն և զերծ 
մնալ հա կա ռա կոր դի բուժ հաս տա տու թյուն նե րի և բու ժանձ նա կազ մի վրա 
հար ձակ վե լուց, և այդ անձ նա կազ մին հնա րա վո րու թյուն տալ ի րա կա նաց
նել ի րենց մար դա սի րա կան ա ռա քե լու թյու նը: Չ նա յած Շարժ ման հիմ քում 
ըն կած փի լի սո փա յու թյու նը հիմն ված չէ փո խա դար ձու թյան սկզբուն քի 
վրա, գործ նա կա նում բու ժաշ խա տող նե րը կա րող են ա պա վի նել Ժնև յան 
կոն վեն ցիա նե րով տրա մադր վող «պաշտ պա նու թյա նը» միայն այն դեպ
քում, երբ Հիմ նա րար սկզբունք նե րի հար գան քի ընդ հա նուր մթնո լոր
տում ճա կա տի հա կա ռակ կող մում գոր ծող բու ժաշ խա տող նե րը վա յե լեն 
միև նույն պաշտ պա նու թյու նը: Ն րանք պետք է զենք կրող նե րին հի շեց
նեն ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րի մա սին և վս տահ լի նեն, որ նույնն 
էլ ա նում են ա ռաջ նագ ծի մյուս կող մում գտնվող ի րենց գոր ծըն կեր նե րը: 
Նախ կի նում դա ի րեն ար դա րաց րել է, և զին վոր նե րը հա ճախ հար գել են 
հի վանդ նե րին և վի րա վոր նե րին, ինչ պես նաև բժշկա կան և հոգևո րա կան 
անձ նա կազ մին տրա մադր վող պաշտ պա նու թյան սկզբունք նե րը:

2.8. Կար միր խա չի/ Կար միր մա հի կի ազ գա յին 
ըն կե րու թյան չե զո քու թյու նը

Մ յուս կարևոր խնդի րը, ո րին բախ վում են ոչ մի ջազ գա յին բնույ թի 
ընդ հա րում նե րի, այլ կերպ ա սած՝ ներ քին ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ, 
չե զո քու թյան, հատ կա պես Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին ըն կե րու թյան 
չե զո քու թյան խնդիրն է: Խտ րա կա նու թյան ար գել քի պա հան ջը հատ կա
պես կարևոր է Կար միր խա չի/մա հի կի ըն կե րու թյան հա մար, ընդ ո րում՝ 
դա պա հանջ է, ո րից կախ ված է այդ պի սի ըն կե րու թյան ճա նա չու մը: Ն մա
նա տիպ ըն կե րու թյուն նե րը պետք է բաց լի նեն բո լոր նրանց հա մար, ով քեր 
ցան կա նում են ան դա մագրվել դրանց, և պետք է թույլ տան, որ բո լոր 
սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան և կ րո նա կան խմբե րը ներ կա յաց ված լի նեն: 
Ն ման լայն ներ կա յա ցուց չու թյու նը ըն կե րու թյան բա ցա ռա պես մար դա սի
րա կան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու և բո լոր կան խա կալ նկա տա ռում նե
րին դի մա կա յե լու ե րաշ խիքն է:

Ի հար կե, միշտ չէ, որ հեշտ է ի րա կա նաց նել չե զո քու թյան սկզբուն քը, 
հատ կա պես այն պատ ճա ռով, որ յու րա քանչ յուր ոք ունի սե փա կան 
հա մոզ մունք նե րը: Երբ լար վա ծու թյու նը մե ծա նում է, և կր քե րը թե ժա
նում են, Կար միր խա չի/մա հի կի յու րա քանչ յուր ան դամ պետք է դրսևո րի 
ինք նա տի րա պետ ման ունա կու թյուն և զերծ մնա ծա ռա յո ղա կան պար
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս սե փա կան կար ծի քը հայտ նե լուց: Ոչ ոք 
կա մա վոր նե րից չի պա հան ջում չե զոք լի նել, քա նի որ յու րա քանչ յուր ոք 
ունի սե փա կան կար ծի քի ի րա վունք, բայց բո լո րը պետք է գոր ծեն՝ պահ
պա նե լով չե զո քու թյուն: Սա շատ կարևոր տար բե րա կում է: 

Հա ջորդ դժվա րու թյունն այն է, որ հա կա մար տու թյան կող մե րը 
հա ճախ ա ռանձ նա պես ոգևոր ված չեն լի նում չե զոք պահ ված քով: Ներ քին 
բա խում ունե ցող երկ րում զին ված ուժե րը հրա ժար վում են հաս կա նալ, թե 
ին չու Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին ըն կե րու թյու նը չի դա տա պար տում 
այն խմբե րի գոր ծու նեու թյու նը, ո րոնց այդ զին ված ուժե րը հա մա րում 
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են «ե լու զակ ներ», և էլ ա վե լի քիչ են հաս կա նում, թե ին չու է ազ գա յին 
ըն կե րու թյու նը ցան կա նում օգ նու թյուն ցու ցա բե րել այս «ե լու զակ նե րից» 
ցան կա ցա ծին, որն այլևս չի կա րող մարտն չել: Ինչ վե րա բե րում է ընդ
դի մու թյա նը, ա պա այն դժգոհ է, որ ազ գա յին ըն կե րու թյու նը կա պեր ունի 
իշ խա նու թյուն նե րի հետ:

Յու րա քանչ յուր ոք, ով փոր ձում է աշ խա տել ի շահ եր կու կող մե րի ոչ 
կոմ բա տանտ նե րի, լա վա գույն դեպ քում հա մար վում է միա միտ մարդ, իսկ 
վա տա գույն դեպ քում՝ դա վա ճան: Բազ մա թիվ մար տե րի խիստ բևե ռաց ված 
բնույ թը հան գեց նում է նրան, որ կող մե րից որևէ մե կին չսա տա րելն ինք
նին դիտ վում է որ պես թշնա մա կան գոր ծո ղու թյուն: Ա հա թե ին չու է անհ րա
ժեշտ հստա կեց նել Կար միր խա չի/մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի չե զո քու թյան 
և ան կողմ նա կա լու թյան ի մաս տը: Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան մեջ ներգ րավ
ված մի անձ դա ձևա կեր պել է այս պես. «Ա մե նա հա մո զիչ փաս տար կը, որ 
ես կա րող եմ բե րել, հա կա մար տու թյան կող մե րից մե կին ա սելն է, որ ե թե ես 
իր կողմն անց նեմ և ան տե սեմ մյուս կող մի տու ժած նե րի կա րիք նե րը, ա պա 
այլևս եր բեք չեմ կա րո ղա նա օգ նել ի րենց վի րա վոր նե րին»:

Դ րա նից ան կաս կած բխում է, որ չե զո քու թյան և ան կողմ նա կա լու
թյան սկզբունք ներն ի դեալ ներ են, ո րոնց պետք է ձգտել, և որ այդ պի սի 
սկզբունք նե րի տի րա պե տու մը ներ քին ո րակ է, ո րը հազ վա դեպ է տրվում 
ի ծնե, բայց, որ պես կա նոն, պա հան ջում է սե փա կան բնազդ նե րի հաղ թա
հա րում: Դ րանք պա հան ջում են, որ Կար միր խա չի/մա հի կի ան դամ նե րը 
մշտա կան լար ված ջանք գոր ծադ րեն՝ հաղ թա հա րե լու սե փա կան նա խա
պա շար մունք ներն ու նա խա սի րու թյուն նե րը: Միայն այդ դեպ քում այդ 
ըն կե րու թյուն նե րի ան դամ նե րը կկա րո ղա նան ան թե րի ան կողմ նա կա լու
թյուն ցու ցա բե րել, այ սինքն՝ ա վե լի մեծ օգ նու թյուն ցու ցա բե րել ա վե լի մեծ 
փոր ձան քի մեջ հայտն ված հա կա ռա կոր դին, քան ըն կե րո ջը, ո րի տա ռա
պանք ներն այդ քան էլ մեծ չեն, կամ խնա մել ա վե լի ծանր վի րա վոր ված 
հան ցա գոր ծին՝ նախ քան ան մե ղին օգ նե լը, ո րի վեր քե րը պա կաս լուրջ են:

2.9. ԿԽՄԿ դե րը և լիա զո րու թյուն նե րը զին ված 
հա կա մար տու թյուն նե րի ի րա վի ճա կում

Կար միր խա չի մի ջազ գա յին կո մի տեն (ԿԽՄԿ), ո րը հիմ նադր վել է 
1863 թ., ա նա չառ, չե զոք և ան կախ կազ մա կեր պու թյուն է, ո րի բա ցա ռա պես 
մար դա սի րա կան ա ռա քե լու թյունն է պա տե րազ մից և ներ քին բռնու թյու
նից տու ժած նե րի կյան քի ու ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյու նը և 
ն րանց օգ նու թյան ցու ցա բե րու մը: ԿԽՄԿն փոր ձում է կան խել մարդ կանց 
տա ռա պանք նե րը՝ քա րո զե լով և ամ րապն դե լով մի ջազ գա յին մար դա սի
րա կան ի րա վուն քը և հա մա մարդ կա յին հու մա նի տար սկզբունքնե րը:

ԿԽՄԿ-ի մա սին՝ հա կիրճ
Չե զոք, ա նա չառ և ան կախ մար դա սի րա կան կազ մա կեր պու թյուն:
Աշ խա տում է զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի ի րա վի ճակ նե րում: 

Օժտ ված է մի ջազ գա յին լիա զո րու թյուն նե րով՝  
Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րի հա մա ձայն:

Պաշտ պա նում և օգ նու թյուն է ցու ցա բե րում  
հա կա մար տու թյուն նե րից տու ժած նե րին: 

Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին շարժ ման մաս է:

Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րին մաս նա կից պե տու թյուն նե րի կող մից 
ԿԽՄԿն ճա նաչ վել է ՄՄԻի «պա հա պան և ջա տա գով»: Այն աշ խա տում 
է զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ, որ պես զի պաշտ պա նի և 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րի դրան ցից տու ժած նե րին, այ սինքն՝ վի րա վոր նե րին 
և հի վանդ նե րին, ռազ մա գե րի նե րին և այլ ձեր բա կալ ված նե րին, ինչ պես 
նաև քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյա նը:

ԿԽՄԿն չի սա տա րում որևի ցե կող մի և չի ո րո շում հա կա մար տու թյան 
ար դար նե րին կամ մե ղա վոր նե րին: ԿԽՄԿի չե զո քու թյու նը, այ նուա մե նայ
նիվ, լայ նո րեն գնա հատ ված սկզբունք չէ: Շա տե րը կան, որ վրդով մունք 
են հայտ նում Կազ մա կեր պու թյան չե զո քու թյան առ թիվ՝ այն սխալ հա մոզ
մամբ, որ չե զո քու թյու նը վկա յում է նվիր վա ծու թյան և հա մար ձա կու
թյան պա կա սի մա սին: ԿԽՄԿն, իր հեր թին, ահ ռե լի դժվա րու թյուն նե րի 
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է բախ վում, հա կա մար տող կող մե րին փոր ձե լով հաս կաց նել, որ միակ 
բա նը, որ ին քը պետք է հա վա սա րա պես տրա մադ րի յու րա քանչ յու րին, 
ծա ռա յե լու պատ րաս տա կա մու թյունն է, և որ այլ ա ռում նե րով ԿԽՄԿի 
գոր ծու նեու թյու նը լի նում է կա րիք նե րին հա մա չափ: Հետևա բար, երբ մի 
կող մի պա տու հասն ա վե լի մեծ է լի նում, քան մյու սի նը, ԿԽՄԿի կող մից 
տրա մադր վող օգ նու թյունն էլ, ինք նըս տինք յան, տար բեր է լի նում:

Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի սկզբում ԿԽՄԿն.
• հի շեց նում է պա տե րազ մող կող մե րին ՄՄԻի հա մա ձայն ի րենց 

պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին.
• ա ռա ջար կում է իր ծա ռա յու թյուն նե րը՝ որ պես չե զոք միջ նորդ մար դա

սի րա կան գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման հա մար.
• կա տա րում է կա րիք նե րի գնա հա տում.
• գոր ծում է հօ գուտ տու ժած նե րի՝ ըստ կա րիք նե րի:
ԿԽՄԿի պաշտ պա նա կան դերն այն է, որ իր հո վա նու ներ քո է 

առ նում այն մարդ կանց, ո րոնք չեն մաս նակ ցում կամ այլևս չեն մաս
նակ ցում մար տե րին՝ վի րա վոր ներ կամ հի վանդ ներ, ձեր բա կալ ված ներ 
կամ ռազ մա գե րի ներ, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան ան ձինք՝ այդ թվում 
նաև թշնա մա կան ուժի կող մից վե րահսկ վող կամ գրավ ված տա րածք
նե րի բնա կիչ նե րը: ԿԽՄԿն բա նակ ցու թյուն նե րի մեջ է մտնում ի րա վա
սու մար մին նե րի հետ՝ հա մոզ վե լու, որ այդ տու ժած ներն ար ժա նա նում են 
մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի: ԿԽՄԿն ունի ռազ մա գե րի նե րի մոտ մուտք 
գոր ծե լու ի րա վունք (ԺԿ III) և ԺԿ IVով սահ ման ված կա լա նա վոր ված 
ան ձանց, այդ թվում՝ կա լա նա վայ րեր այ ցե լե լու ի րա վունք:

ԿԽՄԿն վա րում է գաղտ նիու թյան պահ պան ման պաշ տո նա կան 
քա ղա քա կա նու թյուն: Այն հան դես է գա լիս հրա պա րա կա յին հայ տա րա
րու թյուն նե րով միայն այն դեպ քում, երբ հայտ նա բե րում է ՄՄԻի լուրջ և 
կրկն վող խախ տում ներ, և երբ դրանց գաղտ նի զե կու ցում ներն ա պարդ
յուն են, և հա մա րում է, որ տու ժած նե րին օգ նե լու միակ մի ջո ցը մի ջազ
գա յին հան րու թյան ա ջակ ցու թյունն է: Սա եր բեմն լի նում է Ժնև յան 
կոն վեն ցիա նե րի մաս կազ մող պե տու թյուն նե րին ուղղ ված կո չի տես քով, 
ո րոնց պար տա կա նու թյունն է հար գել ՄՄԻն և ա պա հո վել դրա նկատ
մամբ հար գան քը: Այ նուա մե նայ նիվ, նման նա խա ձեռ նու թյուն ներն ա վե լի 
շուտ բա ցա ռու թյուն ներ են, քան օ րի նա չա փու թյուն:

ԿԽՄԿ գոր ծու նեու թյու նը
1.  Պաշտ պա նու թյուն զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ.

• զին ված հա կա մար տու թյան ժա մա նակ բռնու թյան են թարկ
վող քա ղա քա ցիա կան ան ձանց պաշտ պա նու թյուն.

• վի րա վոր նե րի, հի վանդ նե րի և նա վա բեկ յալ նե րի պաշտ պա
նու թյուն և խ նամք.

• ռազ մա գե րի նե րի և այլ ձեր բա կալ ված նե րի պաշտ պա նու թյուն 
(գրան ցում և այ ցե լու թյուն ներ).

• ռազ մա գե րի նե րի ա զատ ար ձակ ման դյու րա ցում և ուղեկ ցում 
որ պես չե զոք միջ նորդ.

•  Կար միր խա չի հա ղոր դագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ըն տա նե կան 
կա պե րի վե րա կանգ նում.

• ո րոն ման գոր ծա կա լու թյան մի ջո ցով ան հետ կո րած նե րի և 
մա հա ցած նե րի ըն տա նե կան կա պե րի վե րա կանգ նում:

2. Ա ջակ ցու թյուն զին ված հա կա մար տու թյու նից տու ժած նե րին՝ հան
րա յին ա ռող ջա պա հու թյան մո տե ցում նե րով (ա պաս տան, ջուր, 
կո յու ղա սա նի տա րա կան պայ ման ներ, սնունդ, կան խար գե լիչ և 
բու ժա կան բժշկա կան օգ նու թյուն).
• տնտե սա կան անվ տան գու թյուն.
• ջուր և կա ցա րան.
• ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ (նե րառ յալ պա տե

րազ մի վի րա վոր նե րին և հի վանդ նե րին օգ նու թյուն):
3.  Կան խար գե լիչ գոր ծո ղու թյուն ներ.

•  Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի (ՄՄԻ) քա րոզ չու
թյուն և տա րա ծում.

• ՄՄԻի ի րա կա նաց ման պե տա կան մի ջո ցա ռում նե րի խորհր
դատ վու թյուն և ա ջակ ցու թյուն.

• ա կան նե րի վտան գի մա սին ի րա զեկ վա ծու թյու նը բարձ րաց
նող կրթա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում ա կան նե րի և չ պայ
թած զի նամ թեր քի վտան գի են թա կա մարդ կանց հա մար:
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ԿԽՄԿ պատ վի րակ նե րը պետք է պատ րաստ լի նեն զրու ցել բո լոր 
նրանց հետ, ով քեր պա տաս խա նա տու են ՄՄԻի և մար դու ի րա վունք նե րի 
խախ տում նե րի հա մար: Պատ վի րակ նե րը չեն կա րող հրա պա րա կա յին 
կար ծիք հայտ նել այդ խախ տում նե րի մա սին, բայց նրանք պետք է խո սեն 
խախ տում նե րի հետ կապ ունե ցող նե րի հետ այն ան ձանց ա նու նից, ո րոնց 
խոս քը մերժ ված է, և ո րոնք ուրիշ ոչ ո քի դի մե լու հնա րա վո րու թյուն չու նեն: 
Ն րանք հա ճախ դա ա նում են՝ զգա լի վտան գի են թար կե լով ի րենց անձ
նա կան անվ տան գու թյու նը, և ն րանց խոս քե րին կա րող են ա կան ջա լուր 
չլի նել, բայց ե թե հան րա յին դա տա պար տու մից զերծ մնա լու այս քա ղա քա
կա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն տա մեղ մե լու գո նե մեկ տղա մար դու, կնոջ 
կամ ե րե խա յի տա ռա պան քը, ա պա դա ար ժա նի հա տու ցում է:

Որ պես չե զոք և ան կախ հաս տա տու թյուն՝ ԿԽՄԿն Ժնև յան կոն վեն
ցիա նե րով և դ րանց Լ րա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյուն նե րով լիա զոր ված է 
ռազ մա դաշ տում ԱԲՕ և այլ տի պի ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու զին ված 
հա կա մար տու թյու նից տու ժած նե րին: Ռազ մա կան վեր նա խա վը պար
տա վոր է ԿԽՄԿին թույլ տալ հա վա քել և խ նա մել ցան կա ցած ազ գու
թյան վի րա վո րի կամ հի վան դի, նույ նիսկ գրավ յալ կամ բռնա զավ թյալ 
տա րածք նե րում: ԿԽՄԿն կա րող է իր ծա ռա յու թյուն ներն ա ռա ջար կել 
կող մե րին, մաս նա վո րա պես՝ բժշկա կան ո լոր տում, ստեղ ծել չե զոք կամ 
սա նի տա րա կան գո տի ներ, ստեղ ծել հի վանդ նե րի և վի րա վոր նե րի հոս
պի տալ ներ, ա ջակ ցել առ կա հի վան դա նոց նե րին և ա պա հո վել վե րա
կանգ նո ղա կան բու ժում ան դա մա հատ ված վեր ջույթ նե րով ան ձանց, 
հատ կա պես հա կա հետևա կա յին ա կան նե րից տու ժած նե րին:

ԿԽՄԿն օգ նում է կազ մա կեր պել կամ ուղ ղա կի օգ նու թյուն է տրա
մադ րում զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի զո հե րին: Այս օգ նու թյու նը 
նա խա տես ված է ա մե նաէա կան կա րիք ներ հո գա լու հա մար, ինչ պի սիք 
են սնուն դը, մա քուր խմե լու ջու րը, կա ցա րա նը, հա գուս տը և բժշկա կան 
օգ նու թյու նը:

2.9.1. Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ. օգ նու թյուն 
պատե րազ մի վի րա վոր նե րին և հի վանդ նե րին

Թեև զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ հի վանդ և վի րա վոր 
զին վոր նե րին ու խա ղաղ բնա կիչ նե րին պատ շաճ բու ժօգ նու թյունն այ սօր 
շատ կա ռա վա րու թյուն ներ հա մա րում են սո վո րա կան բան, աղ քա տու
թյու նը կա րող է խա թա րել նման խնամք տրա մադ րե լու՝ կա ռա վա րու թյան 
ջան քե րը: ԿԽՄԿն պահ պա նում է ո րո շա կի պա շար, որ պես զի օգ նի այն 
պե տու թյուն նե րին, ո րոնց իշ խա նու թյուն նե րը պատ րաս տա կա մու թյուն են 
հայտ նում ստանձ նել ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը սե փա կան զին վոր
նե րի և քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան նկատ մամբ:

ԿԽՄԿն այդ նպա տա կով կի րա ռել է օգ նու թյան և ուսուց ման բազ
մա թիվ ծրագ րեր: ԿԽՄԿի կող մից հա կա մար տու թյան մեջ ներգ րավ ված 
եր կու երկր նե րին ծա ռա յու թյուն ներ ա ռա ջար կե լու օ րի նակ նե րից մե կը 
Ե թով պիա յի և Է րիթ րեա յի միջև 19982000 թթ. պա տե րազմն էր: ԿԽՄԿն 
օգ նու թյուն էր ցու ցա բե րում եր կու կա ռա վա րու թյուն նե րին ստորև նկա
րագրված ծրագ րե րի մշակ ման հա մար:

ԿԽՄԿ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԽՄԿն 19982001 թթ. Է րիթ րեա յում և Ե թով պիա յում ի րա կա նաց րել է 
հետև յալ ծրագ րե րը.
Ե թով պիա
•  Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի խո րաց ված ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան, 

տրիա ժի և տար հան ման պա րապ մունք ներ
•  Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյան սե մի նար ներ
•  Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի վի րա բու ժա կան բուժ ման հա տուկ մե

թոդ նե րի ուսու ցում՝ կրծքա յին, ա նո թա յին, օր թո պե դիկ վի րա բու
ժու թյուն, ինչ պես նաև նյար դա վի րա բու ժու թյուն

•  Դի մած նո տա յին վե րա կանգ նո ղա կան վի րա բու ժու թյան ուսուց ման 
ծրա գիր

• ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան թի մի կար ճա ժամ կետ ներ կա յու թյուն ար
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում

• Ա ջակ ցու թյուն Ե թով պիա յի Կար միր խա չի ըն կե րու թյան շտապ օգ
նու թյան ծա ռա յու թյա նը

Բուժական 
բժշկություն

Կանխարգելիչ 
բժշկություն

Ջրամատակարարում 
և կոյուղի
Կացարան

Սննդամթերք

Նկար 2.13 

Ա ջակ ցու թյան բուր գը. բնակ չու թյան 
կա րիք նե րը հան րա յին ա ռող ջա պա
հության տե սանկ յու նից

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
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•  Վի րա բու ժա կան նյու թեր և սար քա վո րում ներ
• Այ ցեր հա զա րա վոր ռազ մա գե րի նե րի և ն րանց վե րա դարձ հայ րե

նիք ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա վար տից հե տո
• Թշ նա մի պե տու թյան հա զա րա վոր ներ կալ ված քա ղա քա ցի նե րի 

հայ րե նա դար ձու թյուն:
Է րիթ րեա
• Շ տապ օգ նու թյան անձ նա կազ մի վե րա պատ րաս տում վնաս վածք

նե րի խո րաց ված բուժ քույ րա կան խնամ քի վե րա բեր յալ
• Ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու թյան կե տում պա տե րազ մի վի րա վոր

նե րի վնաս վածք նե րի վար ման դա սըն թաց 
•  Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյան սե մի նար
• ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան թի մի կար ճա ժամ կետ ներ կա յու թյուն ար

տա կարգ ի րա վի ճա կում
•  Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի ին տեն սիվ բուժ քույ րա կան խնամ քի 

ուսու ցում
•  Բուժ քույ րա կան խնամ քի ինս տի տու տում ֆի զիո թե րա պիա յի վե

րա պատ րաստ ման ուսում նա կան ծրագ րի մշա կում
• Ա ջակ ցու թյուն Է րիթ րեա յի Կար միր խա չի ըն կե րու թյան շտապ օգ

նու թյան ծա ռա յու թյա նը
•  Վի րա բու ժա կան նյու թեր և սար քա վո րում ներ
• Այ ցեր հա զա րա վոր ռազ մա գե րի նե րի և ն րանց հայ րե նա դար ձու

թյուն ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դա դա րե ցու մից հե տո
• Թշ նա մի պե տու թյան հա զա րա վոր ներ կալ ված քա ղա քա ցի նե րի 

հայ րե նա դար ձու թյուն
• Օ ժան դա կու թյուն ներ քին տե ղա հան ված հա զա րա վոր ան ձանց 

(սնունդ, կա ցա րան, ջուր, սա նի տա րա կան պայ ման ներ, բուժս պա
սար կում):

Թեև ԿԽՄԿն լիա զոր ված է զին ված բա խում նե րի ժա մա նակ հոգ 
տա նել վի րա վոր նե րի և հի վանդ նե րի մա սին, այն նաև ներգ րավ ված է 
հետ կոնֆ լիկ տա յին վե րա կանգն ման, փաս տա ցի զար գաց ման ա ջակ ցու
թյան մեջ: Եվ եր բեմն ԿԽՄԿին հա ջող վում է ճիշտ հա վա սա րակշռու թյան 
հաս նել այդ եր կու ո լորտ նե րում:

ԿԽՄԿ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
« Ցան կա նում ենք շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել ԿԽՄԿ բժիշկ նե րին և 

բուժ քույ րե րին: Շ նոր հա կա լու թյուն գա լու հա մար: Եվ շնոր հա կա լու թյուն 
այն ա մե նի հա մար, ինչ թող նում եք մեզ՝ հե ռա նա լով մեր երկ րից»:

Ռուի Պաո լո3

3 Ռուի Պաոլո, Արևելյան Թիմորի առողջապահության նախարարության հիվանդանոցային ծա ռա
յու թյունների տնօրեն, հունիս, 2001 թ.: Հատված Դիլի քաղաքի ԿԽՄԿ ընդհանուր պրոֆիլի հի վան
դա նոցի տնօրինությունն առողջապահության նախարարությանը հանձնելու արարողության 
կա պակ ցու թյամբ ելույթից:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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2

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2Ա. Տար բե րան շան նե րը

Ս պի տակ ֆո նին կար միր խա չի, կար միր մա հի կի և կար միր բյու
րե ղի տար բե րան շան ներն ան կողմ նա կալ մար դա սի րա կան աշ խա տան քի 
խորհր դա նի շերն են և չեն ներ կա յաց նում որևէ կրո նա կան հա մոզ մունք: 
Դ րանք ա պա հո վում են ռազ մա կան բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի և զին ված 
բա խում նե րի ժա մա նակ օգ նու թյուն ցու ցա բե րող աշ խա տա կից նե րի 
պաշտ պա նու թյու նը: Դ րանք օգ տա գործ վում են նաև նույ նա կա նաց ման 
նպա տա կով՝ յու րա քանչ յուր երկ րում Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին 
ըն կե րու թյուն նե րի կող մից:

Զին ված հա կա մար տու թյան պա րա գա յում տար բե րան շան նե րը բու
ժանձ նա կազ մի և սար քա վո րում նե րի վրա ՄՄԻով շնորհ ված պաշտ պա
նու թյան տե սա նե լի նշանն են: Դ րանք կրող ան ձինք և օբ յեկտ նե րը չպետք 
է են թարկ վեն հար ձակ ման, ընդ հա կա ռա կը, պետք է հարգ վեն և պաշտ
պան վեն:

Դ րանց օգ տա գոր ծու մը՝ որ պես պաշտ պա նա կան նշան, զին ված 
հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ թույ լատրված է բա ցա ռա պես.

• զին ված ուժե րի բժշկա կան ստո րա բա ժա նում նե րին, բժշկա կան փո
խադ րա մի ջոց նե րին և բու ժանձ նա կազ մին, ինչ պես նաև զին ված 
ուժե րի հոգևո րա կան անձ նա կազ մին.

• քա ղա քա ցիա կան բժշկա կան ստո րա բա ժա նում նե րին, բժշկա կան 
փո խադ րա մի ջոց նե րին և բու ժանձ նա կազ մին, ինչ պես նաև քա ղա
քա ցիա կան հոգևո րա կան անձ նա կազ մին, ո րոնք ի րա վա սու մար
մին նե րի կող մից ստա ցել են տար բե րան շանն օգ տա գոր ծե լու հա
տուկ թույլտ վու թյուն.

• այն բժշկա կան ստո րա բա ժա նում նե րին, բժշկա կան փո խադ րա մի
ջոց նե րին և բու ժանձ նա կազ մին, ո րոնց Կար միր խա չի/մա հի կի ազ
գա յին ըն կե րու թյու նը հանձ նել է զին ված ուժե րի բժշկա կան ծա ռա
յու թյուն նե րի տրա մադ րու թյան տակ:

Տար բե րան շա նը կրող ան ձինք և շեն քե րը/կա ռույց նե րը/օբ յեկտ նե րը 
չպետք է են թարկ վեն հար ձակ ման, վնաս ման, կամ չպետք է խո չըն դոտ վի 
նրանց գոր ծո ղու թյու նը, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ պետք է հարգ վեն և պաշտ
պան վեն, նույ նիսկ ե թե այդ պա հին նրանք չեն խնա մում կամ պատս պա
րում վի րա վոր նե րին կամ հի վանդ մարդ կանց: Տար բե րան շան նե րի կեղծ 
ու չա րա միտ օգ տա գոր ծու մը խստիվ ար գել ված է:

Պա տե րազ մի ժա մա նակ արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյուն ա պա հո
վե լու հա մար տար բե րան շա նի ցու ցադ րա կան օգ տա գոր ծու մը պետք է 
խստո րեն վե րահսկ վի և օգ տա գործ վի միայն.

•  Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին ըն կե րու թյուն նե րի կող մից՝ ընդգ
ծե լու հա մար, որ ան ձինք կամ ապ րանք նե րը կապ ունեն տվյալ Ըն
կե րու թյան հետ (այն պետք է փոքր լի նի, որ պես զի չշփո թեն որ պես 
պաշտ պա նիչ խորհր դա նիշ օգ տա գործ վող տար բե րան շա նի հետ).

• բա ցա ռա պես շտա պօգ նու թյան մե քե նա նե րի և ա ռա ջին բու ժօգ նու
թյան կա յան նե րի կող մից, ո րոնք նա խա տես ված են բա ցա ռա պես 
վի րա վոր նե րին և հի վանդ նե րին անվ ճար բու ժում տրա մադ րե լու հա
մար՝ ազ գա յին ըն կե րու թյան թույլտ վու թյամբ:

ԿԽՄԿն և Կար միր խա չի ու Կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի 
մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիան լիա զոր ված են օգ տա գոր ծել տար բե րան շա նը 
ի րենց ցան կա ցած գոր ծու նեու թյան հա մար և ցան կա ցած ժա մա նակ:

Տար բե րան շա նի ոչ պատ շաճ կի րա ռու մը լուրջ խնդիր է: Խա ղաղ պայ
ման նե րում հի վան դա նոց նե րը, կլի նի կա նե րը, բժիշկ նե րի կա բի նետ նե րը, 
դե ղատ նե րը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և առևտ րա յին 
ըն կե րու թյուն նե րը հակ ված են խորհր դա նիշն օգ տա գոր ծել դրա համ
բա վից օ գուտ քա ղե լու հա մար, թեև նրանք դրա ի րա վուն քը չու նեն: Այս 
չա րա շա հումն ակն հայ տո րեն թու լաց նում է տար բե րա շա նի պաշտ պա նա
կան ար ժե քը պա տե րազ մի ժա մա նակ:

Տար բե րան շա նի ոչ պատ շաճ կի րառ ման ցան կա ցած դեպք պետք է 
հա ղորդ վի Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին հա մա պա տաս խան ըն կե րու
թյա նը, ԿԽՄԿին կամ Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի 
մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիա յին:

Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րի կող մե րը պետք է ձեռ նար կեն նա խազ գու շա
կան մի ջոց ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ են տար բե րան շան նե րի ցան կա ցած ոչ 
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նպա տա կա յին օգ տա գոր ծու մը կան խե լու կամ կա սեց նե լու հա մար:
Խա ղաղ ժա մա նակ Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին 

շարժ ման աշ խա տա կից նե րը և կա մա վոր նե րը ի րենց վար քագ ծով, գոր ծու
նեու թյամբ և ի րա զեկ վա ծու թյու նը բարձ րաց նե լու ջան քե րով ձգտում են, 
որ պես զի տար բե րան շան նե րի պաշտ պա նիչ ար ժե քը քաջ հայտ նի լի նի զին
վո րա կան նե րին և հա սա րա կու թյա նը:

Ծա նո թագ րու թյուն

2005 թ. դեկ տեմ բե րի 8ին Դի վա նա գի տա կան խորհր դա ժո ղովն 
ըն դու նեց Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րի Լ րա ցու ցիչ III ար ձա նագ րու թյու նը, ո րը 
ճա նա չում է ևս մեկ տար բե րան շան: «Եր րորդ Ար ձա նագ րու թյան տար
բե րան շա նը», ո րը հայտ նի է նաև որ պես կար միր բյու րեղ, բաղ կա ցած է 
կար միր քա ռա կու սի շրջա նա կից՝ սպի տակ ֆո նի վրա, ո րը տե ղադր ված 
է մի գա գա թի վրա: Ըստ III ար ձա նագ րու թյան՝ բո լոր տար բե րան շան նե րը 
հա վա սա րա զոր են4: Օգ տա գործ ման և հարգ ման պայ ման նե րը III ար ձա
նագ րու թյամբ սահ ման ված տար բե րան շա նի ու Ժնև յան կոն վեն ցիա նե
րով և, կի րա ռե լի դեպ քե րում, 1977 թ. Լ րա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյուն նե րով 
սահ մա նած տար բե րան շան նե րի հա մար նույ նա կան են:

4 Կարմիր առյուծն ու արևը սպիտակ ֆոնի վրա դեռևս ճանաչված են Ժնևյան կոնվենցիաներով՝ 
չնայած այլևս չեն օգտագործվում:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2Բ. Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի  

մի ջազ գա յին շար ժում
ԿԽՄԿն և Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի 

մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիան, Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին ըն կե րու
թյուն նե րի հետ կազ մում են Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին 
շար ժու մը:

Շարժ ման հիմք է հան դի սա ցել այն կա րեկ ցան քը, որն զգա ցել է Շ վեյ
ցա րիա յի քա ղա քա ցի Ան րի Դ յու նա նը Սոլ ֆե րի նո յի մար տա դաշ տում 
լքված զոհ ված նե րի և վի րա վոր նե րի տե սա րա նից: Ըստ Կար միր խա չի և 
կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին շարժ ման՝ իր ա ռա ջին պար տա կա նու թյունն 
է պա տե րազմ նե րը, ո րոն ցից, ցա վոք, հնա րա վոր չէ խու սա փել, ա վե լի քիչ 
ան մարդ կա յին դարձ նել և մեղ մել այն տա ռա պանք նե րը, ո րոնք պատ
ճա ռում են դրանք: Շարժ ման նպա տակն է մի փոքր մար դա սի րու թյուն 
նե րար կել պա տե րազ մի մղձա վան ջի մեջ: Շար ժու մը ստեղծ վել է հա կա
մար տու թյան արդ յուն քում և հա կա մար տու թյուն նե րի հա մար՝ նպա տակ 
ունե նա լով օգ նել մար տի դաշ տում տա ռա պող մարդ կանց:

Կար միր խա չի և Կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին շար ժու մը փոր ձում 
է իր մի ջազ գա յին և ազ գա յին ռե սուրս նե րի սահ ման նե րում կան խել և 
թեթևաց նել մարդ կա յին տա ռա պան քը, որ տեղ էլ այն լի նի: Դ րա նպա
տակն է պաշտ պա նել կյանքն ու ա ռող ջու թյու նը և ա պա հո վել մար դու 
ան ձի նկատ մամբ հար գան քը: Շար ժու մը հան դի սա նում է բո լոր ժո ղո
վուրդ նե րի միջև փո խըմբռնման, բա րե կա մու թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան 
և հա րատև խա ղա ղու թյան մո լի ջա տա գով:

Շարժ ման մար դա սի րա կան գա ղա փար ներն ար տա ցոլ ված են 7 հիմ
նա րար սկզբունք նե րում, ո րոնք մշտա պես ա ռաջ նոր դում են դրա բո լոր 
կա ռույց նե րի գոր ծու նեու թյու նը, այն է՝ մարդ կայ նու թյուն, ան կողմ նա կա
լու թյուն, չե զո քու թյուն, ան կա խու թյուն, կա մա վոր ծա ռա յու թյուն, միաս նու
թյուն և հա մա պար փա կու թյուն:

Կար միր խա չի և Կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին շարժ ման 
բա ղադրիչ նե րը  

Կար միր խա չի մի ջազ գա յին կո մի տե (ԿԽՄԿ)
ԿԽՄԿն ս տեղծ վել է 1863 թ. Ժնև քա ղա քում՝ Շ վեյ ցա րիա յում: Կար

միր խա չի և Կար միր մա հի կի շարժ ման հիմ նա դիր մար մինն է: Կո մի տեն 
ան կախ մար դա սի րա կան կազ մա կեր պու թյուն է: Որ պես չե զոք միջ նորդ 
և Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րի կամ ազ գե րի ըն դուն ված օ րեն քի հի ման 
վրա, ո րոնք տա լիս են նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք, այն փոր ձում է 
պաշտ պա նել և ա ջակ ցել մի ջազ գա յին և ոչ մի ջազ գա յին զին ված հա կա
մար տու թյուն նե րի, ներ քին խժդժու թյուն նե րի հետևան քով տու ժած զին վո
րա կան նե րին և քա ղա քա ցիա կան ան ձանց: 

Աշ խար հի երկր նե րը ԿԽՄԿին են վստա հել ՄՄԻի մու նե տի կի և 
պա հա պա նի ա ռա քե լու թյու նը և հանձ նա րա րել զար գաց նել այդ ի րա
վունքն ու տա րա ծել դրա մա սին գի տե լիք նե րը ի սփյուռս աշ խար հի:

ԿԽՄԿի գոր ծա ռույթ նե րը սահ ման վում են իր կա նո նադ րու
թյամբ, Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի շարժ ման կա նո նադ րու թյուն
նե րով, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, ո րոնք հայտ նի 
են որ պես 1949 թ. Ժնև յան կոն վեն ցիա ներ և դ րանց 1977 թ. Լ րա ցու ցիչ 
ար ձանագրություններ:

Կար միր խա չի և Կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն նե րի մի ջազ գա յին 
ֆե դե րա ցիա

Մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիան Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին ըն կե
րու թյուն նե րի մշտա կան կա պող մար մինն է: Այն փոր ձում է կան խել և 
մեղ մաց նել մարդ կա յին տա ռա պան քը ազ գա յին ըն կե րու թյուն նե րի գոր
ծու նեու թյան խթան ման մի ջո ցով և այդ պի սով նպաս տել խա ղա ղու թյա նը: 
Մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիան խրա խու սում է ազ գա յին ըն կե րու թյուն նե րի 
ստեղ ծու մը և ա ջակ ցում դրանց՝ հա մայն քին ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու 
գոր ծում:

Մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիան կազ մա կեր պում և հա մա կար գում է 
բնա կան ա ղետ նե րից տու ժած նե րի օգ նու թյան մի ջազ գա յին ջան քե րը 
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և ն պաս տում ա ղետ նե րին պատ րաստ վա ծու թյան ազ գա յին ծրագ րե րի 
ըն դուն մա նը: Ա ռա ջին օգ նու թյու նը և՛ ա մե նօր յա հա մայն քա յին ծա ռա յու
թյան, և՛ ա ղետ նե րին պատ րաստ վա ծու թյան կարևոր մաս է:

Կար միր խա չի/մա հի կի ազ գա յին ըն կե րու թյուն
Ամ բողջ աշ խար հում գոր ծում է Կար միր խա չի/մա հի կի 186 ազ գա յին 

ըն կե րու թյուն. մի շարք երկ րե րում դրանք դեռ ստեղծ վում են: Ի սկզբա նե, 
Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի շարժ ման նպա տակն է ե ղել ստեղ
ծել օ ժան դակ ըն կե րու թյուն ներ, ո րոնք ի րենց երկր նե րի զին ված ուժե րի 
բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի օգ նա կան նե րի կար գա վի ճա կով կոչ ված 
կլի նեն բու ժել վի րա վոր կամ հի վանդ զին վոր նե րին: Ն ման ըն կե րու թյուն
նե րի հիմ նու մը հա մա հունչ էր 1864 թ. ԺԿի նպա տակ նե րին:

Ազ գա յին ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյու նը տա րի նե րի ըն թաց
քում կա յուն զար գա ցել և բազ մա զան է դար ձել: Ըն կե րու թյուն նե րի 
ա ռաջ նա հերթ մտա հո գու թյունն են ե ղել միայն զին ված ուժե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը: Այժմ այն ընդ լայն վել է՝ պաշտ պա նե լու և օ ժան դա կե լու 
հա կա մար տու թյուն նե րի բո լոր տու ժած նե րին, ինչ պես զին ծա ռա յող նե
րին, այն պես էլ քա ղա քա ցիա կան ան ձանց՝ սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցե լով 
ԿԽՄԿի հետ, ինչ պես նաև բնա կան ա ղետ նե րից տու ժած նե րին՝ սեր տո
րեն հա մա գոր ծակ ցե լով Կար միր խա չի և Կար միր մա հի կի ըն կե րու թյուն
նե րի մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի հետ: Ազ գա յին ըն կե րու թյուն նե րը նաև 
խա ղաղ պայ ման նե րում մշա կել են գոր ծու նեու թյան բազ մա թիվ տե սակ
ներ՝ որ պես հան րա յին մար մին նե րի օ ժան դակ մի ջոց ներ՝ մարդ կանց 
տա ռա պանք նե րը մեղ մե լու, ա ռող ջու թյու նը բա րե լա վե լու և հի վան դու
թյուն նե րը կան խե լու հա մար:

Ազ գա յին ըն կե րու թյանն ան դա մակ ցու թյու նը բաց է բո լո րի հա մար, և 
ծա ռա յու թյուն ներն ի րա կա նաց վում են միայն կա րի քա վո րու թյան չա փա
նի շով: Ազ գա յին ըն կե րու թյուն նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն խիստ 
պայ ման նե րի՝ ԿԽՄԿի կող մից ճա նաչ ման հաս նե լու և Մի ջազ գա յին 
ֆե դե րա ցիա յին ան դա մակ ցե լու հա մար: Այդ պայ ման նե րի շար քում են՝ 
հար գան քը Հիմ նա րար սկզբունք նե րի նկատ մամբ և հայ րե նի կա ռա վա
րու թյան կող մից ճա նա չու մը՝ որ պես կա մա վոր օգ նու թյան ըն կե րու թյուն, 
պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րին օ ժան դա կե լու նպա տա կով:

Կար միր խա չի/մա հի կի յու րա քանչ յուր ըն կե րու թյուն ունի իր ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, և դ րա գոր ծու նեու թյունն ընդգրկում է լայն շրջա
նակ՝ կախ ված երկ րի կա րիք նե րից և Ըն կե րու թյան գոր ծառ նա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րից: Ա ռա ջին օգ նու թյան տրա մադ րու մը և ուսու ցու մը 
այն գոր ծա ռույթ նե րից մեկն է, որն ի րա կա նաց նում են բո լոր Ազ գա յին 
ըն կե րու թյուն նե րը:

Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին շարժ ման  
հիմ նա րար սկզբունք նե րը

Մարդ կայ նու թյուն
Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին շար ժու մը, ո րը ծնվել 

է մար տի դաշ տում վի րա վոր նե րին ա ռանց խտրա կա նու թյան օգ նու թյուն 
ցու ցա բե րե լու ցան կու թյու նից, փոր ձում է իր մի ջազ գա յին և ազ գա յին հնա
րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում կան խել և թեթևաց նել մարդ կա յին 
տա ռա պան քը, որ տեղ էլ այն պա տա հի: Շարժ ման նպա տակն է պաշտ պա
նել կյանքն ու ա ռող ջու թյու նը և ա պա հո վել հար գան քը մարդ ա րա րա ծի 
նկատ մամբ: Այն նպաս տում է փո խըմբռնմա նը, բա րե կա մու թյա նը, հա մա
գոր ծակ ցու թյա նը և հա րատև խա ղա ղու թյա նը բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի միջև:

Ան կողմ նա կա լու թյուն
Շար ժու մը խտրա կա նու թյուն չի դնում ազ գա յին կամ ռա սա յա

կան պատ կա նե լու թյան, կրո նա կան հա մոզ մունք նե րի, դա սա կար գի 
կամ քա ղա քա կան հա յացք նե րի ա ռու մով: Այն փոր ձում է թեթևաց նել 
ան հատնե րի տա ռա պան քը՝ ա ռաջ նորդ վե լով բա ցա ռա պես նրանց կա րիք
նե րով, և ա ռաջ նա հեր թու թյու նը տալ կա րի քա վո րու թյան ա մե նահ րա տապ 
դեպ քերին:
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Չե զո քու թյուն
Հա մընդ հա նուր վստա հու թյու նը պահ պա նե լու հա մար Շար ժու մը չի 

կա րող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կողմ լի նել կամ երբևէ զբաղ վել 
քա ղա քա կան, ռա սա յա կան, կրո նա կան կամ գա ղա փա րա կան բնույ թի 
վե ճե րով:

Ան կա խու թյուն
Շար ժումն ան կախ է: Ազ գա յին ըն կե րու թյուն նե րը, նկա տի ունե նա լով 

ի րենց կա ռա վա րու թյուն նե րի մար դա սի րա կան ծա ռա յու թյուն նե րին օ ժան
դա կե լու և երկր նե րի օ րենք նե րին են թարկ վե լու հան գա ման քը, պետք է 
մշտա պես պահ պա նեն ի րենց ինք նա վա րու թյու նը, որ պես զի կա րո ղա նան 
ցան կա ցած պա հի գոր ծել Շարժ ման սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան:

Կա մա վո րու թյուն
Սա կա մա վոր օգ նու թյան շար ժում է, ո րը ոչ մի կերպ շահ չի 

հե տապնդում:

Միաս նու թյուն
Տվ յալ երկ րում կա րող է լի նել միայն մեկ Կար միր խա չի/մա հի կի 

ազ գա յին ըն կե րու թյուն: Այն պետք է բաց լի նի բո լո րի հա մար և ի րա կա
նաց նի իր մար դա սի րա կան աշ խա տան քը երկ րի ամ բողջ տա րած քում:

Հա մա պար փա կու թյուն
Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին շար ժու մը հա մաշ խար

հա յին է: Բո լոր ազ գա յին ըն կե րու թյուն ներն ի րա վա հա վա սար են և կի սում 
են միմ յանց օգ նե լու հար ցում հա վա սար պա տաս խա նատ վու թյուն և պար
տա կա նու թյուն ներ:

Մարդ կայ նու թյունն ու Ան կողմ նա կա լու թյունն ար տա հայ տում են 
Շարժ ման նպա տակ նե րը:

Չե զո քու թյունն ու Ան կա խու թյու նը ե րաշ խա վո րում են կա րի քա վոր նե
րին օգ նու թյան հաս նե լու հնա րա վո րու թյու նը:

Կա մա վո րու թյու նը, Միաս նու թյու նը և Հա մա պար փա կու թյու նը հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գա յին 
շարժ մա նը՝ արդ յու նա վետ կեր պով աշ խա տել ամ բողջ աշ խար հում:

2
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3

3.1. Վ նաս ված քի տար բեր մե խա նիզմն ե րը

Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի մա սին հոգ տա նող վի րա բույ ժը գործ է 
ունե նում վնաս վածք նե րի մեծ բազ մա զա նու թյան հետ։ Զին ված ընդ հար
ման ժա մա նակ շա րու նա կում են ա ռա ջա նալ խա ղաղ պայ ման նե րին բնո
րոշ բո լոր սո վո րա կան վնաս վածք նե րը, ինչ պես նաև տե ղի են ունե նում 
բնա կան ա ղետ ներ։ Զին ված ընդ հա րումն ինք նին հա րու ցում է բութ վնաս
վածք ներ և այր վածք ներ, ինչ պես նաև այն պի սի վնաս վածք ներ, ո րոնք 
բնո րոշ են զեն քե րին և պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կին։ Ա վե լի կոնկ րետ, 
մար տը նե րա ռում է մի ջան ցիկ և պայ թյու նա յին վնաս վածք ներ: Հենց այս 
վնաս վածք ներն էլ հիմ նա կա նում լի նե լու են սույն գրքի կի զա կե տում։

 Ժա մա նա կա կից զին ված հա կա մար տու թյու նը պատ
ճա ռում է մի ջան ցիկ և պայ թյու նա յին վնաս վածք ներ, 
ինչ պես նաև բութ և այր ված քա յին վնաս վածք ներ։

3.1.1. Բութ վնաս վածք նե րը պա տե րազ մի ժա մա նակ

Բութ վնաս վածք ներ պա տե րազ մի ժա մա նակ հա ճախ են հան դի պում։ 
Բութ վնաս ված քի հետևան քով ա ռա ջա ցած ծանր վնա սում նե րը կա րող են 
ա վե լի դժվար hայտ նա բեր վել, քան մի ջան ցիկ վնաս վածք նե րի դեպ քում, 
և ռենտ գեն ախ տո րո շումն ու այլ ա վե լի բարդ տեխ նո լո գիա ներն ա վե լի 
ար ժե քա վոր են տու ժա ծի վի ճա կը գնա հա տե լու հա մար։

Տ րանս պոր տա յին պա տա հար ներ
Ռազ մա կան փո խադ րա մի ջոց նե րը հա ճախ վա րում են բարձր ա րա

գու թյան տակ, դժվա րան ցա նե լի տե ղան քով, որ տեղ ա պա հով ճա նա
պարհ ներ չկան։ Բա ցի դրա նից՝ ցան կա ցած վթա րի տե ղան քը կա րող է 
թշնա մա կան լի նել (ո սո խի զոր քի առ կա յու թյուն, ա կա նա պատ դաշ տեր 
և այլն):

Փ լուզ ված շեն քեր և ան կում ներ
Ռմ բա կոծ ված շեն քե րի փլու զու մը կա րող է ա ռա ջաց նել բութ և 

ճզմման վնաս վածք ներ ներ սում գտնվող նե րի մոտ։ Մար դիկ կա րող են 
ընկ նել քանդ վող շի նու թյուն նե րից կամ պատշ գամ բից։

Պայ թյուն ներ և հա կա տան կա յին ա կան ներ
Ռում բի կամ ար կի պայ թյու նը կա րող է մարդ կանց նե տել տար

բեր ա ռար կա նե րի վրա: Ուղևո րա տար մե քե նան, ավ տո բու սը կամ բեռ
նա տա րը կա րող է անց նել հա կա տան կա յին ա կա նի վրա յով։ Ա կա նի 
պայ թյու նի հետևան քով փո խադ րա մի ջո ցը շրջվում կամ քանդ վում է, 
իսկ ուղևոր նե րը դուրս են նետ վում, ընկ նում գետ նին՝ ստա նա լով բութ 
վնասվածք ներ։

Ծեծ
Գե րե վար ված նե րի, պաշ տոն յա նե րի, «կաս կած յալ հա մա կիր նե րի» 

կամ այլ քա ղա քա ցիա կան ան ձանց նկատ մամբ դա ժան վե րա բեր մունքը,  
ա վա՜ղ, շատ տա րած ված է։

3.1.2. Ռազ մա կան զեն քե րով հա րուց ված մի ջան ցիկ վեր քեր
Թռ չող արկն ունի կի նե տիկ է ներ գիա։ Երբ ար կը թա փան ցում է մար

դու մար մին, այդ է ներ գիան փո խանց վում է հյուս վածք նե րին՝ այդ պի սով 
ա ռա ջաց նե լով վերք։ Գո յու թյուն ունեն եր կու տե սա կի խո ցող ար կեր՝ 
գնդակ ներ և մե տա ղա բե կոր ներ (ար կա բե կոր ներ, գնդիկ ներ և շ րապ նել)1:

1 «Շրապնել» բառը ծագել է անգլիացի գեներալմայոր Հենրի Շրապնելի անունից (17611842 թթ.), 
որը նախագծել է նոր տեսակի հրետանային արկ: Նախկինում այս տերմինը վերաբերում էր 
միայն մետաղական գնդիկներին, որոնք ցրվում էին շրապնելի արկը պայթելիս: Իսկ այսօր 
այն հաճախ օգտագործվում է պայթուցիկ սարքերում հատուկ դրվող մետաղաբեկորները 
նկարագրելու համար: Արկերի, ռումբերի կամ այլ զինամթերքի ներսում ներառվող այս 
մասնիկների տեխնիկական տերմիններ են բեկորները, գնդիկները կամ արկաբեկորները: 
Գիտական գրականության մեջ նախապատվությունը տալիս են «բեկորներ» անվանը, ուստի 
սույն ձեռնարկում կօգտագործվի հենց այդ տերմինը:

Նկար 3.1

Ար կե րի և պայ թու ցիկ սար քե րի տար բեր 
տե սակ ներ
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Բե կո րա յին վեր քեր
Պայ թե լուց հե տո ռում բե րի, ար կե րի, հրթիռ նե րի, նռնակ նե րի, կա սե

տա յին պայ թու ցիկ նե րի և ո րոշ հա կա հետևա կա յին ա կան նե րի պատ յա նից 
ա ռա ջա նում են մե տա ղա բե կոր նոր (ա ռաջ նա յին ար կեր)։ Նախ կի նում այս 
բե կոր ներն ունեին ան կա նոն ձև և չա փեր։ Սա կայն բազ մա թիվ ժա մա
նա կա կից զեն քե րի պատ յա նի ներ քին ե րես պա տու մը ծալ քա վոր է, ին չը 
ստեղ ծում է թույլ կե տեր, ո րոնք հեշ տու թյամբ ա ռանձ նա նում են պայ
թյու նի ժա մա նակ։ Դա հան գեց նում է մեծ քա նա կու թյամբ նա խա պես ձևա
վոր ված բե կոր նե րի վե րահսկ վող մաս նատ ման, ո րոնք կա նո նա վոր չա փի 
ու ձևի են և սո վո րա բար կշռում են մինչև 1 գ: Այլ, սո վո րա բար ինք նա շեն 
ռում բե րում և պայ թու ցիկ սար քե րում պայ թու ցիկ նյու թը շրջա պատ ված է 
լի նում մե խե րով, պտու տակ նե րով, պող պա տե գնդիկ նե րով կամ մե տա
ղա կան այլ կտոր նե րով:

Բե կոր ներն ար ձակ վում են շատ մեծ ա րա գու թյամբ, ո րը կտրուկ 
նվա զում է ան ցած տա րա ծու թյան հետ՝ դրանց ոչ աե րո դի նա միկ բնույ թի 
պատ ճա ռով։ Որ քան տու ժա ծը հե ռու է գտնվում պայ թյու նից, այն քան վեր
քը մա կե րե սա յին է լի նում։ Շատ մոտ տա րա ծու թյան վրա, բարձր է ներ
գիա յով բազ մա թիվ բե կոր ներ, պայ թյու նի ա լի քի է ֆեկ տով զու գորդ ված, 
ա ռա ջաց նում են խե ղող վնաս վածք ներ և հա ճախ մա հա ցու են լի նում։

Պայ թյուն նե րի հետևան քով կա րող են ջարդ վել քա րեր կամ աղ յուս
ներ, կա րող են կոտրվել ա պա կի ներ, կամ պայ թյու նի ա լի քը կա րող է ցրել 
այլ կտոր ներ՝ նույն պես ձևա վո րե լով թա փան ցող բե կոր ներ (երկ րորդա յին 
ար կեր), ինչ պես նկա րագրված է 3.1.4 բաժ նում։

Բե կո րա յին վեր քե րը սո վո րա բար բազ մա կի բնույթ են կրում, իսկ 
վերքա յին խո ղո վա կը ա մե նա մեծ լայ նու թյու նը միշտ ունե նում է մուտ քի 
մոտ: Վեր քա յին խո ղո վա կը կա րող է ունե նալ ել քա յին անցք կամ ա վարտ
վել կույր:

Գն դա կա յին վեր քեր
Ատրճա նակ նե րը և մար տա կան հրա ցան նե րը մեծ ա րա գու թյամբ 

գնդակ ներ են ար ձա կում։ Վի րա վոր նե րի շրջա նում գնդա կա յին վեր
քե րը հիմ նա կա նում լի նում են ե զա կի, փոքր մուտ քով. բազ մա կի վեր քե րը 
կա րող են մա հա ցու լի նել։ Ել քա յին անցք կա րող է չլի նել, իսկ լի նե լու դեպ
քում դրա չա փե րը տար բեր են լի նում։ Հ յուս վածք նե րի վնաս ման աս տի
ճա նը կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից։

Ինչ պես սո վո րու թա յին, այն պես էլ պայ մա նագ րա յին ՄՄԻի հա մա
ձայն՝ զին ված բա խում նե րի ժա մա նակ ար գել վում է կի րա ռել այն պի սի 
գնդակ ներ, ո րոնք մար դու մարմ նում հեշ տու թյամբ ընդ լայն վում կամ 
տա փա կում են։ Օգ տա գործ վող գնդակ նե րը չպետք է պատ ճա ռեն ա վե լորդ 
վնաս վածք ներ կամ ան հար կի տա ռա պանք ներ: Այս հիմ նա րար կա նո նը 
հիմն ված է ՄՄԻի ընդ հա նուր սկզբունք նե րի վրա, ո րոնց հա մա ձայն  
«...հնա րա վո րինս մեծ թվով մարդ կանց շար քից հա նե լը բա վա կան 
է» և «որ այն պի սի զեն քի օգ տա գոր ծու մը, ո րը հա կա ռա կոր դին վերք 
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Նկար 3.2.1

Ատրճա նա կի փամ փուշտ նե րի օ րի նակ ներ.
ա) 5.45x19 մմ.
բ) 6.35 մմ Բ րաու նինգ.
գ) 7.63 մմ Մաու զեր.
դ) 9 մմ Լ յու գեր.
ե) 45 տրա մա չա փի ինք նա ձիգ ատրճա նակ.
զ) 50 տրա մա չա փի AE (Action Express) մաս
նա կի պղնձե պատ յա նով փամ փուշտ:

Նկար 3.2.2

Մար տա կան հրա ցան նե րի փամ փուշտ
նե րի օ րի նակ ներ.
ա) 5.45x39մմ Կա լաշ նի կո վի ինք նա ձիգ
բ) 7.62x39մմ Կա լաշ նի կո վի ինք նա ձիգ
գ) 7.62x54R Դ րա գու նո վի դի պու կա հար 
հրա ցան

a  b  c  d  e  f  a  b  c 

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Նկար 3.2.3

9 մմ Լ յու գեր կի սաավ տո մատ ատրճա նակ 
(SIGSauer P 228)

Նկար 3.2.4

7.62x39 մմ AK47 Կա լաշ նի կո վի մար տա
կան ինք նա ձիգ

հասց նե լուց զատ ա նի մաստ մե ծաց նում է շար քից դուրս ե կած մարդ կանց 
տա ռա պանք նե րը կամ ան խու սա փե լի դարձ նում նրանց մա հը, պետք է 
ճա նաչ վի որ պես նշված նպա տա կին չհա մա պա տաս խա նող»2: Տար բեր 
բա լիս տիկ է ֆեկտ նե րի պատ ճա ռով ո րոշ գնդակ ներ մարմ նի մեջ, այ նուա
մե նայ նիվ, տրոհ վում են բե կոր նե րի։

Կտրված վեր քեր, սա ռը զենք
Ժա մա նա կա կից զին վո րի սվի նի հետ մեկ տեղ, ո րոշ հա սա րա կու

թյուն նե րի կոմ բա տանտ ներ «ա վան դա կան» մար տե րում կա րող են օգ տա
գոր ծել դա նակ ներ, մա չե տե ներ կամ պան գա ներ3: Դ րանք ա ռա ջաց նում 
են կտրած կամ ծա կած վեր քեր։

3.1.3. Հա կա հետևա կա յին ա կա նա յին վի րա վո րումն եր
Հա կա հետևա կա յին ա կան նե րը լի նում են եր կու հիմ նա կան տե սա կի. 

ֆու գա սա յին ա կան սեղմ վող կա փա րի չով, ո րը պայ թում է, երբ ինչոր 
մե կը կանգ նում է դրա վրա, և բե կո րա յին ա կան, ո րը պայ թում է, երբ դիպ
չում է դրան ամ րաց ված լա րին։ Չ պայ թած զի նամ թեր քը (պա տե րազ մի 
մա հա ցու մնա ցորդ նե րը, ո րոնք բաղ կա ցած են կա սե տա յին ռում բե րից և 
ար կե րից, ո րոնք չեն պայ թել կրա կե լու ժա մա նակ) հա ճախ մնում է ռազ մի 
դաշ տում և ունե նում նույն քան վնա սա բեր ազ դե ցու թյուն, որ քան բե կո րա
յին ա կան նե րը։ Այս զեն քե րը շա րու նա կում են սպա նել և խե ղել մեծ թվով 
խա ղաղ բնա կիչ նե րի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա վար տից եր կար 
ժա մա նակ անց՝ թող նե լով հա մա տա րած մար դա սի րա կան և տն տե սա կան 
հետևանք ներ։ 

Վ նաս վածք նե րի ձևեր
Հա կա հետևա կա յին ա կան նե րը պատ ճա ռում են վնաս ման 3 տար բե

րակ՝ կախ ված ֆու գա սա յին է ֆեկ տից կամ բե կոր նե րի ա ռա ջա ցու մից։

Տար բե րակ 1
Մար դը կանգ նում է ֆու գա սա յին ա կա նի սեղմ վող կա փար չի վրա։ 

2  1868 թ. Սանկտ Պետերբուրգի հռչակագրի նախաբանից՝ պատերազմի ժամանակ որոշ պայթու
ցիկ արկեր օգտագործելու արգելքի վերաբերյալ:

3 Որոշ երկրներում, որտեղ դեռ կիրառվում են պատերազմի վարման «ավանդական» ձևերը, 
հա ճախ որպես զենք օգտագործում են մեծ, ծանր դանակ՝ մաչետե կամ պանգա: Հարվածը 
հասցվում է վերից վար տուժածիի գլխին, պարանոցին կամ ուսին:

IC
RC

IC
RC

IC
RC

Նկար 3.3.1

Ֆու գա սա յին ա կան
Նկար 3.3.2

Բե կո րա յին ա կան

Նկար 3.3.3

Հա կա հետևա կա յին ֆու գա սա յին «ա կան
թի թեռ նիկ»

ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԶԻՆՎԱԾ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
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Պայ թյու նը և տե ղա յին ա ռաջ նա յին հար վա ծա յին ա լիքն հան գեց նում են 
հպվող ոտ քի կամ սրուն քի տրավ մա տիկ ան դա մա հատ ման կամ ծանր 
վնաս ված քի։ Հ նա րա վոր է վեր քեր ա ռա ջա նան մյուս ոտ քին, սե ռա կան 
օր գան նե րին, ո րա վայ նին կամ կոն քին և հա կա ռակ կող մի թևին։ Վեր քի 
ծան րու թյան աս տի ճա նը կախ ված է ա կա նում պայ թու ցիկ նյու թի քա նա
կից՝ մարմ նի զանգ վա ծի հա մե մատ (նկ. 3.4)։

Տար բե րակ 2
Մար դը դիպ չում է բե կո րա յին ա կա նին ամ րաց ված լա րին՝ հա րու ցե լով 

դե տո նա ցիա։ Բե կո րա յին ա կան նե րը հասց նում են նույն վնաս վածք նե րը, 
ինչ բե կո րա յին մյուս պայ թու ցիկ նե րը, ինչ պի սիք են ռում բերն ու նռնակ
նե րը, իսկ վնաս ված քի ծան րու թյան աս տի ճա նը կախ ված է պայ թյու նի և 
տու ժա ծի միջև հե ռա վո րու թյու նից:

Տար բե րակ 3
Մար դը ա կա նը պա հում է ձեռ քում. ա կան է տե ղադ րում; փոր ձում է 

ա կան վնա սա զեր ծել; ե րե խան խա ղում է ա կա նի հետ։ Պայ թյու նը պատ
ճա ռում է ձեռ քի և թևի ծանր վնաս վածք ներ, հա ճա խա կի նաև դեմ քի, 
աչ քե րի կամ կրծքա վան դա կի վնաս վածք ներ:

Հա կա հետևա կա յին ա կան նե րի վնաս վածք նե րի մա սին լրա ցու ցիչ 
տե ղե կու թյուն նե րի հա մար տե՛ս Հա տոր 2, Գ լուխ 21:

3.1.4. Պայ թյու նա յին ա լի քով վնաս վածք ներ
Բարձր է ներ գիա յի պայ թու ցիկ նյու թի դե տո նա ցիան օ դում (կամ ջրի 

մեջ` ստորջր յա պայ թյուն նե րի դեպ քում) ստեղ ծում է շրջող պայ թյու նա յին 
ա լիք։ Վեր ջինս ա ռա ջաց նում է ար տա քին մթնո լոր տա յին ճնշման կտրուկ 
և մեծ փո փո խու թյուն ներ. դրա կան ճնշման հար վա ծա յին ա լի քին հա ջոր
դում է բա ցա սա կան ճնշման փու լը (նկ. 3.5)։ Ճնշ ման ա լի քին ան մի ջա պես 
հա ջոր դում է օ դի զանգ վա ծա յին շար ժու մը՝ պայ թյու նա յին քա մին:

Հաս նե լով որևէ չպատս պար ված մար դու՝ այն ներ գոր ծում է մարմ նի 
բո լոր մա սե րի վրա, հատ կա պես նրանց, ո րոնք սո վո րա բար օ դա կիր են։ 
Պայ թյու նա յին ա լի քի զո հը կա րող է որևէ ար տա քին տե սա նե լի վնաս վածք 
չու նե նալ։ Մեկ մեծ պայ թյու նը կա րող է միա ժա մա նակ շատ մարդ կանց 
վնա սել: Փակ տա րածք նե րում (շենք, ավ տո բուս և այլն) պայ թյուն ներն 
ա վե լի մա հա ցու են, քան բաց երկն քի տակ:

Պայ թյու նա յին վնաս վածք նե րի դա սա կար գում
Պայ թյու նա յին վնաս վածք նե րը սո վո րա բար բա ժա նում են 4 տե սա կի։

Ա ռաջ նա յին
Այս պի սի վնաս վածք նե րը (սալ ջարդ, կոն տու զիա) ա ռա ջա նում են 

ճնշման ուղ ղա կի ազ դե ցու թյան ներ քո: Թմբ կա թա ղան թի պատռ ված քը 
նմա նա տիպ ա մե նա հա ճախ հան դի պող վնաս վածքն է։ Թո քաբշ տե րի և 
դ րանց մա զա նոթ նե րի պատռ ված քը («պայ թյու նա յին թո քեր») պայ թյու նից 
հե տո ողջ մնա ցած նե րի շրջա նում ա մե նա մա հա ցու վնաս վածքն է:

Երկ րոր դա յին
Այս վնաս վածք նե րը նե րա ռում են ար կա բե կո րա յին վեր քե րը: Բե կոր

ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ռում բի պատ յա նից կամ պա րու նա կու թյու նից 
(ա ռաջ նա յին ար կա բե կոր ներ): Ձե ռա գործ ռում բե րը (ինք նա շեն պայ թու ցիկ 
սար քեր՝ ԻՊՍ) կա րող են լից քա վոր ված լի նել մա նեկ նե րով, պտու տակ նե
րով, հե ղույս նե րով (բոլ տե րով) և ա ռանց քա կալ նե րի գնդիկ նե րով: Բա ցի 
դրա նից՝ պայ թյու նի ա լի քը կա րող է օդ բարձ րաց նել տար բեր ա ռար կա
ներ (երկ րոր դա յին ար կեր), ո րոնք այ նու հետև ա ռա ջաց նում են մի ջան ցիկ 
վերքեր։

Եր րոր դա յին
Այս վեր քե րը պայ թյու նի ա լի քի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյան հետևանք 

են: Այդ ա լի քը կա րող է հան գեց նել պայ թյու նի ան մի ջա կան հարևա նու
թյամբ գտնվող մար դու մարմ նի ամ բող ջա կան քայ քայ ման կամ ա վե
լի հե ռու գտնվող մար դու մարմ նի տար բեր մա սե րի վնաս ված քա յին 

Նկար 3.4

Ֆու գա սա յին ա կա նի «հո վա նո ցա յին» 
ազ դե ցու թյու նը. մա կե րե սա յին հյուս
վածք ներն ա վե լի քիչ վնաս են կրում, քան 
խո րա նիստ շեր տե րը։ Վեր քե րը խիստ 
աղ տոտ ված են ցե խով, խո տով և կո շի կի 
կտոր նե րով, ո րոնք պայ թյու նի պա հին խոր 
մխրճվում են հյուս վածք նե րի մեջ:
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3

ան դա մա հա տում նե րի և ներ քին օր գան նե րի ար տանկ ման։ Ա լի քը կա րող 
է փլու զել շեն քեր կամ մարդ կանց շպրտել տար բեր ա ռար կա նե րի վրա: 
Վ նաս ված քը կա րող է լի նել բութ, ճզմող կամ մի ջան ցիկ:

Չոր րոր դա յին
Այր վածք նե րի, շմոլ գա զով կամ այլ թու նա վոր գա զե րով շնչա հեղ

ձու թյան, փո շու, ծխի կամ կեղ տի ներշնչ ման հետևան քով ա ռա ջա ցած 
տա րա տե սակ վնաս վածք ներ։

Խո շոր պայ թյուն նե րը հա րու ցում են տա րա տե սակ վնաս վածք նե րի 
մի ամ բողջ սպեկտր, և շատ տու ժած ներ մի քա նի վնաս վածք  են ստա նում 
միև նույն զի նա տե սա կի բազ մա կի խո ցող ազ դե ցու թյուն նե րի հետևան քով։

Պայ թյու նա յին վնաս վածք նե րի այլ ի րա վի ճակ ներ
Պայ թյու նի ա լի քը ջրի մեջ ա վե լի ա րագ և շատ ա վե լի հե ռու է տա րած

վում, քան օ դում: Ջ րում պայ թյու նա յին վնաս վածք ներ ի հայտ են գա լիս 
ա վե լի մեծ հե ռա վո րու թյուն նե րի վրա և կա րող են ա վե լի ծանր լի նել։ 
Ա վե լին՝ ստորջր յա պայ թյուն նե րը, որ պես կա նոն, ա ռա ջաց նում են զուտ 
ա ռաջ նա յին պայ թյու նա յին վնաս վածք (սալ ջարդ, կոն տու զիա)։ Զուտ 
ա ռաջ նա յին սալ ջարդ ներ ի հայտ են գա լիս նաև պայ թու ցիկ «վա ռե լիքօ
դա յին» խառ նուր դի կի րառ ման դեպ քում, այ սինքն՝ երբ հե ղուկ պայ թու ցիկ 
նյու թը ցրվում է օ դում աե րո զո լի տես քով և այ նու հետև բռնկվում։ Այս պի սի 
ա ռաջ նա յին սալ ջարդ ներն ուղեկց վում են չոր րոր դա յին վնաս վածք նե րով` 
շրջա կա օ դի ամ բողջ թթված նի սպառ ման պատ ճա ռով:

Սա ռույ ցի տակ ծո վա յին ա կա նի պայ թյու նը կամ տոր պե դո յով նա վին 
հասց ված «տախ տա կա մա ծա յին ապ տա կը» հա րու ցում է հար վա ծա
յին ա լիք, ո րը կա րող է կոտ րել տախ տա կա մա ծի վրա կամ նա վի ներ
սում գտնվո ղի ոսկ րե րը: Ն մա նա տիպ սկզբուն քով ո րոշ հա կա տան կա յին 
ա կան ներ պայ թյու նի ա լիք են փո խան ցում փո խադ րա մի ջո ցի հա տա կին՝ 
ա ռա ջաց նե լով ոտ նա թա թի և ոտ քի փակ կոտրվածք ներ: Ոտ նա թա թը վեր 
է ած վում անվ նաս մաշ կով «ոսկ րե րի տոպ րա կի», որն Ա ռա ջին հա մաշ
խար հա յին պա տե րազ մում ան վա նում էին pied de mine (պյե դը մին)՝ 
ա կա նա յին ոտք: Հա կա հետևա կա յին ֆու գա սա յին ա կան նե րը թող նում են 
տե ղա յին պայ թյու նի ազ դե ցու թյուն` գո լոր շիաց նե լով ա կա նի հետ շփման 
մեջ մտած ոտ նա թա թի հյուս վածք նե րը, ինչ պես նկա րագրված է վերևում։

Պայ թյու նա յին վնաս վածք նե րի մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս 
Հա տոր 2, Գ լուխ 19։

3.1.5. Այր վածք ներ
Ու ժեղ պայ թյու նը կա րող է ա ռա ջաց նել այր վածք ներ կամ հյուս

վածք նե րի ած խա ցում: Ռմ բա կո ծու թյան հետևան քով շեն քե րում կա րող 
են ծա գել երկ րոր դա յին հրդեհ ներ, իսկ հա կա տան կա յին ա կա նը կա րող է 
բռնկել մե քե նա յի վա ռե լի քի բա քը։ Այր վածք նե րը հա ճախ են հան դի պում 
հրթիռ նե րով և ար կե րով խոց ված տան կե րի, նա վե րի և ինք նա թիռ նե րի 
անձ նա կազ մե րի շրջա նում: Հա կա հետևա կա յին ֆու գա սա յին ա կան նե րի 
ո րոշ տե սակ ներ վեր ջույ թի վնաս ված քա յին ան դա մա հատ ման հետ մեկ
տեղ ա ռա ջաց նում են նաև այր վածք ներ:

Ո րոշ զի նա տե սակ ներ ա ռա ջաց նում են յու րա տե սակ այր վածք ներ: 
Այդ պի սիք են նա պալ մա յին և ֆոս ֆո րա յին ռում բե րը, մագ նե զիու մա յին 
ազ դան շա նա յին հրթիռ նե րը և ջեր մա յին թա կարդ նե րը:

3.1.6. Ոչ կոն վեն ցիոն զի նա տե սակ ներ
ՄՄԻն ար գե լում է քի միա կան և կեն սա բա նա կան զեն քի կի րա ռու մը։ 

Չ նա յած այս բա ցար ձակ ար գել քին, չի կա րե լի բա ցա ռել որևէ պե տու թյան 
կամ ոչ պե տա կան զին ված խմբա վոր ման կող մից դրանց օգ տա գոր ծու մը։

Ռա դիոակ տիվ նյու թով պատ ված ռում բը` «կեղ տոտ ռում բը», մի ջու
կա յին ռումբ չէ: Պայ թյու նը կա տար վում է սո վո րա կան մի ջոց նե րով, 
սա կայն ռա դիոակ տիվ նյու թը կա րող է տա րած վել մեծ մա կե րե սով` կախ
ված պայ թյու նի ուժից: Մի ջու կա յին բժշկու թյան և այլ լա բո րա տոր հաս
տա տու թյուն նե րի կամ ա տո մա կա յան նե րի ռմբա կո ծու թյուն նե րը նույն պես 
կա րող են մթնո լորտ ար տա նե տել ռա դիոակ տիվ նյու թեր։

Քի միա կան զի նա տե սակ նե րում կի րառ վող նյու թե րի մա սին 
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տե ղե կատ վու թյուն կա րե լի է քա ղել ստան դարտ ռազ մա կան ձեռ նարկ նե
րից, ինչ պես նաև Քի միա կան զեն քի ար գել ման կազ մա կեր պու թյան (ՔԶԱԿ) 
նյու թե րից (քի միա կան զեն քը քննարկ վում է Բա ժին 15.10ում), իսկ կեն սա
բա նա կան մի ջոց նե րի մա սին՝ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հա յին կազ
մա կեր պու թյան (ԱՀԿ) հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րից։ Մի ջու կա յին 
զեն քի կի րառ ման հետևանք նե րը սույն գրքի ա ռար կան չեն:

3.2. Ձ գա բա նու թյուն (բա լիս տի կա)

3.2.1. Նե րա ծու թյուն
Պայ թյու նա յին և ար կա բե կո րա յին մի ջան ցիկ վեր քեր ա ռա ջա նում 

են զին ված բա խում նե րի ժա մա նակ և այն դեպ քե րում, երբ պա տե րազ մի 
վար ման մի ջոց ներն օգ տա գործ վում են խա ղաղ պայ ման նե րում: Զեն քերն 
ա ռա ջաց նում են յու րա հա տուկ, բայց բազ մա զան վնաս վածք ներ: Ե թե 
ստան դարտ վի րա բու ժա կան մե թոդ նե րը բա վա րար են պարզ վեր քե րը 
բու ժե լու հա մար, ա պա պա տե րազ մի ըն թաց քում բարձր է ներ գիա յով օժտ
ված զեն քի հա րու ցած վեր քե րի վա րու մը հիմն ված է ար կե րի պատ ճա ռած 
վնաս վածք նե րի մե խա նիզմ նե րի ի մա ցու թյան՝ վեր քե րի ձգա բա նու թյան 
(բա լիս տի կա յի) վրա: Վի րա բույ ժը միայն ո րո շա կի ֆի զի կա կան երևույթ
ներ հաս կա նա լով կա րող է գնա հա տել զին ված բախ ման ժա մա նակ ա ռա
ջա ցած տա րա տե սակ վեր քե րը և այն տար բե րու թյու նը, որն առ կա է այդ 
վեր քե րի և ա ռօր յա քա ղա քա ցիա կան պրակ տի կա յում ի հայտ ե կող վնաս
վածք նե րի միջև: 

Թեև բա լիս տի կա յի ուսում նա սի րու մը կա րող է ինք նին «հե տաքրքրա
կան» լի նել, կլի նի ցիս տը միշտ չէ, որ գի տի, թե ինչ զեն քով է հասց վել 
վնաս ված քը, և եր բեք չգի տի, թե որ քան է ներ գիա յով է այն օժտ ված ե ղել 
խոց ման կե տում: Հ յուս վածք նե րին փո խանց վող է ներ գիա յի մա սին կա րե լի 
է դա տել միայն այդ հյուս վածք նե րի վնաս վա ծու թյան աս տիճանով: 

Բա լիս տի կա յի ուսում նա սի րու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս
կա նալ վի րա վոր ման ժա մա նակ գոր ծող հիմ նա կան մե խա նիզմ նե րը: Այս 
գի տե լի քը կարևո ր է, քանի որ ար կա բե կո րա յին վնաս վածք նե րը չպետք 
է ո՛չ թեր բու ժել, ո՛չ էլ գեր բու ժել: Փաս տա ցի վեր քի կլի նի կա կան գնա հա
տու մը վար ման ե ղա նա կի ո րոշ ման ա մե նա կարևոր գոր ծոնն է, և բա լիս
տի կա յի ըն կա լու մը թույլ է տա լիս վի րա բույ ժին ոչ թե բա ցատ րել ա մեն 
մի վեր քը, այլ ա վե լի լավ հաս կա նալ ախ տա բա նու թյունն ու գնա հա տել 
վնաս վածք նե րը և սահ մա նել կոնկ րետ բու ժում: Զուր չի աս ված. « Բու ժի՛ր 
վեր քը, ոչ թե զեն քը»4:

Հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներ
Ձ գա բա նու թյու նը (բա լիս տի կան) մե խա նի կա յի մա սին գի տու թյան այն 

մասն է, որն ուսում նա սի րում է թռչող ար կի շար ժումն ու վար քը և դ րա 
ազ դե ցու թյու նը թի րա խի վրա:

Ներ քին բա լիս տի կա
Ներ քին բա լիս տի կան ուսում նա սի րում է այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք 

տե ղի են ունե նում հրա զե նի փո ղում կրա կոցն ար ձա կե լիս. վա ռո դա
յին լից քի այր ման ժա մա նակ ա ռաջա ցած գա զի ճնշում նե րը, ար ձակ ված 
է ներ գիան ու ջեր մու թյու նը և փո ղում ար կի ըն թաց քը այդ գոր ծըն թաց նե
րից միայն մի քա նիսն են: 

Ար տա քին բա լիս տի կա
Ար տա քին բա լիս տի կան նկա րագ րում է ար կի հե տա գի ծը, երբ այն 

դուրս է գա լիս հրա զե նի փո ղից: Ար կի թռիչ քի վրա ազ դող գոր ծոն նե րից 
են ծան րու թյան ուժը, օ դի դի մադ րու թյու նը, քա մու կողմ նա յին ազ դե ցու
թյան պատ ճա ռով շե ղու մը, ար կի կա յու նու թյու նը (պտտում և խո տո րում), 
ինչ պես նաև ցան կա ցած շփում՝ նախ քան ար կի՝ թի րա խին հաս նե լը, ո րը 
կոչ վում է ռի կո շետ:

4  Lindsey D. The idolatry of velocity, or lies, damn lies, and ballistics. J Trauma. 1980; 20:10681069.
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3

Վերջ նա կան բա լիս տի կա
Վերջ նա կան (տեր մի նալ) բա լիս տի կան նկա րագ րում է, թե ինչ է տե ղի 

ունե նում, երբ ար կը խո ցում է թի րա խը, ինչ պես նաև թի րա խի ցան կա ցած 
հա կազ դե ցու թյուն թի րա խը խո ցած ար կի վրա: Ե թե   թի րա խը կեն սա բա նա
կան հյուս վածք ներն են, ա պա տեր մի նալ բա լիս տի կան կոչ վում է վեր քե րի 
բա լիս տի կա և ն կա րագ րում է ար կի ազ դե ցու թյու նը հյուս վածք նե րի վրա:

3.2.2. Ներ քին բա լիս տի կա
Փամ փուշտ ներ. հիմ նա րար հաս կա ցու թյուն ներ
Հ րա զե նա յին փամ փուշ տի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը տե՛ս նկ. 3.6

ում: Հ րա զե նի զար կա նը հար վա ծում է փամ փուշ տի հրա պատ ճին՝ հա րու
ցե լով թույլ ճայ թյուն (դե տո նա ցիա) և կայծ, ին չը բռնկում է վա ռո դա յին 
լից քը: Սա ա ռա ջաց նում է շատ ա րագ այ րում՝ մեծ քա նա կու թյամբ ա րագ 
ըն դար ձակ վող գա զի ար տադ րու թյամբ, ին չը գնդա կը դուրս է հրում 
հրա զե նի փո ղից: Ա րա գու թյու նը, ո րով գնդա կը լքում է փո ղը, կոչ վում է 
գնդա կի սկզբնա կան կամ փո ղա յին ա րա գու թյուն:

Գն դա կի կա ռուց ված քը
Գն դակ նե րը դա սա կարգ վում են ըստ մի շարք բնու թագ րե րի: Դ րան

ցից մե կը գնդա կի կազ մու թյունն է, այ սինքն՝ ներ քին կա ռուց վածքն ու 
բա ղադ րիչ նե րը (նկ. 3.7): Գն դակ նե րը տար բեր վում են տրա մա չա փով և 

քա շով:
 Բա ցի նկար 3.7ում նշված որ սոր դա կան փամ փուշտ նե րից, որ սոր

դու թյան հա մար գո յու թյուն ունեն հա տուկ զեն քեր և զի նամ թերք, ինչ պի
սիք են կո տո րա կա յին որ սոր դա կան հրա ցան նե րը, ո րոնց փամ փուշտ նե րը 
դուրս են նե տում 29 մմ տ րա մագ ծով բազ մա թիվ կա պա րե կամ պող
պա տե գնդիկ ներ (կո տո րակ ներ) (նկ. 3.8):

Որ սոր դա կան փամ փուշտ նե րը նա խա տես ված չեն զին ված հա կա
մար տու թյան ժա մա նակ մար տիկ նե րի կող մից կի րառ ման հա մար: Այս 
փամ փուշտ նե րը կա ռուց ված են այն պես, որ պես զի սպա նեն, ոչ թե 

Նկար 3.6

Հ րա զե նա յին փամ փուշ տի հիմ նա կան 
մա սե րը
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Ատրճա նակ Ինք նա ձիգ

Գն դակ

 Պար կուճ

 Վա ռոդ

Հ րա պա տիճ
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Նկար 3.7

Գն դակ ներ՝ ըստ կազ մու թյան.
ա. Փամ փուշտ 303 Mark II՝ ար տադր ված 

Դում Դու մում, Հնդ կաս տան, 1896 թ. 
(տե՛ս Ծա նո թագ րու թյուն 8):

բ. Ամ բող ջա կան մե տա ղա կան պատ յա
նով (ԱՄՊ) գնդակ. մար տա կան նշա նա
կու թյան այս գնդակ ներն ունեն փա փուկ 
մի ջուկ (կա պա րից) և ԱՄՊ պղնձից:

գ. Կարծր մի ջու կով գնդակ. կա պա րը 
փո խա րին ված է պող պա տով կամ վոլֆ
րա մով՝ ա վե լի լավ թա փան ցող ուժի 
հա մար:

դ. Լու սած րող գնդակ. պո չի հատ վա ծում 
պա րու նա կում է հրա վառ խառ նուրդ, 
որն այր վում է թռիչ քի ժա մա նակ՝ 

ընդգծե լով գնդա կի հե տա գի ծը։ Օգ տա
գործ վում է թի րա խը բա ցա հայ տե լու և 
կ րա կի ուղ ղու թյու նը նշե լու հա մար։

ե. Մաս նա կի պատ յա նով գնդակ. գնդա կի 
քթա մա սը պղնձա պատ չէ և, հետևա
բար, ներ քին կա պա րե մի ջու կը բաց է: 
Ն մա նա տիպ գնդակ նե րը նա խա տես
ված է կի րա ռել միայն որ սի հա մար: 
Զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի 
ժա մա նակ դրանց օգ տա գոր ծու մը մար
տիկ նե րի կող մից ա նօ րի նա կան է:

զ. Մաս նա կի պատ յա նով սնա մեջ գլխի
կով գնդակ. նույն պես որ սոր դա կան 
գնդակ է՝ քթա մա սում խո ռո չով: Նույն
պես ար գել ված է զին ված հա կա մար
տու թյուն նե րի ժա մա նակ։

 Մար տա կան գնդակ ներ Որ սոր դա կան գնդակ ներ

ա բ գ դ  ե զ
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վի րա վո րեն: Ն պա տա կը վայ րի կեն դա նի ներ որ սա լիս ա վե լի «մար դա
սեր» լի նե լը և «ա րագ ու ան ցավ սպա նելն» է։ Այ նուա մե նայ նիվ, վի րա
բույ ժը ստիպ ված է լի նում զբաղ վել նման զեն քե րով պատ ճա ռած 
վնաս վածք նե րով՝ դժբախտ պա տա հար նե րի կամ հան ցա վոր գոր ծո ղու
թյուն նե րի կամ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ զին յալ նե րի 
կող մից դրանց ա նօ րի նա կան օգ տա գործ ման հետևան քով:

Զին ված ուժե րի կող մից օգ տա գործ վող փամ փուշտ նե րի վե րա բեր յալ 
մի ջազ գա յին ի րա վա կան սահ մա նա փա կում նե րը չեն տա րած վում խա ղաղ 
պայ ման նե րում դրանց ներ քին կի րառ ման վրա, ուս տի քա ղա քա ցիա կան 
վի րա բույ ժը եր բեմն կա րող է բախ վել ա վե լի ծանր հրա զե նա յին վնաս
վածք նե րի, քան ռազ մա կան վի րա բույ ժը մար տի դաշ տում:

Փո ղա յին կամ գնդա կի սկզբնա կան ա րա գու թյուն ներ
Հ րա զենն ա վան դա բար բա ժան վում է 2 խմբի՝ բարձր ա րա գու թյան 

(ինք նա ձիգ ներ և գն դա ցիր ներ) և ցածր ա րա գու թյան (ատրճա նակ ներ և 
կի սաավ տո մատ հրա ցան ներ): Վեր ջին ներս կրա կում են հա մե մա տա բար 
ծանր գնդակ նե րով՝ սկզբնա կան ցածր ա րա գու թյամբ` 150200 մ/վ: Տի պիկ 
մար տա կան գրո հա յին ինք նա ձիգն ա վե լի փոքր գնդակ է ար ձա կում 700
950 մ/վ ա րա գու թյամբ: Սա, սա կայն, ո չինչ չի ա սում գնդակ նե րի ի րա կան 
ա րա գու թյան մա սին թի րա խին հաս նե լիս:

9 մմ Լ յու գե րի ատրճա նակ 350 մ/վ
.38 հա տուկ ռևոլ վեր 260 մ/վ
.44 մագ նում ռևոլ վեր 440 մ/վ

5.56x45 մմ ՆԱՏՕի ինք նա ձիգ 960 մ/վ
7.62 х 39 մմ AK47 Կա լաշ նի կո վի ինք նա
ձիգ

720 մ/վ

5.45x39 մմ AK74 Կա լաշ նի կո վի ինք նա ձիգ 900 մ/վ
12 տրա մա չա փի հրա ցան 420 մ/վ

Աղ յու սակ 3.1 Տար բեր հրա զեն նե րից փո ղա յին ա րա գու թյան ո րոշ օ րի նակ ներ 

Հ րա զե նի փո ղը
Գն դա կը եր կար գլա նաձև արկ է, ո րը կա յուն թռչում է միայն երբ իր 

եր կայ նա կան ա ռանց քի շուրջ ա րագ պտույտ է կա տա րում, այ սինքն՝ 
գի րոս կո պիկ է ֆեկ տի հաշ վին: Այս պի սի պտույ տի հաս նե լու հա մար հրա
ցա նի փո ղե րի ներ քին մա կե րե սին կա տար վում են պա րու րաձև ա կոս ներ 
(փո րակ ներ): Ա կո սա վոր փո ղը հենց դա է, որն օգ տա գործ վում է բո լոր 
ատրճա նակ նե րի և բարձր ա րա գու թյան հրա ցան նե րի մեջ (նկ. 3.9):

Որ սոր դա կան հրա ցան նե րի փո ղե րը ներ սից հարթ են. դրանք ա կո
սա վոր չեն: Դա սահ մա նա փա կում է դրանց ճշգրտու թյունն ու հե ռա հա րու
թյու նը (նկ. 3.10):

Կ րա կե լու ե ղա նակ նե րը
Ձեռ քի հրա զե նը դա սա կար գում են նաև կրա կե լու ե ղա նա կի հի ման 

վրա: Մեկ ձեռ քով գոր ծարկ վող զեն քը կոչ վում է ատրճա նակ կամ ռևոլ
վեր: Ե թե փո ղը և փամփշ տա նո ցը կազ մում են մեկ կտոր, ա պա խոս քը  
ատրճա նա կի մա սին է: Ե թե փո ղի ետևում պտտվում է մի քա նի խցիկ ով 
թմբուկ, ա պա դա ռևոլ վեր է: Ե թե զեն քը գոր ծար կե լու հա մար պա հանջ
վում է եր կու ձեռք, ա պա այն կոչ վում է եր կա րա փող զենք (հիմ նա կա նում 
ինք նա ձիգ, որ սոր դա կան հրա ցան կամ գնդա ցիր):

Կ րա կի ա րա գու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, թե ինչ պես են 
ար ձակ վում ա ռան ձին կրա կոց նե րը: Մե կա կան կրակ ար ձա կող զեն քի 
ա մեն կրա կոց լից քա վոր վում է ա ռան ձին: Պա հու նա կա վոր զենքն ունի 
փամփշ տա տուփ, ո րը պա հում է բազ մա թիվ փամ փուշտ ներ, ո րոնք ձեռ քով 
լից քա վոր վում են մե կը մյու սի ետևից: Ե թե վե րա լից քա վո րու մը կրկնվում է 
ինք նու րույն յու րա քանչ յուր կրա կո ցից հե տո, բայց յու րա քանչ յուր կրա կոց 
ար ձակ վում է ա ռան ձին, ա պա այդ պի սի զեն քը կոչ վում է կի սաավ տո մատ: 
Ե թե փամ փուշտ նե րի ավ տո մատ լից քա վո րու մը թույլ է տա լիս մի քա նի 
կրա կոց ար ձա կել ձգա նի մեկ հպու մով, ա պա այդ պի սի զեն քը կոչ վում է 
ավ տո մատ կամ ինք նա ձիգ:

Ժա մա նա կա կից զին ված ուժե րում օգ տա գործ վող զեն քե րի մեծ մասն 
ինք նա ձիգ ներ են, ատրճա նակգնդա ցիր ներ, գնդա ցիր ներ կամ կի սաավ
տո մատ ատրճա նակ ներ:
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Նկար 3.8

Կո տո րա կա յին որ սոր դա կան հրա ցա նի 
փամ փուշ տը և դ րա լից քը

 Փամ փուշ տի 
պատ յան

 Թա ղի քե խից

 Վա ռոդ

Հ րա պա տիճ

Նկար 3.9

Ա կո սա փող հրա ցա նի փո ղի լայ նա կի 
հա տույ թը՝ 5.56x45 մմ M16 A4 մար տա կան 
ինք նա ձիգ: Ցու ցադր ված են ա կոս ներն ու 
դաշ տե րը (ա կոս նե րի միջև ուռու ցիկ հատ
ված նե րը):
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Նկար 3.10

Տի պիկ որ սոր դա կան հրա ցան՝ հարթ 
փո ղով
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Ա կոս
 Դաշտ
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3

3.2.3. Ար տա քին բա լիս տի կա

Թ ռիչք օ դում
Կ րա կո ցից հե տո թռչող գնդա կի վրա ներ գոր ծում են մի քա նի 

փո փոխա կան ներ, ո րոնք ազ դում են դրա կա յու նու թյան, նշա նա կե տին 
հաս նե լու ճշգրտու թյան կամ ա րա գու թյան վրա: Ա մե նա կարևոր փո փո խա
կան ներն են.

• պտտման ա րա գու թյու նը սե փա կան եր կայ նա կան ա ռանց քի շուրջը, 
ին չը գնդա կին տա լիս է գի րոս կո պիկ կա յու նու թյուն.

• ան ցած հե ռա վո րու թյու նը և ծան րու թյան ուժի ազ դե ցու թյու նը, նե
րառ յալ կրա կե լու անկ յու նը (այ սինքն՝ կրա կո ցը դե պի վեր է ար ձակ
վել, թե գետ նին զու գա հեռ).

• օ դի դի մադ րու թյու նը. շփու մը պա տաս խա նա տու է օ դի ընդ հա նուր 
դի մադ րու թյան 10 %ի հա մար, մինչ դեռ 90 %ը ճնշման ազ դե ցու
թյուն նե րի պատ ճա ռով է. ա վե լի ա րագ գնդակ նե րը հա մա չա փո րեն 
ա վե լի շատ դի մադ րու թյան են հան դի պում: Օ դի այս դի մադ րու թյու
նը նվա զեց նե լու նպա տա կով հրա ցա նի գնդակ նե րին աե րո դի նա միկ 
տեսք են տա լիս: Սա չի վե րա բե րում որ սոր դա կան հրա ցան նե րի կո
տո րակ նե րին կամ մե տաղ յա բե կոր նե րին.

• կո ղա յին քա մու պատ ճա ռով շե ղու մը.
• գնդա կին հար վա ծող անձրևի կա թիլ նե րը.
• գնդա կի դիպ չե լը խո չըն դո տի՝ նախ քան թի րա խին հար վա ծե լը:

Խո տո րում
Թ ռիչ քի ժա մա նակ հրա ցա նի գնդա կը միայն պարզ ուղիղ շար ժում 

չի կա տա րում: Քա նի որ այն պտտվող գի րոս կոպ է, գնդա կը «տա տան
վում» է և են թարկ վում է շատ բարդ շար ժում նե րի (նու տա ցիա, պրե ցե
սիա), ո րոն ցից ա մե նա կարևո րը խո տո րումն է. գնդա կի քի թը շարժ վում 
է վեր ու վար՝ շեղ վե լով թռիչ քի գծից և ո րո շա կի անկ յան տակ բախ վում 
է թի րա խին (նկ. 3.11): Սա ազ դում է գնդա կի վի րա վո րե լու նե րու ժի վրա, 
քա նի որ խո տոր ման մեծ աս տի ճանն ա պա կա յու նաց նում է թի րա խի ներ
սում գնդա կի շարժու մը:

Ռի կո շետ
Թ ռիչ քի ըն թաց քում գնդա կը կա րող է դիպ չել որևէ խո չըն դո տի: Դա 

կա րող է լի նել ծա ռի ճյուղ, գո տու ճար մանդ, բե տո նե պատ, գե տին, 
զին վո րի սա ղա վարտ կամ զրա հա բաճ կոն: Դա ա ռա ջաց նում է ռի կո
շետ՝ գնդա կը ստա նում է մի փոքր «հրում», որն ա պա կա յու նաց նում է այն 
(նկ. 3.12): Գն դա կի քթա մա սի շե ղումն ա վե լա նում է (խո տո րում). գնդա կը 
կա րող է նույ նիսկ շրջվել՝ պտտվե լով իր լայ նա կի ա ռանց քի շուր ջը: Դիպ
չե լու պա հին խո տոր ման նման մեծ անկ յու նը էա կան հետևանք ներ կու
նե նա թի րա խում գնդա կի վի րա վո րե լու նե րու ժի վրա:

Բա ցի դրա նից՝ ե թե «հրու մը» բա վա կան մեծ լի նի, ա պա գնդա կը 
կա րող է դե ֆոր մաց վել կամ նույ նիսկ մաս նատ վել՝ նախ քան թի րա խին 
բախ վե լը:

3.2.4. Ամ փո փում
Այս պի սով, կան բազ մա թիվ փո փո խա կան ներ, ո րոնք կան խո րո շում 

են թռչող գնդա կի դի նա միկ բնու թագ րե րը՝ նախ քան թի րա խին բախ վե լը, 
և ազ դում են թի րա խում դրա վար քագ ծի ու վեր քեր ա ռա ջաց նե լու ունա
կու թյան վրա: Դ րանք նե րա ռում են.

• թի րա խին բախ վե լու պա հին ա րա գու թյու նը և մ նա ցոր դա յին ա րա
գու թյու նը, ե թե կա ել քա յին վերք.

• գնդա կի զանգ վա ծը, ձևը, ներ քին կա ռուց ված քը և բա ղադ րու թյու նը,
• զեն քի տե սա կը՝ ատրճա նակ, թե հրա ցան.
• գնդա կի կա յու նու թյու նը թռիչ քի ըն թաց քում.
• թի րա խին բախ վե լու պա հին ցան կա ցած խո տո րում:
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Նկար 3.11

Գ րո հի անկ յուն և հար վա ծի անկ յուն.
a. գնդա կի եր կայ նա կան ա ռանցք
b. թռիչ քի ուղ ղու թյուն
Ψ. գրո հի անկ յուն
δ. հար վա ծի անկ յուն
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Նկար 3.12

Ռի կո շետ. գնդա կի շար ժու մը խո չըն դո
տին դիպ չե լուց հե տո 

 Նու տա ցիա
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Պ րե ցե սիա

 Դիպ չե լուց 
հե տո

 Դիպ չե լուց ա ռաջ
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3.3. Վերջ նա կան (տեր մի նալ) բա լիս տի կա

3.3.1. Կի նե տիկ է ներ գիա յի դե րը

Ցան կա ցած տե ղա շարժ վող մար մին օժտ ված է կի նե տիկ է ներ գիա
յով՝ լի նի դա ձեռ քով նետ ված դա նակ թե մա հակ, հրա ցա նից ար ձակ ված 
գնդակ թե ար կի պայ թյու նից ա ռա ջա ցած բե կոր։ Այդ է ներ գիան նկա
րագրվում է հետև յալ հայտ նի բա նաձևով.

EK = mv2

2

Այս բա նաձևը սահ մա նում է մարմ նի ընդ հա նուր կի նե տիկ է ներ
գիան, սա կայն չի սահ մա նում այն կի նե տիկ է ներ գիան, ո րը ծախս վում է, 
երբ մար մի նը ներ թա փան ցում է թի րա խի մեջ և անց նում դրա մի ջով։ Ե թե 
գնդա կի կամ բե կո րի զանգ վա ծը մնում է ան փո փոխ, ա պա այդ է ներ գիան 
հաշ վարկ վում է մուտ քի և ել քի ա րա գու թյուն նե րի տար բե րու թյան հի ման 
վրա. 

EK  EXP = m(v1
2    v2

2)

2

Ե թե մար մի նը դուրս չի գա լիս թի րա խից, ա պա v2=0, և ամ բողջ կի նե
տիկ է ներ գիան փո խանց վում է թի րա խին։ Ե թե գնդա կը տրոհ վում է կտոր
նե րի, ա պա զանգ վա ծի (m) փո փո խու թյուն նույն պես տե ղի է ունե նում և, 
հա մա պա տաս խա նա բար, փո փոխ վում է նաև EK EXP։

Ընդ հա նուր կի նե տիկ է ներ գիան ցույց է տա լիս հասց վե լիք վնա սի 
չա փը, իսկ փո խանց ված կի նե տիկ է ներ գիան այն է ներ գիան է, որն ի րա
կա նում վնաս է պատ ճա ռում։ Ի վեր ջո, հյուս վածք նե րի ի րա կան վնա սը 
կախ ված է այս է ներ գիա յի փո խանց ման արդ յու նա վե տու թյու նից, ո րի վրա 
ազ դում են շատ այլ փո փո խա կան ներ, ո րոնց մա սին կխոս վի ստորև:

Զի նա տե սակ նե րի դա սա կար գումն ըստ EK-ի
Զի նա տե սակ նե րի մեկ այլ դա սա կար գում հիմն վում է փո խանց ման 

հա մար հա սա նե լի կի նե տիկ է ներ գիա յի քա նա կի վրա։ Ըստ այդմ տար բե
րա կում են.

• ցածր է ներ գիա յի զի նա տե սակ ներ. դա նակ կամ ձեռ քով նետ վող ար
կեր.

• մի ջին է ներ գիա յի զի նա տե սակ ներ. ատրճա նակ ներ.
• բարձր է ներ գիա յի զի նա տե սակ ներ. մար տա կան կամ որ սոր դա կան 

հրա ցան ներ՝ ա վե լի քան 600 մ/վ փո ղա յին ա րա գու թյամբ կամ ծանր 
փամ փուշտ նե րով:

Պայ թյու նի հետևան քով ա ռա ջա ցած մե տա ղա կան բե կոր ներն օժտ
ված են շատ բարձր սկզբնա կան ա րա գու թյամբ, ո րը, սա կայն, ա րա գո
րեն նվա զում է պայ թյու նից հե ռա նա լուն զու գըն թաց։ Բե կո րի՝ վի րա վո րում 
հասց նե լու ունա կու թյու նը կախ ված է դրա զանգ վա ծից և զո հի ու պայ թ
յու նի միջև ե ղած հե ռա վո րու թյու նից։

3.3.2. Լա բո րա տոր փոր ձեր
Հ յուս վածք նե րի վրա տա րա տե սակ ար կե րի ազ դե ցու թյու նը նկա րագ

րե լու հա մար բազ մա թիվ հե տա զո տող ներ կա տա րել են տար բեր փոր ձեր։ 
Որ պես թի րախ օգ տա գործ վել են մարդ կա յին դիակ ներ, տար բեր կեն դա
նի ներ (խո զեր, շներ, այ ծեր) և հ յուս վածք նե րի նմա նա կիչ ներ։

Հ յուս վածք նե րի նմա նա կիչ նե րը ժե լա տի նից կամ գլի ցե րի նա յին օ ճա
ռից հա տուկ պատ րաստ ված կտոր ներ են, ո րոնք խտու թյամբ և/ կամ 
մա ծու ցի կու թյամբ մոտ են մկա նա յին հյուս ված քին։ Օ ճա ռը պլաս տիկ է, 
ին չի շնոր հիվ դրա ցան կա ցած դե ֆոր մա ցիա մնում է ան փո փոխ՝ լա վա
գույնս ար տա ցո լե լով թողն ված ներ գոր ծու թյու նը։ Ժե լա տինն ա ռաձ գա
կան նյութ է, և դ րա դե ֆոր մա ցիա նե րը գրե թե ամ բող ջո վին ու ան մի ջա պես 
ան հե տա նում են և ուսում նա սիր վում են գե րա րագ տե սախ ցիկ նե րով։ Ե թե 
ժե լա տի նի վրա ներ գոր ծու թյու նը գե րա զան ցում է դրա ա ռաձ գա կա նու
թյան շե մը, ա պա դրա նում ա ռա ջա նում են ճա քեր, և այն պատռ վում է՝ 
դրսևո րե լով խզվածք նե րի գծեր։ 
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Հ յուս վածք նե րի նմա նա կիչ ներն ա ռա վե լու թյուն ունեն մարդ կա
յին դիակ նե րի և կեն դա նի նե րի նկատ մամբ, քան զի թույլ են տա լիս փոր
ձի կրկնու թյուն ներ՝ ա մեն ան գամ փո փո խե լով միայն մեկ փո փո խա կան։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, նման լա բո րա տոր փոր ձե րը միայն մո տա վոր վե րար
տադ րու թյունն են այն ա մե նի, ինչն ի րա կա նում տե ղի է ունե նում կեն դա նի 
մար դու մարմ նում:

ԿԽՄԿում աշ խա տող վի րա բույժ նե րը եր կար տա րի ներ հա մա գոր
ծակ ցել են Շ վեյ ցա րիա յի պաշտ պա նու թյան դաշ նա յին դե պար տա մեն տի 
բա լիս տիկ լա բո րա տո րիա յի հետ5: Այս լա բո րա տո րիան իր բա լիս տիկ 
փոր ձե րի հա մար օգ տա գոր ծում է ժե լա տին և գ լի ցե րի նա յին օ ճառ։ Ս տաց
ված արդ յունք նե րը հաս տատ վել են՝ հա մե մա տե լով դրանք աշ խար հի 
տար բեր պա տե րազ մա կան գո տի նե րում աշ խա տող ԿԽՄԿ վի րա բույժ
նե րի կլի նի կա կան փոր ձի հետ։

Այս լա բո րա տոր ուսում նա սի րու թյուն նե րի արդ յունք նե րի հի ման վրա 
հաս տատ վել է ար կե րի վար քա գի ծը բնու թագ րող 5 կա տե գո րիա՝ չդե
ֆոր մաց վող և դե ֆոր մաց վող գնդակ ներ՝ ինչ պես հրա ցա նի, այն պես էլ 
ատրճա նա կի, և բե կոր ներ։ 

3.3.3. Չ դե ֆոր մաց վող հրա ցա նա յին գնդակ ներ. ամ բող ջա-
կան մե տա ղա կան պատ յա նով (ԱՄՊ) մար տա կան 
գնդակ ներ

Երբ ստան դարտ մար տա կան գնդա կը կա յուն դիր քով ըն թա նա լիս 
խո ցում է փա փուկ ա ռար կա, այն ձևա վո րում է «գնդա կա յին ան ցու ղի», 
ո րում հստակ տար բե րակ վում է 3 գո տի՝ նեղ ան ցու ղի, ա ռաջ նա յին ժա մա
նա կա վոր խո ռոչ և ծայ րա յին նեղ ան ցու ղի (նկ. 3.13).

Ա ռա ջին գո տի – նեղ ան ցու ղի
Ա ռա ջին գո տին գնդա կի տրա մա չա փը մոտ 1.5 ան գամ գե րա զան

ցող տրա մագ ծով ուղիղ, նեղ ան ցու ղին է։ Որ քան մեծ է գնդա կի ա րա
գու թյու նը, այն քան ա վե լի լայն է ան ցու ղին։ Տար բեր տե սա կի գնդակ ներ 
ձևա վո րում են տար բեր եր կա րու թյան նեղ ան ցու ղի ներ՝ սո վո րա բար 
1525 սմ։

Երկ րորդ գո տի – ա ռաջ նա յին ժա մա նա կա վոր խո ռոչ
Նեղ ան ցու ղին վե րած վում է «ա ռաջ նա յին ժա մա նա կա վոր խո ռո չի»։ 

Այս խո ռո չի տրա մա գի ծը 1015 ան գամ գե րա զան ցում է գնդա կի տրա մա
չա փը։

Ն կար 3.14ում ցույց է տրված գնդա կի ըն թաց քը հյուս ված քա յին նմա
նա կի չում։ Այն սկսում է խո տոր վել և շրջ վում է՝ կա տա րե լով 270 ° պտույտ, 
այ նու հետև ա ռաջ է ըն թա նում իր պո չա յին հատ վա ծով։ Գն դա կի ամ բողջ 
կողմ նա յին մա կե րե սը շփման մեջ է գտնվում մի ջա վայ րի հետ, ին չը մե ծա
պես դան դա ղեց նում է գնդա կը՝ այն են թար կե լով մեծ ներ գոր ծու թյուն
նե րի։

Գն դա կի ա րա գու թյան նվա զե ցու մը հան գեց նում է կի նե տիկ է ներ
գիա յի ձեր բա զատ ման, ինչն էլ իր հեր թին հան գեց նում է ժե լա տի նի զանգ
վա ծա յին ճա ռա գայ թաձև տե ղա շար ժի՝ գնդա կի ետևում ա ռա ջաց նե լով 
խո ռոչ։ Ժե լա տի նա յին զանգ վա ծի ի ներ ցիա յի պատ ճա ռով այս խո ռոչն 
ա ռա ջա նում է մի փոքր ուշա ցու մով։ Խո ռո չում ձևա վոր վում է վա կուում, 
որն ա րա գո րեն ներծ ծում է օ դը մուտ քի և, առ կա յու թյան դեպ քում, նաև 

5  Տե՛ս ծանոթագրություն 1:

Նկար 3.13

Չ դե ֆոր մաց վող հրա ցա նա յին գնդա կի 
անց ման ուղին օ ճա ռի մեջ

B.
 K

ne
ub

ue
hl

40 սմ

Գո տի 1. 
նեղ ան ցու ղի

Գո տի 3. 
ծայ րա յին 
ան ցու ղի

Գո տի 2. 
ժա մա նա կա վոր 
խո ռոչ
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ել քի անց քե րից։ Մի քա նի մի լի վայրկ յան անց խո ռո չը կրճատ վում է, իսկ 
հե տո կրկին ըն դար ձակ վում, սա կայն ա վե լի փոքր ծա վա լով։ Ժա մա
նա կա վոր խո ռո չի է ֆեկ տը շա րու նակ վում է այն քան ժա մա նակ, մինչև 
չսպառ վի ամ բողջ փո խանց ված է ներ գիան։ Այ սինքն՝ խո ռոչն իր չա փե րով 
տա տան վում է՝ «բա բա խում է»։ Ջ րում կամ ժե լա տի նում տե ղի է ունե նում 
մինչև 78 տա տա նում, իսկ կեն սա բա նա կան հյուս վածք նե րում՝ սո վո րա
բար 346:

Այս խո ռո չի տրա մա գի ծը կախ ված է մի ջա վայ րի ա ռաձ գա կան հատ
կու  թյուն նե րից, ինչ պես նաև փո խանց վող կի նե տիկ է ներ գիա յի քա նա
կից: Գն դա կա յին ան ցու ղուց ճա ռա գող ճա քե րը վկա յում են այն մա սին, որ 
խո ռո չի ճեղ քող ազ դե ցու թյու նը գե րա զան ցել է ժե լա տի նի ա ռա ձ գա կա նու
թյու նը:

Եր րորդ գո տի – ծայ րա յին ան ցու ղի
Գն դա կի գլո րումխո տո րու մը դան դա ղում է, և այն շա րու նա կում է 

ըն թա նալ կո ղա յին դիր քում զգա լիո րեն նվա զած ա րա գու թյամբ։ Ո րոշ 
դեպ քե րում դիտ վում է նեղ ուղիղ ան ցու ղի, իսկ եր բեմն գլո րու մը կար ծես 
շա րու նակ վում է, բայց այս ան գամ՝ հե տըն թաց, գնդա կը կրկին հայտն վում 
է կող քի վրա, և ա ռա ջա նում է երկ րորդ խո ռոչ, ո րը, սա կայն, չի հաս նում 
ա ռաջ նա յին ժա մա նա կա վոր խո ռո չի չա փե րին։ Այ նու հետև գնդա կը մի 
փոքր էլ է ա ռաջ ըն թա նում և ի վեր ջո կանգ է առ նում՝ պո չա յին հատ վա ծը 
միշտ դե պի ա ռաջ դար ձած։

Այն, ինչ մնում է գլի ցե րի նի պես ա ռաձ գա կան մի ջա վայ րում այս գոր
ծըն թա ցի և բո լոր ժա մա նա կա վոր երևույթ նե րի ա վար տից հե տո, կոչ վում 
է «մնա ցոր դա յին ան ցու ղի»։

Ս րանք այն հիմ նա կան եզ րույթ ներն են, ո րոնք կգոր ծած վեն այս 
գլխում գնդա կա յին ան ցու ղու գո տի նե րի հա մար։

Ծա նո թագ րու թյուն
Ն մա նա տիպ 3 գո տի ներ ա ռա ջաց նում են բո լոր հրա ցա նա յին ԱՄՊ 

գնդակ նե րը, սա կայն յու րա քանչ յուր գնդակ թող նում է իր ուրույն գնդա կա
յին ան ցու ղին։ Այս պես, նախ քան ժա մա նա կա վոր խո ռոչ ձևա վո րե լը AK47 
ինք նա ձի գի 7.62 մմ տ րա մա չա փի գնդա կը թող նում է եր կար նեղ ան ցու ղի 
(1520 սմ), մինչ դեռ AK74 ինք նա ձի գի 5.45 մմ տ րա մա չա փի գնդակն ա ռա
ջաց նում է մինչև 5 սմ  եր կա րու թյան նեղ ան ցու ղի։

Գ լո րում (խո տո րում) թի րա խա յին մի ջա վայ րում
Բա վա կա նա չափ եր կար գնդա կա յին ան ցու ղու պա րա գա յում հրա

ցա նա յին ցան կա ցած ԱՄՊ գնդա կի ըն թաց քը շեղ վում է դրա մեջ։ Նեղ 
ան ցու ղու եր կա րու թյու նը և խո ռո չի ձևա վոր ման սկիզ բը կախ ված են 
այն պա հից, թե երբ է սկսվում գնդա կի այդ գլո րու մը: Սա էլ իր հեր թին 
կախ ված է բախ ման հատ վա ծում գնդա կի կա յու նու թյու նից (խո տո րու
մից)։ Որ քան ցածր է թռիչ քի ժա մա նակ գնդա կի կա յու նու թյու նը, այն քան 
ար տա հայտ ված է խո տո րու մը, ին չի հետևան քով գնդակն ա վե լի մեծ 
մա կե րե սով է շփվում շրջա պա տող մի ջա վայ րի հետ, որն էլ հան գեց նում 
է ա վե լի վաղ գլոր ման և ա վե լի կարճ նեղ ան ցու ղու գո յաց ման։ Հ րա ցա
նա յին ԱՄՊ գնդակ նե րի գլոր ման սկիզ բը կախ ված է նաև դրանց կա ռուց
ված քից (զանգ ված, ծան րու թյան կենտ րո նի տե ղա կա յում և այլն), ինչ պես 
նաև կրա կո ցի ար ձակ ման հե ռա վո րու թյու նից։

6  Ժամանակավոր խոռոչի գոյացումը հաճախ բնորոշվում է որպես «կավիտացիա»։ Ֆիզիկայի 
տեսանկյունից սա սխալ արտահայտություն է։ Կավիտացիան առաջացնում է պղպջակներ, որոնք 
հայտնվում են մարմնի վրա, երբ այն այնքան բարձր արագությամբ է անցնում հեղուկի միջով, որ 
կրիտիկական ճնշումն ընկնում է գոլորշու ճնշումից ցածր. Բերնուլիի սկզբունք:
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Նկար 3.15

Ս խե ման ցույց է տա լիս գնդա կի դիր
քը և գն դա կա յին ան ցու ղու մե ծու թյու նը 
տար բեր գո տի նե րի ձևա վոր ման պա հե
րին։ Գ րա ֆի կը ներ կա յաց նում է կի նե
տիկ է ներ գիա յի փո խան ցու մը գնդա կի 
հե տագ ծի եր կայն քով. է ներ գիա յի 
փո խանց ման գա գաթ նա կե տին տե ղի է 
ունե նում գնդա կի մաս նա տում։

Է ն
եր

 գ
իա

 Հե ռա վո րու թյուն

Նկար 3.14

Գն դա կը ետ է շրջվում ժե լա տի նի կամ 
օ ճա ռի մեջ. այն 270 °ով պտտվում է իր 
եր կայ նա կան ա ռանց քին ուղ ղա հա յաց 
լայ նա կան ա ռանց քի շուրջ։ (Օ ճա ռի կտոր
նե րի վրա գնդա կի վե րադր ված գրա ֆի
կա կան պատ կեր։ Պար զու թյան հա մար 
գնդա կի և դ րա հե տագ ծի միջև հա րա բե
րակ ցու թյու նը դի տա վոր յալ չա փա զանց
ված է։)

B.
 K

ne
ub

ue
hl

 Նեղ ան ցու ղի

 Ժա մա նա կա վոր խո ռոչ

 Ծայ րա յին ան ցու ղի

40 սմ
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Պատ յա նը պատռ վել է՝ դուրս նե տե լով 
մի ջու կում գտնվող կա պա րը

Նկար 3.16

ԱՄՊ գնդա կի տրո հու մը երկ րորդ գո տու, 
այ սինքն՝ ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ձևա
վոր ման ժա մա նակ

40 սմ

Ար տա նետ ված կա պա րի ծլեպ Գն դա կի պո չա մա սըԳն դա կի հիմ նա կան 
մար մի նըB.

 K
ne

ub
ue

hl
ԱՄՊ գնդակ նե րի տրո հում
Հենց երկ րորդ գո տու՝ ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ձևա վոր ման ժա մա

նակ է, որ ո րոշ գնդակ ներ դե ֆոր մաց վում կամ նույ նիսկ տրոհ վում են 
ա ռան ձին բե կոր նե րի՝ հսկա յա կան ներ գոր ծու թյան են թարկ վե լու պատ
ճա ռով։ Սա տե ղի է ունե նում այն ժա մա նակ, երբ գնդա կի և մի ջա վայ րի 
միջև շփման մա կե րե սը հաս նում է ա ռա վե լա գույ նի, խո ռոչն իր ա մե նա
լայն վի ճա կում է, և տե ղի է ունե նում կի նե տիկ է ներ գիա յի ա մե նա բուռն 
փո խան ցու մը (նկ. 3.15 և 3.16)։ Ե թե մինչ այս պա հը գնդակն էր ներ գոր ծում 
մի ջա վայ րի վրա, ա պա այս տեղ մի ջա վայրն է ներ գոր ծում գնդա կի վրա։ 

Այս մաս նա տու մը տե ղի է ունե նում միայն, ե թե կրա կը վար վում է մո տի
կից՝ մինչև 30100 մ սահ ման նե րում՝ կախ ված գնդա կի կա ռուց ված քից և 
թ ռիչ քի ըն թաց քում կա յու նու թյու նից։

Գն դա կը բո լոր կող մե րից ճզմվում է, մեջ տե ղում կո րա նում, և պատ
յանն ի վեր ջո պատռ վում է, իսկ մի ջու կում գտնվող կա պա րը թափ վում 
է դուրս (նկ. 3.17)։ Սա տա լիս է «կա պա րա յին անձրևի» պատ կեր, ո րը 
հա ճախ տե սա նե լի է ռենտ գենպատ կեր նե րի վրա (նկ. 3.35, 4.5 և 10.5)։ 
Ե թե գնդա կը կոտ րատ վում է, ա պա դրա փոքր բե կոր նե րը սո վո րա բար 
շարժ վում են դե պի վար։ Մաս նատ ման աս տի ճա նը կախ ված է գնդա կի 
կա ռուց ված քից և ա րա գու թյու նից։ Թի րա խին բախ ման պա հին 600 մ/վից 
ցածր ա րա գու թյան դեպ քում ԱՄՊ գնդակ նե րը չեն դե ֆոր մաց վում կամ 
մաս նատ վում։

Գն դա կի մաս նատ ման դեպ քում ա ռաջ նա յին ժա մա նա կա վոր խո ռոչն 
ա վե լի մեծ է լի նում, քան անվ նաս գնդա կի դեպ քում։ Գն դա կի մաս նա
տու մը են թադ րում է կի նե տիկ է ներ գիա յի զգա լիո րեն ա վե լի մեծ փո խան
ցում և ունի կարևոր կլի նի կա կան հետևանք ներ։

3.3.4. Դե ֆոր մաց վող հրա ցա նա յին գնդակ ներ. դում-դում7

Ո րոշ գնդակ ներ (օրինակ՝ որ սոր դա կան) նա խագծ ված են այն պես, որ  
միշտ դե ֆոր մաց վեն, դի ցուք՝ ճզմվեն։ Այդ պի սիք են խո ռո չա վոր գլխա մա
սով գնդակ նե րը, մաս նա կի մե տա ղա կան պատ յա նով (ՄՄՊ) գնդակ նե րը, 
փա փուկ կա պա րե ծայ րով գնդակ նե րը և այլն (նկ. 3.7 ե. և զ.)։ Դ րանք 
սո վո րա բար միա վոր վում են «դումդում» ան վան ներ քո և մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քով ար գել ված են ռազ մա կան գոր ծած ման հա մար։ 

Դե ֆոր մաց վող գնդակ նե րի կա ռուց վածքն այն պի սին է, որ դրանք 
հեշ տու թյամբ ձևա փոխ վում են՝ ըն դու նե լով սնկի տեսք, ին չի հետևան քով 
գնդա կի լայ նա կան հա տույ թը մե ծա նում է ա ռանց զանգ վա ծի կորս տի։ 
Կ րակ ված գնդա կը կշռում է նույն քան, որ քան նո րը։ Դ րանք գլխա վո րա
պես օգ տա գործ վում են մինչև 450 մ/վ ցածր փո ղա յին ա րա գու թյամբ 
ատրճա նակ նե րում և հա սա նե լի են ներ քին օգ տա գործ ման հա մար 

7 Բրիտանական բանակի հնդկական հրետանատեխնիկական վարչությունը Կալկութայից 
(Կալկաթա) հյուսիսարևելք գտնվող Դում Դում քաղաքի զինամթերքի գործարանում իր 
գաղութային զորքերի համար 1897 թ. մշակեց գնդակ, քանի որ նախորդ գնդակը գնահատվել էր 
որպես աննշան վնասվածքներ պատճառող և անարդյունավետ։ Նորաստեղծ գնդակն ուներ կլոր 
քթամաս, պղնձանիկելային պատյան, որը գրեթե ամբողջովին ծածկում էր կապարե միջուկը՝ 
գնդակի ծայրում բաց թողնելով ընդամենը 1 մմ։ Գնդակն առաջին անգամ գործածվել է աֆրիդ 
աֆղանացիների դեմ 189798 թթ., այնուհետև Մահդի բանակի դեմ Օմդուրմանում (Սուդան) 
1898 թ.՝ կործանարար հետևանքներով։ Համաձայն 1868 թ. Սանկտ Պետերբուրգի հռչակագրի՝ 
գնդակի գործածումը ճանաչվել է «մարդասիրության կանոններին դեմ» և արգելվել է 1899 թ. 
Հաագայի կոնվենցիայով: Կոնվենցիայով արգելվեցին բոլոր այն գնդակները, որոնք պատճառում 
են անհարկի մեծ վնասվածքներ (ֆրանս. maux superflus – մո սուպերֆլյու)։ Որպես օրինակ 
Կոնվենցիան նշում է գնդակները, որոնց պատյանն ամբողջովին չի ծածկում կապարե միջուկը։ 
Այդ ժամանակից ի վեր նմանատիպ որակներով օժտված (ընդարձակման կամ ճզմման միջոցով 
հեշտությամբ դեֆորմացվող) բոլոր գնդակները միավորվել են «դումդում» հավաքական անվան 
ներքո։

ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԶԻՆՎԱԾ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
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Նկար 3.20

ԱՄՊ և ՄՄՊ գնդակ նե րի հա մե մա
տություն. սին թե տիկ ոսկ րա յին նմա
նա կիչն ընկղմված է ժե լա տի նի շեր տի 
մեջ։ ԱՄՊ գնդա կը կոտ րում է ոսկ րա յին 
նմա նա կի չը նեղ անցու ղու հատ վա ծում։ 
Գն դա կա յին ան ցու ղին գործ նա կա նում 
նույնն է՝ ան կախ ոսկ րային նմա նակ չի 
առ կա յութ յու նից։  Նույն խո րութ յան վրա 
ՄՄՊ գնդակն ամ բող ջո վին փշրում է 
ոսկրա յին նմա նա կի չը։
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ԱՄՊ ԱՄՊ ՄՄՊ ՄՄՊ

(ոս տի կա նա կան հա տուկ ուժե րի և հան ցա գործ նե րի կող մից)։ Մ յուս կող
մից, մաս նատ վող գնդակ նե րը տրոհ վում են ա ռան ձին մաս նիկ նե րի, 
կորց նում զանգ վա ծը և այդ մաս նիկ նե րից ստեղ ծում «պատ նեշ»՝ դրա նով 
իսկ մե ծաց նե լով ընդ հա նուր ներ գործ ման լայ նա կան հա տույ թը։ Դ րանք 
օգ տա գործ վում են որ սի հա մար։

Ն կար 3.18ը ցու ցադ րում է հրա ցա նա յին ՄՄՊ գնդակ, ո րը փա փուկ 
մի ջա վայ րին բախ վե լիս ան մի ջա պես սնկի տեսք է ըն դու նում։ Մե ծա
ցած լայ նա կան հա տույ թը հան գեց նում է գնդակմի ջա վայր ա վե լի մեծ 
փո խազ դե ցու թյան, գնդա կի ըն թաց քը կտրուկ դան դա ղում է՝ շատ վաղ 
ձեր բա զա տե լով կի նե տիկ է ներ գիան։ Նեղ ան ցու ղին գրե թե ամ բող ջո
վին ան հե տա նում է, իսկ ժա մա նա կա վոր խո ռո չը հայտն վում է խո ցու մից 
ան մի ջա պես հե տո։ Սկզ բում խո ռո չը լի նում է գրե թե գլա նաձև, այ նու
հետև նե ղա նում է՝ դառ նա լով կո նաձև։

ԱՄՊ և ՄՄՊ գնդակ նե րի միջև սկզբուն քա յին տար բե րու թյու նը ներ
թա փանց ման խո րու թյունն է, ո րում տե ղի է ունե նում է ներ գիա յի ա ռա
վե լա գույն փո խան ցում։ Ն կար 3.19ում եր կու օ րի նակ նե րում էլ խո ռո չի 
ծա վա լը նույնն է, ին չը խո սում է նույ նա քա նակ է ներ գիա յի փո խանց ման 
մա սին։

Նույ նա տիպ երևույթ դիտ վում է ժե լա տի նա պատ սին թե տիկ ոսկ րա
յին նմա նակ չի պա րա գա յում (նկ. 3.20).

ԱՄՊ և ՄՄՊ գնդակ նե րի հա մե մա տու թյուն. սին թե տիկ ոսկ րա յին 
նմա նա կիչն ընկղմ ված է ժե լա տի նի շեր տի մեջ։ ԱՄՊ գնդա կը կոտ րում է 
ոսկ րա յին նմա նա կի չը նեղ ան ցու ղու հատ վա ծում։ Գն դա կա յին ան ցու ղին 

Նկար 3.18

Հ րա ցա նա յին դե ֆոր մաց վող ՄՄՊ 
գնդակն օ ճա ռի մեջ։ Խո ցու մից ան մի
ջա պես հե տո գնդակն ըն դու նում է սնկի 
տեսք, այ նու հետև շա րու նա կում ըն թա նալ 
ուղիղ հե տագ ծով (գնդա կի վե րադր ված 
գրա ֆի կա կան պատ կեր օ ճա ռի կտոր նե րի 
վրա):
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Նկար 3.19

ԱՄՊ և ՄՄՊ գնդակ նե րի բա լիս տիկ պրո
ֆիլ նե րի հա մե մա տու թյու նը՝ ցու ցադր ված 
օ ճա ռի կտոր նե րի վրա: ՄՄՊ գնդա կի 
պա րա գա յում կի նե տիկ է ներ գիա յի 
փո խան ցու մը տե ղի է ունե նում շատ 
ա վելի վաղ։
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 Ներ թա փանց ման խո րու թյուն  Ներ թա փանց ման խո րու թյուն
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3

գործ նա կա նում նույնն է՝ ան կախ ոսկ րա յին նմա նակ չի առ կա յու թյու նից։ 
Նույն խո րու թյան վրա ՄՄՊ գնդակն ամ բող ջո վին փշրում է ոսկ րա յին 
նմա նա կի չը։

Ռի կո շե տի (դի պա շեղ ման) է ֆեկտ
Երբ ԱՄՊ գնդա կը նախ քան թի րա խը խո ցե լը բախ վում է խո չըն դո տի, 

այն կորց նում է իր կա յու նու թյու նը։ Խո ցու մից հե տո նեղ ան ցու ղի գրե թե չի 
լի նում, իսկ գնդա կա յին ան ցու ղին հի շեց նում է այն մե կը, ո րը ձևա վոր վում 
է դե ֆոր մաց վող կամ դումդում գնդա կից (նկ. 3.21)։ Այս երևույ թը թող նում 
է էա կան կլի նի կա կան հետևանք ներ:

Ծա նո թագ րու թյուն
Պատ յա նի կա ռուց ված քը գնդա կի վար քագ ծի միակ ո րո շիչ գոր ծո նը 

չէ՝ լի նի այն ամ բող ջա կան թե մաս նա կի։ Միան գա մայն հնա րա վոր է 
նա խագ ծել գնդակ, ո րը մաս նատ վի բարձր ա րա գու թյան դեպ քում, դե ֆոր
մաց վի մի ջին ա րա գու թյան դեպ քում և պահ պա նի իր կա յուն տես քը ցածր 
ա րա գու թյան դեպ քում։

3.3.5. Ատրճա նա կա յին գնդակ ներ
Ատրճա նա կա յին գնդակ նե րը կա րող են զգա լիո րեն ա վե լի ծանր 

լի նել, քան հրա ցա նա յին նե րը։

Չ դե ֆոր մաց վող գնդակ
Չ դե ֆոր մաց վող գնդա կից գո յա ցած գնդա կա յին ան ցու ղին ցույց է 

տա լիս, որ նման գնդա կը քիչ է խո տոր վում և չի գլոր վում. գնդա կը շա րու
նա կում է ա ռաջ խա ղա ցումն իր քթա մա սով և ներ թա փան ցում բա վա կա
նին խոր (նկ. 3.22)։ Ժա մա նա կա վոր խո ռո չը լի նում է եր կար ու նեղ։

Դե ֆոր մաց վող գնդակ
Փա փուկ ծայ րա մա սով ատրճա նա կա յին գնդա կը (օգ տա գործ վում է 
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Նկար 3.21

Հ րա ցա նա յին ԱՄՊ գնդակն օ ճա ռի մեջ՝ 
ռի կո շե տից հե տո. խոց ման մեծ անկ
յունն ա պա կա յու նաց նում է գնդա կը, ին չի 
հետևան քով այն սկսում է ա զա տո րեն 
գլոր վել գնդա կա յին ան ցու ղու հենց ա մե
նասկզ բում։ Հատ կան շա կան է, որ ժա մա
նա կա վոր խո ռո չը սկսում է ձևա վոր վել 
խո ցու մից գրե թե ան մի ջա պես հե տո, 
ինչ պես դա լի նում է ՄՄՊ գնդակ նե րի 
պա րա գա յում։
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Նկար 3.22

Ս տան դարտ մար տա կան ատրճա նա կի 
ԱՄՊ գնդակ. որևէ գլո րում չի նկատ վում 
(գնդա կի վե րադր ված գրա ֆի կա կան 
պատ կեր օ ճա ռի կտոր նե րի վրա):

40 սմ
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ոս տի կա նու թյան հա տուկջո կա տա յին նե րի կող մից) ներ թա փան ցե լուն պես 
ճզմվում է՝ ստա նա լով սնկի տեսք (նկ. 3.23)։ Լայ նա կան հա տույ թի մեծ 
մա կե րեսն ա ռա ջաց նում է ա րա գու թյան կտրուկ ան կում և կի նե տիկ է ներ
գիա յի մե ծա քա նակ փո խան ցում՝ մեծ ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ան մի ջա
կան ձևա վոր մամբ։

3.3.6. Բե կո րա յին ար կեր

Ռում բի, հրթի ռի կամ նռնա կի պայ թյու նից ար ձակ ված բե կոր ներն 
աե րո դի նա միկ չեն. դրանք ունեն ան կա նոն ձև: Օ դի դի մադ րու թյան պատ
ճա ռով դրանց ա րա գու թյու նը հե ռա վո րու թյան հետ ա րա գո րեն նվա զում 
է: Թ ռիչ քի հե տա գիծն ան կա յուն է՝ տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով ան կա նոն 
պտույտ նե րով։ Խոց ման պա հին թի րա խա յին մա կերևույ թին հպվում է 
բե կո րի ա մե նա մեծ լայ նա կան հա տույ թով հատ վա ծը, և տե ղի է ունե նում 
ա ռա վե լա գույն քա նա կի կի նե տիկ է ներ գիա յի փո խան ցում։ Թի րա խի ներ
սում բե կո րի գլո րում կամ խո տո րում չի դիտ վում։ 

Բե կո րա յին ան ցու ղու տրա մա գի ծը մուտ քի մոտ միշտ ա մե նա լայնն է և 
գե րա զան ցում է բե կո րի տրա մա գի ծը։ Այ նու հետև խո ռո չը կո նաձև նե ղա
նում է (նկ. 3.24)։

Բե կո րի ներ թա փանց ման խո րու թյու նը մշտա պես կախ ված է դրա 
կի նե տիկ է ներ գիա յից, մաս նա վո րա պես, բե կո րի զանգ վա ծի և ա րա
գու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նից։ Ն կար 3.25ը ցույց է տա լիս միև նույն 
կի նե տիկ է ներ գիա յով եր կու բե կոր նե րից գո յա ցած կո նե րը. եր կու սի 
ծա վալ ներն ի րար հա վա սար են։ 

Այս պի սով՝ թեթև, բայց ա րագ ըն թա ցող բե կո րը հակ ված է իր 
կի նե տիկ է ներ գիա յի մեծ մա սը փո խան ցել թի րա խին խո ցե լուց կարճ 
ժա մա նակ անց, իսկ ծանր և դան դաղ ըն թա ցող բե կորն ա վե լի խորն է 
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Նկար 3.23

Դե ֆոր մաց վող ատրճա նա կա յին գնդակն 
օ ճա ռի կտո րում. ճզմման է ֆեկտ, ո րը 
գնդա կին տա լիս է սնկի տեսք (գնդա կի 
վե րադր ված գրա ֆի կա կան պատ կեր 
օ ճա ռի կտոր նե րի վրա):

40 սմ

Նկար 3.25

Միև նույն կի նե տիկ է ներ գիա յով եր կու 
բե կոր։ Հատ կան շա կան է հե տագ ծի 
եր կայն քով է ներ գիա յի բաշխ ման տար բե
րու թյու նը, որն ար տա ցոլ ված է խո ռոչ նե րի 
կա ռուց ված քի տար բե րու թյան մեջ.

ա. թեթև, ա րա գըն թաց բե կոր,
բ. ծանր, դան դա ղըն թաց բե կոր:

ա. 

բ. 

B.
 K

ne
ub

ue
hl

Նկար 3.24

Բե կո րի ան ցու ղին օ ճա ռի կտո րում. 
ան ցու ղու ա մե նա լայն հատ վա ծը մուտ քի 
մոտ է, խո ռո չը՝ կո նաձև:

B.
 K

ne
ub

ue
hl

40 սմ

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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3

ներ թա փան ցում թի րա խի մեջ և բաշ խում իր է ներ գիան ա վե լի եր կար 
բե կո րա յին ան ցու ղու եր կայն քով։

3.4. Վեր քե րի բա լիս տի կա

Շարժ վող ար կե րը մարմ նի վրա ա ռա ջաց նում են վեր քեր կի նե տիկ 
է ներ գիա յի փո խանց ման հետևան քով, ո րը քայ քա յում, ջնջխում և դե ֆոր
մաց նում է հյուս ված քը: Վեր քե րի բա լիս տի կան ուսում նա սիր վում է այդ 
վնա սում ներն ա ռա ջաց նող մե խա նիզմ նե րը հաս կա նա լու հա մար:

 Վի րա վո րում հասց նե լու ունա կու թյու նը մի բան 
է, իսկ փաս տա ցի վեր քը, ո րին առնչ վում է վի րա
բույժը՝ մեկ այլ բան:

3.4.1. Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն ներն ընդ դեմ  
կլի նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 

Վե րոնշ յալ հյուս ված քա յին մո դել նե րի (նմա նա կիչ նե րի) վրա կա տար
ված փոր ձե րը օգ նում են հաս կա նալ վի րա վոր ման ա ռա ջաց ման գոր ծըն
թաց նե րը: Լա բո րա տոր մո դել նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, միայն մո տա վոր 
են և ցույց են տա լիս գոր ծըն թա ցի զուտ ֆի զի կա կան կող մը: Լա բո րա
տոր մո դե լի հա մե մատ, մար դու մարմ նի հյուս վածք նե րի կա ռուց ված քը 
չա փա զանց բարդ է վնաս վածք նե րը կրկնօ րի նա կե լու հա մար: Հ յուս ված
քա յին նմա նա կիչ նե րի թե րու թյունն այն է, որ դրանք միա տարր մի ջա վայր 
են, մինչ դեռ կեն դա նի հյուս ված քը, ինչ պես ա վե լի ուշ կնկա րագրվի, այդ
պի սին չէ: Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը հաս տա տե լու 
հա մար դրանք անհ րա ժեշտ է հա մե մա տել կլի նի կա կան փոր ձի հետ, ինչն 
էլ կի րա ռում են ԿԽՄԿի և վեր քե րի բա լիս տի կա յի այլ փոր ձա գետ ներ, 
այդ թվում՝ Շ վեյ ցա րիա յի Ար մաս վիս (Armasuisse) լա բո րա տո րիան:

Ի րա կան կլի նի կա կան պրակ տի կա յում այն քան շատ փո փո խա կան ներ 
կան, որ դժվար է որևէ բան կան խա տե սել: Վի րա բույ ժը չի կա րող վստա
հա բար պնդել, որ այ սինչ գնդա կը միշտ կոնկ րետ այս պի սի վնաս վածք 
կա րող է պատ ճա ռել: Այ նուա մե նայ նիվ, կա րե լի է եզ րա կա ցու թյուն ներ 
ա նել` փաս տե րը վեր լու ծե լով, և ման րակր կիտ զննու մից հե տո վի րա բույ ժը 
կկա րո ղա նա ա վե լի լավ հաս կա նալ իր դի տար կած պա թո լո գիան, թե ինչն 
է դրան հան գեց րել, և ինչ վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն է պա հանջ վում: 
Ո րո շիչ կլի նի կա կան գոր ծոն ներն են վեր քի տե սա կը, դրա ա նա տո միա կան 
տե ղա կա յու մը և վ նաս ված հյուս ված քի փաս տա ցի ծա վա լը:

3.4.2. Գն դակ-հյուս վածք փո խազ դե ցու թյու նը
Երբ գնդա կը խո ցում է մար դու մար մի նը, տե ղի է ունե նում գնդակ

հյուս վածք փո խազ դե ցու թյուն, ին չը հան գեց նում է հյուս վածք նե րի վնաս
ման՝ գնդա կի վրա հյուս վածք նե րի հե տա դարձ ազ դե ցու թյամբ: Այս 
փո խազ դե ցու թյու նը կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից, ո րոնց ամ բող
ջու թյու նը հան գեց նում է գնդա կից հյուս վածք նե րին կի նե տիկ է ներ գիա յի 
փո խանց մա նը:

Կի նե տիկ է ներ գիա յի այս փո խան ցու մը սեղ մում, կտրում կամ ճեղ
քում է հյուս ված քը՝ ա ռա ջաց նե լով ճզմում, պատռ վածք կամ պրկում: Ընդ 
ո րում՝ գնդա կի հե տագ ծի յու րա քանչ յուր կե տում է ներ գիա յի տե ղա յին 
փո խան ցումն ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն ունի, քան հյուս վածք նե րին վնաս 
պատ ճա ռե լիս փո խանց վող է ներ գիա յի ընդ հա նուր քա նա կը:

Հ յուս վածք նե րի սեղ մու մը, կտրու մը կամ ճեղ քու մը 
հան գեց նում է դրանց ճզմման, պատռ ված քի կամ 
պրկման:

Երբ գնդա կա յին ան ցու ղին բա վա կա նա չափ եր կար է, մար դու մար մի նը 
խո ցած գնդակն անց նում է նույն 3 փու լե րը, ինչ որ լա բո րա տոր նմուշ նե րի 

ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԶԻՆՎԱԾ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
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դեպ քում: Գ լի ցե րի նով լա բո րա տոր փոր ձար կում նե րում «մնա ցոր դա յին 
ուղին» այն է, ինչ մնում է գնդա կա յին ան ցու ղուց՝ ամ բողջ գոր ծըն թա ցի և 
բո լոր ժա մա նա կա վոր է ֆեկտ նե րի ա վար տից հե տո: Կեն սա բա նա կան հյուս
վածք նե րում գնդա կա յին ան ցու ղու «մնա ցոր դա յին վեր քա յին խո ռո չը» բո լոր 
ժա մա նա կա վոր երևույթ նե րի ա վար տից հե տո հյուս վածք նե րի վերջ նա կան 
վնա սումն է: Դա այն վեր քա յին խո ղո վակն է, ո րը վի րա բույ ժը տես նում է, և 
ո րը հյուս վածք նե րի ճզմման, պատռ ված քի և պրկ ման վերջ նարդ յունքն է8:

Ճզ մող և պատ ռող վնաս վածք ներ
Գն դա կա յին ան ցու ղու եր կայն քով ըն թա ցող գնդա կը ա ռա ջաց նում 

է հյուս վածք նե րի ֆի զի կա կան սեղ մում և ան ջա տում, այ սինքն՝ ճզմում և 
պատ ռում է դրանք: Սա թա փան ցող օ տար մարմ նի ան մի ջա կան ֆի զի
կա կան ներ գոր ծու թյունն է. գնդա կը վնա սում է իր հետ ան մի ջա կան 
շփման մեջ մտնող հյուս վածք նե րը՝ դա նա կի պես կտրե լով դրանք: Հ յուս
վածք նե րի նմա նա տիպ վնա սու մը մնա ցոր դա յին է և հայտ նա բեր վում է 
գնդա կով հա րուց ված վեր քե րում: Սա ցածր և մի ջին է ներ գիա յով սպա
ռա զի նու թյուն նե րի հիմ նա կան ազ դե ցու թյունն է, ինչ պի սիք, օ րի նակ, 
ատրճա նա կի գնդակ ներն են:

Ա վե լի բարձր է ներ գիա յի դեպ քում, երբ գնդա կը գլոր վում կամ դե ֆոր
մաց վում է, հյուս ված քի ա վե լի մեծ տա րածք է են թարկ վում դրա ներ գործ
ման լայ նա կան հա տույ թին և ճզմ վում: Այս ջախ ջա խիչ ազ դե ցու թյու նից 
գո յա ցած խո ղո վակն ունե նում է փո փո խա կան լայ նու թյուն, ո րը մե ծա նում 
է հյուս վածք նե րում գնդա կի խո տոր ման ա վե լաց ման հետ մեկ տեղ:

Պրկ ման վնաս վածք ներ
Հ յուս վածք ներն ունեն ա ռաձ գա կա նու թյան շեմ, ո րը դի մադ րում է 

պրկմա նը: Գերձգ ման ո րո շա կի սահ մա նի հաս նե լուն պես մա զա նոթ նե րը 
պատռ վում են, և ա ռա ջա նում է հյուս վածք նե րի սալ ջարդ (կոն տու զիա): 
Ա ռաձ գա կա նու թյան շե մից այն կողմ հյուս վածք ներն ի րենք են պատռ վում, 
ճիշտ այն պես, ինչ պես լա բո րա տոր ժե լա տի նա յին կտո րի վրա ա ռա ջա նում 
են ճա քե րի գծեր: Պրկ ման հետևան քով ա ռա ջա ցած հյուս ված քա յին վնա
սու մը կա րող է կրել ինչ պես մշտա կան, այն պես էլ ժա մա նա կա վոր բնույթ:

Հ յուս վածք նե րի պրկում զար գա նում է ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ձևա
վոր ման ըն թաց քում, ո րը դիտ վում է բո լոր գնդա կա յին վեր քե րում գնդա
կա յին ան ցու ղու ամ բողջ եր կա րու թյամբ՝ գնդա կի է ներ գիա յից, տե սա կից 
կամ շարժ ման բնույ թից ան կախ: Փոքր ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ձևա վո
րում լի նում է նույ նիսկ նեղ ան ցու ղու ձևա վոր ման 1ին գո տում:

Խո ռո չի ծա վա լը ո րոշ վում է ար ձակ ված է ներ գիա յի քա նա կով և հ յուս
վածք նե րի ա ռաձ գա կա նու թյամբդի մաց կու նու թյամբ: Ժա մա նա կա վոր 
խո ռո չից բխող պրկու մը ներ գոր ծում է հյուս վածք նե րի վրա, ո րոնք ար դեն 
վնաս վել են ճզմու մից և պատռ ված քից՝ այդ պի սով մե ծաց նե լով տե ղա յին 
սկզբնա կան վնա սու մը: Ցածր կամ մի ջին է ներ գիա յի գնդա կից ստա ցած 
վեր քե րում էա կան հա վել յալ վնա սում չի դիտ վում:

Երբ գնդա կը գլոր վում է (կամ դե ֆոր մաց վում կամ մաս նատ վում), 
կի նե տիկ է ներ գիա յի զգա լիո րեն ա վե լի մեծ ա զա տում է տե ղի ունե նում, 
ին չը վե րադր վում է ա վե լի մեծ մա կե րե սով ճզմված հյուս ված քի վրա՝ 
հան գեց նե լով 2րդ գո տու ա վե լի մեծ ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ձևա վոր
ման (հյուս ված քի վայր կե նա կան զանգ վա ծա յին տե ղա շարժ գնդա կի 
հե տագծից բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով):

Ինչ պես և ժե լա տի նում, խո ռո չը սկսում է բա բա խել. հա րա կից հյուս
վածք նե րի ա ռաձ գա կան ա րա գա ցու մը փո խա րին վում է դան դա ղեց մամբ՝ 
հան գեց նե լով ճեղք ման: Խո ռո չում ձևա վոր ված վա կուու մը վեր քի մուտ
քա յին և ել քա յին (ե թե այդ պի սին կա) բաց վածք նե րից ներ քա շում է օդ, 
աղ տո տիչ ներ, օ տար մար մին ներ (հա գուս տի գործ ված քի թե լեր, փո շի և 
այլն) և ման րէ ներ:

Բարձր է ներ գիա յի գնդա կից ա ռա ջա ցած վեր քում ժա մա նա կա վոր 
խո ռո չի ծա վա լը կա րող է մինչև 25 ան գամ գե րա զան ցել մնա ցոր դա յին 

8 Վիրաբուժական գրականության մեջ մեծ շփոթություն է ստեղծել այն, որ որոշ հեղինակներ 1ին 
գոտու (նեղ անցուղու) անմիջական ճզմման վնասումն անվանել են «մնացորդային խոռոչ»՝ ի 
տարբերություն «ժամանակավոր խոռոչի», որում դիտվում է պրկման վնասում: Սույն ձեռնարկում, 
շվեյցարական Արմասվիս (Armasuisse) լաբորատորիայի համաձայն, մնացորդային վերքային 
խոռոչ է կոչվում այն անցուղին, որը մնում է վիրավորման գործընթացի ավարտից հետո և 
կազմում է ճզմման, պատռվածքի և պրկման վնասվածքների հանրագումարը:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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խո ռո չի ծա վա լը, իսկ տրա մա գի ծը՝ 1015 ան գամ՝ գնդա կի տրա մա գի ծը: 
Թեև այդ ծա վա լը հա մա չափ է ա զատ ված կի նե տիկ է ներ գիա յին և ազ դում 
է վնաս ված հյուս ված քի չա փի վրա, հյուս վածք նե րի հատ կու թյուն նե րի 
հետ կապ ված այլ գոր ծոն ներ կա րող են ա վե լի էա կան ազ դե ցու թյուն թող
նել վնաս ված քի փաս տա ցի աս տի ճա նի վրա:

3.4.3. Հ յուս ված քա յին գոր ծոն ներ
Ճզմ ման, պատռ ման և պրկ ման հան դեպ դի մադ րու թյու նը կա րող է 

լայ նո րեն տար բեր վել՝ կախ ված ինչ պես հյուս ված քի տե սա կից, այն պես 
էլ այն ա նա տո միա կան կա ռույ ցից, ո րին տվյալ հյուս ված քը պատ կա նում 
է: Գն դակհյուս վածք փո խազ դե ցու թյու նը մե ծա պես կախ ված է այն պի սի 
գոր ծոն նե րից, ինչ պի սիք են հյուս վածք նե րի ա ռաձ գա կա նու թյունն ու 
տա րա սե ռու թյու նը:

Հ յուս վածք նե րի ա ռաձ գա կա նու թյու նը
Ա ռաձ գա կան հյուս վածք նե րը լավ են դի մա նում ձգմա նը, սա կայն, 

այ նուա մե նայ նիվ, դրանք կա րող են են թարկ վել ուժեղ ճզմման: Թո քը և 
մաշ կը դրսևո րում են գե րա զանց դի մաց կու նու թյուն, և պր կու մից հե տո 
մնա ցոր դա յին վնա սու մը հա մե մա տա բար փոքր է լի նում: Կ մախ քա յին 
մկա նունքն ու դա տարկ վի ճա կում բա րակ ա ղու պա տե րը օժտ ված են լավ 
դի մաց կու նու թյամբ: Ու ղե ղի, լյար դի, փայ ծա ղի և ե րի կա մա յին հյուս վածք
ներն ա ռաձ գա կան չեն և ձգ վե լիս պատռ վում են: Հե ղու կով լցված օր գան
նե րը (սիրտ, մի զա պարկ, լե ցուն ստա մոքս և ա ղի ներ) վատ են դի մա նում 
լար մա նը, ին չը պայ մա նա վոր ված է այդ հե ղուկ պա րու նա կու թյան ան սեղ
մե լիու թյամբ. դրանք կա րող են նույ նիսկ «պայ թել»:

Ն յար դերն ու ջլե րը շար ժուն են, իսկ ա նոթ նե րը՝ ա ռաձ գա կան, դրանք 
սո վո րա բար դուրս են հրվում ձևա վոր վող խո ռո չից:

Ս նա մեջ ոսկ րե րը խիտ են ու կարծր և ձգ ման գրե թե չեն են թարկ վում: 
Ինչևէ, խո ռո չի ձևա վոր ման ժա մա նակ բա վա կա նա չափ է ներ գիա յով օժտ
ված մկա նա յին մեծ զանգ վա ծի ա րա գաց ման դեպ քում ոսկ րա յին հյուս ված
քում կու տակ վող լա րու մը, գե րա զան ցե լով դրա ամ րու թյա նը, հան գեց նում է 
կոտրված քի. ոսկ րը, հատ կա պես եր կար ոսկ րի դիա ֆի զը, կա րող է նույ նիսկ 
փշրվել բազ մա թիվ մանր բե կոր նե րի: Սա պատ կե րա վոր օ րի նակ է այն 
երևույ թի, երբ ոսկ րը կոտրվում է ա ռանց գնդա կի ան մի ջա կան հար վա ծի: 
Միև նույն սկզբուն քը գոր ծում է բութ ա ռար կա յով հար վա ծից ա ռա ջա ցած 
կոտրված քի ժա մա նակ, այն տար բե րու թյամբ, որ ոսկ րը ճկող է ներ գիա յի 
փո խանց ման աղբ յու րը գտնվում է օր գա նիզ մից դուրս:

Հ յուս վածք նե րի տա րա սե ռու թյու նը
Հ յուս վածք նե րի ա ռաձ գա կան հատ կու թյուն նե րից բա ցի՝ հար կա վոր 

է հաշ վի առ նել նաև դրանց կոնկ րետ ա նա տո միա կան տե ղա կա յու մը: 
Ժե լա տի նի կտո րը մո տա վոր կեր պով մո դե լա վո րում է կմախ քա յին մկա
նի ա ռաձ գա կա նու թյունն ու խտու թյու նը, բայց ոչ դրա տա րա սե ռու թյու նը: 
Մար դու վեր ջույ թը կամ դեմ քը կոշտ և ա ռաձ գա կան հյուս վածք նե րի 
հա մադ րու թյուն են, ո րոնք էլ, ի րենց հեր թին, փա կե ղա յին պատ յան նե րում 
ամ փոփ ված մկան ներ են, ջլեր ու կա պան ներ, խո շոր ար յու նա տար ա նոթ
ներ ու նյար դեր, ինչ պես նաև ոսկ րեր: Թեև յու րա քանչ յուր ա նա տո միա կան 
միա վոր օժտ ված է ուրույն ա ռաձ գա կա նու թյան շե մով, դրանց տար բեր 
հա մադ րու թյուն նե րի դեպ քում ա ռա ջա ցող փո խազ դե ցու թյու նը, իր հեր
թին, հան գեց նում է տար բեր վող հատ կու թյուն նե րի դրսևոր ման: Այս պի
սով՝ ար կի, փա փուկ հյուս վածք նե րի և ոսկ րա բե կոր նե րի միջև կա րող են 
տե ղի ունե նալ տա րաբ նույթ և բարդ փո խազ դե ցու թյուն ներ:

Հ յուս վածք նե րի կա պակց ման ամ րու թյու նը և սահ ման նե րը 
Խո ռո չի ձևա վոր ման հետևան քով գո յա ցող վնաս ված քի ծա վա լը 

կախ ված է նաև այն հան գա ման քից, թե որ քան սեր տո րեն են հյուս վածք
նե րը կապ ված միմ յանց, ինչ պես նաև մո տա կա այն պի սի կա ռույց նե րին, 
ինչ պի սիք են տա րա տե սակ հաս տու թյան փա կեղ նե րը: Ե թե կա ռույ ցի մի 
կող մը ֆիքս ված է, իսկ մյուս կողմն ունի ա զատ տե ղա շար ժի հնա րա վո
րու թյուն, ա պա զար գա ցող ուժը թող նում է պո կող ազ դե ցու թյուն: Փա կե
ղա յին հար թու թյուն նե րը, նվա զա գույն դի մադ րու թյան ուղի լի նե լով, 
ա վե լի հե ռու գտնվող հյուս վածք նե րի հա մար կա րող են ծա ռա յել նաև 
որ պես է ներ գիա յի փո խանց ման ուղի ներ:

Ժա մա նա կա վոր խո ռո չի բա բա խու մը եզ րագ ծող սահ ման նե րը կա րող 
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են շատ զգա լի լի նել: Դ րանք ոչ միայն փա կեղ ներն ու ա պոնև րոզ ներն են, 
այլ նաև խո ռո չա վոր, հե ղու կով լցված օր գան նե րը, օ րի նակ՝ կարծր գան
գում պար փակ ված ուղե ղը, սիր տը, լե ցուն մի զա պար կը: Կա յուն սլա ցող 
գնդա կը պար զա պես կթա փա ծա կի դա տարկ ստա մոք սը: Սա կայն նույն 
այդ փա փուշ տը լե ցուն ստա մոք սի դեպ քում «կպայ թեց նի» այն:

Սահ մա նա յին ազ դե ցու թյան լա բո րա տոր պատ կե րա վոր օ րի նակ 
կա րե լի է տես նել 3.26.1 և 3.26.2 նկար նե րում: Եր կու պատ կե րում էլ ցու
ցադր ված է մեծ է ներ գիա յով գնդա կի հար վա ծի ազ դե ցու թյու նը խո ռո չի 
վրա: Խն ձո րը բա ռա ցիո րեն «պայ թում» է գնդա կի ան ցու մից հե տո: Ի դեպ, 
պետք է միշտ նկա տի ունե նալ, որ ժա մա նա կա վոր խո ռո չը գո յա նում է 
գնդա կի ան ցու մից հե տո միայն, այլ ոչ թե դրա անց մա նը զու գըն թաց:

Կ լի նի կա կան ա ռու մով, այդ ազ դե ցու թյուն նե րը կա րող են ա ռաջ բե րել 
ա ռա ջին հա յաց քից տա րօ րի նակ թվա ցող երևույթ ներ: Օ րի նակ՝ այն պի սի 
գե րա ռաձ գա կան հյուս վածք ունե ցող օր գա նին, ինչ պի սին թոքն է, ծանր 
և դան դաղ սլա ցող գնդա կը կա րող է ա վե լի ծանր վնաս վածք պատ ճա
ռել, քան ա վե լի մեծ կի նե տիկ է ներ գիա յով օժտ ված թեթև և ա րա գա շարժ 
գնդա կը: Ա վե լի ծանր և դան դա ղըն թաց գնդակն ա վե լի շատ ջնջխող 
ազ դե ցու թյուն է թող նում: Իսկ ա վե լի ա րա գըն թաց, թեթև գնդա կը, ա վե լի 
շատ է ներ գիա վատ նե լով ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ձևա վոր ման վրա, թող
նում է ա վե լի փոքր մնա ցոր դա յին վնա սում: Այ նուա մե նայ նիվ, պրկմա նը 
չդի մա ցող ա վե լի քիչ ա ռաձ գա կան հյուս վածք նե րում (լյարդ, գլխու ղեղ) 
ա րա գըն թաց և թեթև գնդա կը ա վե լի մեծ վնա սում կպատ ճա ռի:

 Տար բեր հյուս վածք նե րին կի նե տիկ է ներ գիա յի 
փոխան ցու մը դրսևոր վում է տար բեր ձևե րով և 
տար բեր աս տի ճան նե րով:

3.4.4. Մ նա ցոր դա յին վեր քա յին խո ռո չի ախ տա բա նա կան 
նկա րագ րու թյու նը

Վերջ նա կան վեր քի մնա ցոր դա յին խո ռո չը, ո րը տես նում է վի րա
բույ ժը, հյուս վածք նե րի ճզմման, պատռ ված քի և պրկ ման հա մադ րու թյուն 
է: Հ րա զե նա յին վի րա վո րում նե րի մե ծա մաս նու թյան դեպ քում վնաս վածք
նե րը պայ մա նա վոր ված են լի նում հիմ նա կա նում ուղ ղա կի ճզմմամբ և 
պատռ վածք նե րով:

Դ րանց հետևան քով ա ռա ջա նում են մի շարք մակ րո և միկ րոս կո պիկ 
փո փո խու թյուն ներ: Պրկ ման հետևան քով զար գա ցող ար տա հայտ ված 
ա նո թակծ կու մը մուտ քա յին վեր քի շրջա կա մաշ կը գու նա տեց նում (ար յու
նազր կում) է 34 ժա մով: Դ րան հա ջոր դում է հի պե րե միկ (ար յու նա լեց ման) 
ռեակ ցիան, ո րը տևում է մինչև 72 ժամ9:

Բուն կմախ քա յին մկան նե րի վեր քե րում նկա րագրված է հյուս ված քա
բա նա կան 3 գո տի (նկ. 3.27)10.

1. ջնջխված և մե ռու կա ցած հյուս վածք նե րով լցված վեր քա յին ուղու 
ճզմման գո տի. գնդա կի տրա մագ ծից մեծ է 24 ան գամ.

2. վեր քա յին ուղին գոտևո րող մկա նա յին հյուս ված քի սալ ջար դի գո տի, 
ո րի հաս տու թյու նը փո փո խա կան է և մի ջի նում կազ մում է մոտ 0.5 սմ, 

9  Fackler M, Breteau D et al. Open wound drainage versus wound excision in treating the modern assault 
rifle wound. Surgery 1989; 105:576584.

10  Wang Z, Feng JX, Liu YQ. Pathomorphological observation of gunshot wounds. Acta Chir Scan 1982; 
508:185189.

Նկարներ 3.26.1 և 3.26.2

Սահ մա նա յին է ֆեկ տի ցու ցադ րում մեծ 
է ներ գիա յով գնդա կի ա ռա ջաց րած ժա մա
նա կա վոր խո ռո չի վրա. խնձո րը բա ռա
ցիո րեն «պայ թում» է գնդա կի ան ցու մից 
հե տո:
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3

հյուս վածք նե րի վնա սու մը ան կա նոն է և ան հա վա սա րա չափ.
3. վեր քա յին ուղուց փո փո խա կան հե ռա վո րու թյան վրա գտնվող 

ցնցման գո տի՝ ար յու նա տար ա նոթ նե րի խցա նում նե րով և ար
յու նա զե ղում նե րով. պրկումն այն քան մեծ չէ, որ պես զի պատ ռի 
հյուս վածք նե րը, բայց բա վա րար է մա զա նոթ նե րի վնաս ման հա մար: 
Սալ ջար դի և ցնց ման գո տի նե րը միշտ չէ, որ հնա րա վոր է լի նում 
հստակ սահ մա նա զա տել:

Հ յուս ված քա յին նմա նա տիպ փո փո խու թյուն ներն այն քան ա վե լի 
խիստ են ար տա հայտ վում, որ քան մեծ է լի նում փո խանց ված կի նե տիկ 
է ներ գիան` գնդա կի գլոր ման կամ դե ֆոր մա ցիա յի դեպ քում, և դ րանք 
էա կա նո րեն չեն փո փոխ վում 72 ժամ վա ըն թաց քում: Վեր քա յին խո ղո վա կի 
եր կայն քով հյուս վածք նե րի վնաս վածքն ունե նում է ան կա նոն բնույթ, և 
սկզբ նա կան շրջա նում դրա ան դառ նա լիու թյան աս տի ճա նը հնա րա վոր 
չի լի նում գնա հա տել: Ակն հայտ է, որ այդ ա մենն ազ դում է պա հանջ վող 
վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյան ծա վալ նե րի և բու ժա կան մի ջո ցա ռում
նե րի բնույ թի վրա (տե՛ս Գ լուխ 10):

Մ նա ցոր դա յին խո ռո չում առ կա է լի նում նաև բակ տե րիալ ֆլո րա: 
Ժա մա նա կա վոր խո ռո չի գո յաց ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցող բա ցա սա կան 
ճնշու մը ար տա քի նից ներծ ծում է տա րա տե սակ ման րէ ներ: Բա ցի դրա նից՝ 
ար ձակ ված գնդակն ինքն էլ իր մա կե րե սին ունե նում է ո րո շա կի ֆլո րա, 
քա նի որ կրա կո ցի ժա մա նակ դրան փո խանց ված ջեր մու թյու նը այն քան 
տևա կան չի ազ դում, որ պես զի հասց նի ման րէա զեր ծել այն:

3.4.5. Բե կո րա յին ար կեր. կի րա ռու մը կլի նի կա կան  
պրակ տի կա յում

Գն դա կա յին վեր քի ար տա քին տես քը կա րող է խա
բու սիկ լի նել: Մուտ քա յին և ել քա յին փոք րիկ անց
քե րի ետևում հա ճախ թաքն ված են լի նում ներ քին 
խոր վնաս վածք ներ:

Մարմ նում գնդա կա յին ան ցու ղու եր կա րու թյու նը, ել քա յին վեր քի 
առ կա յու թյու նը, ինչ պես նաև գնդա կի ճա նա պար հին հան դի պող կա ռույց
նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կան խո րո շում են մեծ է ներ գիա յով 
օժտ ված գնդա կի հա րու ցած վեր քի վի ճա կը, որն ի վեր ջո տես նում է 
վի րա բույ ժը:

Կ լի նի կա կան տե սանկ յու նից շատ կարևոր է, թե վեր քա յին խո ղո վա կի 
որ մա սում է գտնվում 2րդ գո տու ժա մա նա կա վոր խո ռո չը: Ն կար 3.28ում 
պատ կեր ված է օ ճա ռի լա բո րա տոր կտո րում հրա ցա նա յին ԱՄՊ գնդա կի 
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Նկար 3.27

Վեր քա յին խո ղո վա կում ախ տահ յուս վա
ծա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րի սխե մա
տիկ պատ կեր.
3.27.1 Վեր քա յին խո ղո վա կի երկ րա չա փա
կան տե ղա կա յու մը
3.27.2 Ա ռա վե լա գույն ժա մա նա կա վոր 
խո ռո չի փուլ
3.27.3 Վերջ նա կան մնա ցոր դա յին վեր քա
յին խո ղո վակ
ա. քայ քայ ված հյուս վածք նե րի գո տի
բ. սալ ջար դի գո տի
գ. ցնցման գո տի
դ. չվնաս ված հյուս վածք ներ

Նկար 3.27.1 Նկար 3.27.2

ա աբ բգ գդ դ

Նկար 3.27.3
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Նկար 3.28

Կախ ված մարմ նում գնդա կա յին ան ցու
ղու եր կա րու թյու նից՝ ել քա յին վեր քե րը 
կա րող են հայտն վել մինչ ժա մա նա կա վոր 
խո ռո չի ձևա վո րու մը, դրա ձևա վոր ման 
ըն թաց քում կամ դրա նից հե տո:

Փոքր մուտ քա յին 
վերք

Փոքր մուտ քա յին 
վերքեր

Խո շոր ել քա յին վերք

40 սմ

ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԶԻՆՎԱԾ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
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Նկար 3.30.1

Հ րա զե նա յին վնաս վածք ազդ րի շրջա
նում. ոչ մեծ մուտ քա յին վերք մի ջա յին 
մա կե րե սին և խո շոր ել քա յին վերք կողմ
նա յին մա կե րե սին

Նկար 3.30.2

Ազդ րոսկ րի ծանր 
բազ մա բե կո րա
յին կոտրվածք և 
գն դա կի տրո հում

Նկար 3.30.3

Ել քա յին վեր քը հա մըն կել է ժա մա նա կա
վոր խո ռո չի ձևա վոր ման տե ղա մա սի հետ: 
Գն դա կի տրո հու մը ծանր հյուս ված քա յին 
վնաս ման պեր ճա խոս վկա յու թյուն է: Վեր
քե րի գնա հատ ման սանդ ղակ. խումբ 3, 
տիպ F (տե՛ս Գ լուխ 4):

Նկար 3.29.1

Մուտ քա յին և ել քա յին փոքր վեր քեր, 
մի ջան ցիկ վնաս վածք

Նկար 3.29.2

Ռա դիոգ րա ֆիկ պատ կե րը ցույց է տա լիս 
ուսե լու նում գնդա կով բաց ված փոքր 
անցք. առ կա է միայն 1ին գո տու նեղ 
ան ցու ղու վնաս վածք:
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 Մուտք

Ելք

 Կոտրվածք

անց ման ուղին փոքր մուտ քա յին վեր քով և ե րեք հնա րա վոր ել քա յին վեր
քե րով:

Մարմ նի վնաս ված հատ վա ծը կա րող է բա վա կա նա չափ եր կար չլի
նել ժա մա նա կա վոր խո ռոչ ձևա վո րե լու հա մար: Նկ. 3.29.1ում և 3.29.2ում 
պատ կեր ված են մուտ քի և ել քի փոքր վեր քեր 1ին գո տու նեղ ան ցու ղու 
վրա` մի ջանկ յալ հյուս վածք նե րի փոքր վնաս վածք նե րով:

Ել քա յին վեր քը խո շոր է լի նում, երբ այն հա մընկ նում է ժա մա նա կա
վոր խո ռո չի ձևա վոր ման տե ղա մա սի հետ (նկ. 3.30.13.30.3):

Երբ փոքր ել քա յին վերք է ա ռա ջա նում խո ռո չի ձևա վո րու մից հե տո, 
մի ջանկ յալ վնաս ված քը կա րող է շատ ծանր լի նել (նկ. 3.31.1 և 3.31.2):

Ատրճա նա կի գնդա կից վի րա վոր ման դեպ քում ժա մա նա կա վոր 
խո ռո չի չա փը նվա զա գույն է, իսկ մնա ցոր դա յին վեր քա յին խո ղո վա կը 
գրե թե ամ բող ջո վին ջնջխման հետևանք է` ան կախ գնդա կա յին ան ցու ղու 
եր կա րու թյու նից (նկ. 3.32.1 և 3.32.2):

Գն դա կով ոսկ րի խոց ման դեպ քեր
Գն դա կի ուղ ղա կի ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը ոսկ րի վրա կախ ված է 

այն բա նից, թե գնդա կա յին ան ցու ղու որ հատ վա ծում է գնդա կը բախ վում 
ոսկ րին: Գն դա կա յին ան ցու ղու գո տուց կախ ված՝ կա րող են զար գա նալ 3 
կլի նի կա կան ի րա վի ճակ ներ.

• Ա ռա ջին դեպ քում կա յուն թռչող գնդա կը 1ին գո տում փոքր անցք 
է բա ցում: Ձևա վոր վում է փոքր ժա մա նա կա վոր խո ռոչ, և ոսկ րը 

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Նկար 3.31.1

Մուտ քա յին և ել քա յին փոքր վեր քերը՝ 
դրանց միջև հյուս վածք նե րի ծանր վնա
սու մով

Նկար 3.31.2

Նույն վեր քը՝ ա ռաջ նա յին վի րա բու ժա կան 
մշա կու մից և մաս նա կի լա վա ցու մից հե տո

Մուտք
Ելք

փշրվում է: Վերջ նա կան անցքն ա վե լի փոքր է լի նում, քան գնդա կի 
տրա մա չա փը (նկ. 3.29.2):

• Երկ րորդ դեպ քում 2րդ գո տում գլոր վող գնդա կի ա վե լի մեծ լայ նա կի 
հա տույ թի հետևան քով ա վե լի շատ կի նե տիկ է ներ գիա է ար ձակ վում, 
և ոսկ րը տրոհ վում է մեծ թվով բե կոր նե րի (նկ. 3.33): Յու րա քանչ յուր 
ոսկ րա բե կոր, իր հեր թին, պատ ճա ռում է տե ղա յին ջնջխող և պատ
ռող վնաս վածք, և մ կա նը կտրտվում է այդ բե կոր նե րով: Այ նու հետև 
ժա մա նա կա վոր խո ռոչն է նե րազ դում ա ռաձ գա կա նու թյու նը կորց
րած այդ «ֆար շի» վրա: Խո ռոչն ա վե լի մեծ է լի նում, իսկ վերջ նա կան 
մնա ցոր դա յին վեր քա յին խո ղո վա կը՝ ա վե լի լայն: Ոսկ րա բե կոր նե րը 
միշտ մնում են ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ներ սում և խո ռո չից դուրս նոր 
վերք չեն ա ռա ջաց նում: Վերջ նա կան վեր քի ներ սում, ո րը սո վո րա
բար շատ ծանր է լի նում, հայտ նա բեր վում են մկան նե րի և ոսկ րա բե
կոր նե րի ան ջատ ված կտոր ներ: Սա ակն հայտ կլի նի կա կան նշա նա
կու թյուն ունի նման վեր քե րի վար ման հա մար:

• Գն դա կա յին ան ցու ղու 3րդ գո տու ձևա վոր ման փու լում ոսկ րա յին 
վնաս ված քի չա փը կախ ված է գնդա կի մեջ մնա ցած կի նե տիկ է ներ
գիա յի չա փից: Ե թե է ներ գիան շատ քիչ է լի նում, ա պա ոսկրն ա ռանց 
փշրվե լու կա սեց նում է գնդա կը:

Ռի կո շետ (դի պա շե ղում)
Հ յուս ված քա յին մո դել նե րի վրա կա տար ված փոր ձե րը ցույց են 

տա լիս, որ ռի կո շե տա յին ԱՄՊ գնդա կը ա ռա ջաց նում է վերք, ո րը հի շեց
նում է դումդում ՄՄՊ գնդա կից ա ռա ջա ցած վերք. է ներ գիա յի վաղ 
ար ձա կում ճզմման և պրկ ման մի ջո ցով (նկ. 3.34): Այս երևույ թը կա րող է 
շատ էա կան լի նել զրա հա բաճ կո նով զին վո րի հա մար: Ե թե գնդակն անց
նի զրա հա բաճ կո նի մի ջով, ա պա վեր քը կա րող է ա վե լի ծանր լի նել, քան 
ե թե զին վորն ա ռանց պաշտ պա նիչ հան դեր ձան քի լի ներ:

Ծա նո թագ րու թյուն
Մար դիկ վի րա վո րու մը չեն ստա նում ստան դարտ ա նա տո միա կան 

դիր քում։ Մ կա նա յին խմբի դիր քը կա րող է փոխ վել՝ կախ ված վի րա վոր
ման պա հին ան հա տի դիր քից, այդ իսկ պատ ճա ռով մարմ նի մեջ գնդա կի 
հե տա գի ծը կա րող է լի նել ոչ հստակ, եր կա րա ցած կամ կրճատ ված:

Գն դա կի տրո հում և երկ րոր դա յին բե կոր ներ
Ա վե լի քան 700 մ/վ ա րա գու թյամբ խոց ման և մոտ տա րա ծու թյու նից 

(30100 մ) կրա կե լու դեպ քում ԱՄՊ ստան դարտ գնդակ նե րը սո վո րա բար 
տրոհ վում են հյուս վածք նե րում: Այս բե կոր նե րի մի մա սը շա րու նա կում է 
շարժ վել սե փա կան հե տագ ծե րով՝ ջնջխե լով և պատ ռե լով հյուս վածք
նե րը: Գն դա կի մաս նատ ման հետևան քով հյուս վածք նե րի ոչն չա ցու մը 
հա րա ճուն բնույթ է կրում. հյուս վածք նե րը պա տա ռոտ վում են բազ մա թիվ 
մե տա ղա կան բե կոր նե րով, ո րից հե տո են թարկ վում են պրկման ժա մա
նա կա վոր խո ռո չի ձևա վոր ման արդ յուն քում: Վի րա վո րու մը շատ ծանր է 
լի նում: Նույն երևույ թը դիտ վում է նաև որ սոր դա կան հրա ցա նի կո տո րակ
նե րի կի րառ ման դեպ քում. յու րա քանչ յուր կո տո րակ ստեղ ծում է իր ջախ
ջախ ման ուղին:

Կ լի նի կա կան տե սանկ յու նից` գնդա կի տրոհ ման հետևան քով ձևա
վոր ված «կա պա րա յին անձրևով» ռա դիոգ րա ֆիկ պատ կե րը պետք է 
վի րա բույ ժին հու շի, որ հյուս վածք նե րին, հա վա նա բար, մե ծա քա նակ 
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Նկար 3.33

Մեծ ո լո քոսկ րի ծանր բազ մա բե կո րա յին 
կոտրվածք

Նկար 3.32.2

Ազդ րի շրջա նում ատրճա նա կի գնդա կից 
ա ռա ջա ցած վերք
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Նկար 3.32.1

Ատրճա նա կի ԱՄՊ գնդա կից ա ռա ջա
ցած մուտ քա յին և ել քա յին ոչ մեծ անց քեր 
օ ճա ռի մո դե լի վրա

 Փոքր մուտ քա յին անցք  Փոքր ել քա յին անցք

40 սմ

Նկար 3.34

Ռի կո շե տա յին ԱՄՊ գնդա կը պատ ճա ռում 
է վերք, ո րը նման է դումդում գնդա կից 
ա ռա ջա ցած վեր քի: Բազ կոսկ րի գլխի կը 
բա ռա ցիո րեն պայ թել է:

Ազ դե ցու թյուն
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կի նե տիկ է ներ գիա է փո խանց վել, և, հետևա բար, առ կա է ծանր վնա սում 
(նկ. 3.35, 4.5 և 10.5):

Մ յուս երկ րոր դա յին վի րա վո րող ար կերն այն ա ռար կա ներն են, 
ո րոնց գնդա կը կի նե տիկ է ներ գիա յի փո խանց ման մի ջո ցով բա վա կա նա
չափ շար ժում է հա ղոր դում: Դ րանք կա րող են լի նել օ տար մար մին ներ, 
ինչ պի սիք են գո տու ճար ման դը, փոք րիկ քար, մե տաղ յա ա ռար կա ներ 
հա գուս տի գրպա նից կամ զրա հա բաճ կո նի կտոր ներ: Դ րանք կա րող են 
լի նել նաև սե փա կան մարմ նի մա սեր՝ ա տամ ներ, պլոմ բան յութ և ոսկ րա
բե կոր ներ (մի ան գամ ԿԽՄԿ վի րա բույ ժը հի վան դի պա րա նո ցում խրված 
ծնո տի մի կտոր է գտել):

3.4.6. Ձայ նա յին հար վա ծա յին ա լիք հյուս վածք նե րում
Թռ չող ար կը ուղեկց վում է մի շարք ա լիք նե րով, ո րոնք տա րած վում 

են ձայ նի ա րա գու թյամբ (օ դում՝ 330 մ/վ): Երբ ար կը խո ցում է մար դուն, 
ձայ նա յին ա լի քը տա րած վում է մարմ նով՝ հյուս վածք նե րում, ձայ նի ա րա
գու թյամբ (այս ա րա գու թյու նը 4 ան գամ գե րա զան ցում է օ դում ձայ նի 
ա րա գու թյու նը):

Այս ձայ նա յին հար վա ծա յին ա լի քը կա րող է ունե նալ մեծ լայ նույթ, 
սա կայն այն կար ճատև է լի նում և հ յուս վածք տե ղա շար ժե լու կամ վնա
սե լու հա մար բա վա րար չի լի նում: Հե տա զո տող նե րը, սա կայն, գրան ցել 
են բջիջ նե րի ման րա դի տա կա յին փո փո խու թյուն ներ, ինչ պես նաև ծայ
րա մա սա յին նյար դե րի գրգռում այն դեպ քե րում, երբ ա լի քի ա ռա ջաց
րած ճնշու մը հա սել է ո րո շա կի շե մի: Ն յար դի գրգռումն ի հայտ է գա լիս 
ակնթար թո րեն, մինչ դեռ բջիջ նե րի վնա սու մը հայտ նա բեր վում է միայն 
6 ժամ անց: Ո րոշ դեպ քե րում կլի նի կա պես նկա տե լի թերևս միակ վնաս
ված քը լի նում է ան ցո ղիկ նեյ րապ րաք սիան (նյար դի սալ ջար դ):

3.4.7. Հ յուս վածք նե րի և ար յու նա տար ա նոթ նե րի  
ճնշման ա լիք

Ճնշ ման ա լիքն ուղեկ ցում է ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ձևա վո րու մը, և 
այն չպետք է շփո թել ձայ նա յին հար վա ծա յին ա լի քի հետ: Խո ռո չի ար տա
քին սահ մա նը բաղ կա ցած է սեղմ ված հյուս ված քի «ճա կա տից», ո րը 
ճնշման ա լիք է ստեղ ծում, երբ սեղմ ման ըն թաց քում հյուս ված քը հաս
նում է ա ռաձ գա կա նու թյան շե մին: Այս ա լի քը հաս նում է իր ա ռա վե լա գույն 
աս տի ճա նին միայն խո ռո չի ձևա վո րու մից հե տո և ն վա զում հե ռա վո րու
թյան հետ: Այն տևում է մի լի վայրկ յան ներ (1000 ան գամ ա վե լի եր կար, քան 
ձայ նա յին հար վա ծա յին ա լի քը): Այս պի սով, ճնշման ա լի քը կա րող է վնա
սել խո ռո չից բա վա կա նին հե ռու տե ղա կայ ված մա զա նոթ նե րը կամ հրահ
րել դրանց թրոմ բոզ, պատ ռել լե ցուն ա ղի քը կամ լյար դը, ինչ պես նաև 
հան գեց նել ցան ցա թա ղան թի շեր տա զատ ման և կոտրվածք նե րի:

Բա ցի դրա նից՝ երբ հյուս ված քը սեղմ վում է, տե ղի է ունե նում դրա մեջ 
առ կա ար յու նա տար ա նոթ նե րի հան կար ծա կի քա մում և դա տար կում: Սա 

Նկար 3.35
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3

ստեղ ծում է հիդ րավ լիկ ճնշման ա լիք ար յան սյան մեջ, ո րը բո լոր կող մե
րով տա րած վում է ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ա ռա ջաց ման վայ րից: Ար յու
նա տար ա նո թի եր կայն քով այս հիդ րավ լիկ հար վա ծի հետևան քով կա րող 
է զար գա նալ թրոմ բոզ կամ ա նո թի ին տի մա յի կամ մկա նա շեր տի մաս նա
հա տում: 

3.4.8. Բե կո րա յին վեր քեր
Բե կոր նե րի ոչ աե րո դի նա միկ ձևը նշա նա կում է, որ դրանք օ դում ա րա

գո րեն կորց նում են ա րա գու թյու նը: Ե թե դրանց սկզբնա կան ա րա գու թյու նը 
հաս նում է 2000 մ/վի, ա պա ողջ մնա ցած մար դուն դիպ չե լու պա հին հար
վա ծի ա րա գու թյու նը սո վո րա բար շատ ա վե լի ցածր է լի նում: Ե թե մար
դը շատ մոտ է լի նում պայ թու ցիկ սար քին, ա պա ներ թա փան ցու մը խորն է 
լի նում, իսկ հե ռու լի նե լու դեպ քում բազ մա թիվ բե կոր ներ միայն մա կե րե
սայ նո րեն «ցան վում են» (ա ղի, բի բա րի պես) տու ժա ծի մարմ նի վրա:

Բե կոր նե րը չեն գլոր վում հյուս վածք նե րում, ինչ պես ցույց է տրված 
հյուս ված քա յին նմա նա կիչ նե րում: Ուս տի հյուս ված քա յին վնաս ման մեծ 
մա սը լի նում է ջախ ջախ ված բնույ թի: Ի րենց հե տագ ծի վեր ջում ան կա
նոն բե կո րի սուր եզ րե րը կտրում են հյուս վածք նե րը: Ի հա կադ րու թյուն՝ 
գնդակն իր հե տագ ծի վեր ջում ձգտում է տա րան ջա տել հյուս վածք նե րը: 
Վեր քի տես քը հի շեց նում է հյուս ված քա յին քայ քայ ման կոն, ո րի ա ռա վե
լա գույն տրա մա գի ծը գտնվում է մուտ քի մոտ, քա նի որ է ներ գիա յի մեծ 
մասն ար տա զատ վում է մա կերևույ թին: Մուտ քա յին վեր քի տրա մա գի ծը 
կախ ված է բախ ման պա հին բե կո րի ա րա գու թյու նից, զանգ վա ծից ու ձևից 
և կա րող է 210 ան գամ գե րա զան ցել բե կո րի տրա մա չա փը (նկ. 3.36.1
3.36.3):

Խո շոր, դան դաղ թռչող բե կոր ներն ա վե լի խոր են թա փան ցում և ա վե լի 
շատ են ջախ ջա խում հյուս վածք նե րը, մինչ դեռ փոքր ա րա գա շարժ նե րը հիմ
նա կա նում հան գեց նում են գերձգ ման, պրկման: Սա նշա նա կում է, որ խո շոր, 
դան դա ղըն թաց բե կոր նե րը սո վո րա բար ա ռա ջաց նում են նույ նա տիպ վեր
քեր՝ ան կախ հյուս ված քի տե սա կից, իսկ փոքր, ա րա գըն թաց բե կոր նե
րից ստաց ված վեր քե րը կախ ված են հյուս վածք նե րի ա ռաձ գա կա նու թյան 
աս տի ճա նից: Ինչևի ցե, բո լոր բե կո րա յին վեր քե րում հյուս ված քա յին վնաս
ման ծա վա լը միշտ ա վե լի մեծ է լի նում, քան բե կո րի տրա մա չա փը:

Վեր քա յին խո ղո վակ. ախ տա բա նա կան նկա րագ րու թյու նը
Սուր, ան կա նոն եզ րե րով բե կոր նե րի հետ վեր քի մեջ են հայտն վում 

մաշ կի և հա գուս տի կտոր ներ: Ինչ պես և գն դա կա յին վեր քե րի դեպ քում, 
բե կո րա յին վեր քե րում տե սա նե լի են հյուս վածք նե րի տար բեր աս տի ճա նի 
ախ տա հար ման գո տի ներ: Վեր քի խո ռո չը պա րու նա կում է մե ռու կա ցած 
հյուս վածք, ո րը շրջա պատ ված է մկա նա թե լե րի մաս նատ ման գո տով` ար յու
նա զեղ մամբ, ինչ պես այդ թե լե րի ներ սում, այն պես էլ դրանց միջև: Ս րանք 
էլ, ի րենց հեր թին, շրջա պատ ված են սուր բոր բո քա յին փո փո խու թյուն նե րի և 
այ տու ցի շրջա նով:

Ցնց ման և սալ ջար դի գո տի նե րում հյուս ված քա յին վնաս ման ան հա վա
սար բաշ խու մը գրա կա նու թյան մեջ նկա րագրված է որ պես «ցատ կո տում» 

Նկար 3.36.1
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կամ «խճան կար»11: Սա, ըստ երևույ թին, բա ցատրվում է նրա նով, որ է ներ
գիա յի փո խան ցու մը տե ղի է ունե նում ինչ պես մկա նա թե լե րի եր կայն
քով (ջախ ջա խիչ ազ դե ցու թյուն), այն պես էլ լայ նա կի (ճեղ քող և պր կող 
ազ դեցություն):

3.5. Վեր քի դի նա մի կան և հի վան դը

Վերքն անց նում է զար գաց ման ցիկլ՝ վնաս ված քի պա հից մինչև լիար
ժեք լա վա ցում: Ինչ պես տե սանք, հյուս վածք նե րի վնաս ման աս տի ճա նը 
կախ ված է մի շարք ֆի զի կա կան գոր ծոն նե րից: Այ նուա մե նայ նիվ, է ներ
գիա յի փո խանց ման ֆի զի կա կան ազ դե ցու թյու նը ո չինչ չի ա սում վի րա
վոր ման ակ տի ախ տա բա նա կան և ֆի զիո լո գիա կան բո լոր հետևանք նե րի 
մա սին:

Բուն վեր քի և հա րա կից հյուս վածք նե րը կրում են շրջե լի և անշր ջե լի 
ախ տա բա նա կան փո փո խու թյուն ներ, ինչ պես նաև բոր բո քա յին ռեակ ցիա
ներ: Չա փա զանց դժվար է միան շա նակ կան խո րո շել, թե որ վնաս ված հյուս
ված քը կա պա քին վի, և ո րը կեն սու նակ չէ ու չի լա վա նա (տե՛ս Գ լուխ 10):

Ընդ հա նուր կի նե տիկ է ներ գիան վնա սե լու նե րուժն է, 
այ սինքն՝ ցույց է տա լիս, թե ինչ պի սի վնաս կա րող է 
պատ ճառ վել:
Փո խանց ված կի նե տիկ է ներ գիան վնա սե լու ունա կու
թյունն է, այ սինքն՝ այն է ներ գիան է, ո րը փաս տա ցի 
վնաս է պատ ճա ռում:
Հ յուս վածք նե րի փաս տա ցի վնա սու մը կախ ված է այս 
է ներ գա փո խանց ման արդ յու նա վե տու թյու նից:

Այս քննար կու մից քաղ ված ա մե նաար ժե քա վոր տե ղե կու թյու նը թերևս 
այն է, որ փոքր ար կե րը կա րող են ա ռա ջաց նել կա՛մ փոքր ու անն շան 
վեր քեր, կա՛մ մեծ ու լուրջ վեր քեր, և որ փոքր մուտ քա յին վեր քի հետևում 
կա րող է թաքն ված լի նել ներ քին տա րա ծուն վնաս վածք: Ո չինչ չի կա րող 
փո խա րի նել հի վան դի և վեր քի ման րակր կիտ կլի նի կա կան զննմանը: 
Ճզմ ման և պրկ ման աս տի ճան ներն ա ռա վել լավ նկա րագրվումդա սա
կարգ վում են Կար միր խա չի վեր քե րի գնա հատ ման սանդ ղա կով (տե՛ս 
Գ լուխ 4):

Այ նուա մե նայ նիվ, հի վան դի հա մար վեր քի վնա սա կար հետևանք
նե րը չեն ա վարտ վում լոկ տե ղա յին ախ տա հար մամբ: Ինչ պես ցան կա ցած 
վնաս ված քի և բազ մա թիվ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում, այն պես էլ այս 
պա րա գա յում անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել տու ժա ծի ֆի զիո լո գիա կան և 
հո գե բա նա կան վի ճա կը: Կայ տառ, ռազ մա կան բարձր պատ րաս տա կա
նու թյամբ ե րի տա սարդ զին ծա ռա յող նե րը, ո րոնք հո գե բա նո րեն պատ
րաստ են վի րա վո րում ստա նա լու և այ լոց վի րա վո րում հասց նե լու կամ 
սպա նե լու, տար բեր վում են քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյու նից: Հո գե բա
նա կան վի ճակն անհ նար է չա փել բա լիս տիկ ե ղա նակ նե րով: Միայն այդ 
կերպ է հնա րա վոր բա ցատ րել այն բազ մա թիվ դիպ ված նե րը, երբ մար
դուն գնդա կա հա րել են, այն էլ՝ մի քա նի ան գամ, բայց նա դեռ շա րու նա
կում է գրո հել կամ մարտն չել:

11  Wang Z, Tang C, Chen X, Shi T. Early pathomorphologic characteristics of the wound track caused by 
fragments. J Trauma 1988; 28(1S):S89S95.
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4.1. ԿԽՎԳՍ-ի և դա սա կարգ ման հա մա կար գի 
կի րա ռու թյու նը

Քա ղա քա ցիա կան պրակ տի կա յով զբաղ վող վի րա բույժ նե րը սո վո րա
բար չեն ունե նում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում ստաց ված 
վեր քե րի վար ման փորձ: Նույ նիսկ փոր ձա ռու վի րա բույժ նե րը հա ճախ չեն 
կա րո ղա նում ո րո շել հյուս վածք նե րի վնաս ման ի րա կան աս տի ճա նը: Ինչ
պես ար դեն նշվել է Գ լուխ 3ում, բա լիս տիկ/ձգա բա նա կան հե տա զո տու
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ վի րա վոր ման միա տե սակ պատ կեր ներ կամ 
աս տի ճան ներ չեն լի նում: Ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժու թյա նը նա խա
պատ րաստ վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, թե ինչ պես է խո ցող 
ար կի կի նե տիկ է ներ գիան փո խա կերպ վում հյուս ված քա յին վնաս ման, 
այ սինքն՝ փաս տա ցի վեր քե րի, ո րոնց պետք է առնչ վի վի րա բույ ժը:

Ն ման վեր քե րի ծան րու թյու նը կախ ված է հյուս վածք նե րի վնաս ման 
աս տի ճա նից և հա րող կա ռույց նե րի ընդգրկ ման մա կար դա կից: Այս պի սով, 
վեր քի կլի նի կա կան նշա նա կու թյու նը կախ ված է դրա չա փից և տե ղա
կա յու մից: Կար միր խա չի վեր քե րի գնա հատ ման սանդ ղա կը (ԿԽՎԳՍ) և 
դա սա կարգ ման հա մա կար գը հիմն ված են բուն վեր քի հատ կա նիշ նե րի 
վրա, այլ ոչ թե զեն քի տե սա կի կամ ար կի են թադր վող ա րա գու թյան կամ 
կի նե տիկ է ներ գիա յի վրա: 

Վեր քե րի դա սա կարգ ման ցան կա ցած հա մա կարգ կօգ նի վի րա բույ
ժին այն դեպ քում, ե թե նպաս տի վնաս ված քի ծան րու թյան ճշգրիտ գնա
հատ մա նը, ազ դի վեր քի վի րա բու ժա կան վար ման ու ել քի կան խա տես ման 
վրա և ա պա հո վի հու սա լի տվյալ նե րի բա զա, ո րը կա րե լի կլի նի օգ տա
գոր ծել հա մե մա տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րում:

4.1.1. Մար տա կան վեր քե րի գնա հա տում և դ րանց  
մա սին հա ղոր դում ստան դարտ սխե մա յով

ԿԽՎԳՍն օգ տա կար կլի նի կա կան գոր ծիք է վեր քի ծան րու թյան 
աս տի ճանն անձ նա կազ մին և գոր ծըն կեր նե րին հա ղոր դե լու հա մար՝ 
ա ռանց վի րա կա պե րը հա նե լու: Սա նաև անհ րա ժեշտ տարր է, ո րը պետք է 
հաշ վի առ նել վի րա վոր նե րի տե սա կա վոր ման նպա տակ նե րի հա մար:

4.1.2. Գի տա կան մո տե ցում ռազ մա դաշ տա յին  
վի րա բու ժու թյա նը

ԿԽՎԳՍն թույլ է տա լիս հա մե մա տել նույ նա տիպ վեր քե րի բուժ ման 
ե ղա նակ նե րը և կան խա տե սում նե րը: Ն մա նա տիպ սանդ ղա կի տե սակ է 
քաղց կեղ նե րի դա սա կարգ ման TNM (T – tumor, ուռուցք, N – node, հան գույց, 
և M – metastasis, մե տաս տազ) հա մա կար գը, ո րը թույլ է տա լիս հա մե մա
տել նույ նա տիպ պա թո լո գիա նե րի բուժ ման ռե ժիմ նե րը: Ազդ րի հրա զե նա
յին վի րա վոր ման դեպ քում բու ժումն ու կան խա տե սում նե րը կտար բեր վեն` 
կախ ված հյուս վածք նե րի վնաս ման ծա վա լից, ոսկ րե րի տրոհ ման աս տի
ճա նից և ազդ րա յին ա նոթ նե րի վնաս ման առ կա յու թյու նից: Վեր քե րի 
գնա հատ ման մյուս հա մա կար գե րը գլխա վո րա պես մշակ վել են բութ վնաս
վածք նե րի հա մար: Այս հա մա կար գե րում մի ջան ցիկ վեր քը հա ճախ դիտ
վում է որ պես «լուրջ» վերք՝ անն շան լրա ցու ցիչ ման րա մաս նե րով:

4.1.3. Վի րա բույժ նե րի և հոս պի տալ նե րի աշ խա տան քի  
ո րա կի ստու գում

ԿԽՎԳՍն կա րող է օգ տա գործ վել բուժս պա սարկ ման ո րա կը գնա
հա տե լու հա մար, երբ հա մակց վում է ստա ցիո նար բուժ ման տևո ղու թյան, 
յու րա քանչ յուր հի վան դի հա մար կա տար ված վի րա հա տու թյուն նե րի կամ 
փոխ նե րարկ ված ար յան ծա վա լի, հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան հետ: 
Վեր քի ա ռաջ նա յին վի րա բու ժա կան մշակ ման ո րա կը բնու թագ րող չա փո
րո շիչ նե րի օ րի նակ է կյան քին վտանգ չսպառ նա ցող վեր քե րով տու ժած
նե րի մա հե րի թի վը և պատ ճա ռը, կամ վեր քի յու րա քանչ յուր խմբի հա մար 
ա մեն տու ժա ծին ընկ նող վի րա հա տու թյուն նե րի քա նա կը:
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4.1.4. Վեր քե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն մար տի դաշ տից

ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան թի մերն ա մեն տա րի բու ժում են մար տա կան 
վի րա վո րում նե րով հա զա րա վոր մարդ կանց: Ա վե լի մեծ թվով սանդ ղա
վոր ված վեր քե րի վեր լու ծու թյունն ի վեր ջո հնա րա վո րու թյուն կտա պար
զել կա պը լա բո րա տո րիա յում վեր քե րի փոր ձա րա րա կան բա լիս տի կա յի և 
կ լի նի կա յում մար տա կան վեր քե րի վար ման միջև: Հարկ է նշել, որ հա կա
մար տու թյան գո տում ձեռք բեր ված տե ղե կատ վու թյու նը գի տա կան հիմք է 
հան դի սա ցել հա կա հետևա կա յին ա կան նե րի ար գել ման ար շա վի հա մար` 
դրա նով իսկ խթա նե լով ՄՄԻում նոր չա փա նիշ նե րի հաս տա տու մը:

4.2. ԿԽՎԳՍ-ի սկզբունք նե րը

Վեր քին տրվում է վե ցա նիշ միա վոր` մի քա նի չա փո րոշ չի հա մա ձայն: 
Այ նու հետև միա վոր նե րը փո խա կերպ վում են դա սա կարգ ման հա մա
կար գի, ո րը վեր քե րը բա ժա նում է՝

• խմբե րի՝ ըստ հյուս վածք նե րի վնաս ման ծան րու թյան աս տի ճա նի.
• տի պե րի՝ ըստ վնաս ված հյուս ված քա յին կա ռույց նե րի:
ԿԽՎԳՍն նա խա տես ված է հա կա մար տու թյան գո տում ա րագ և 

հեշտ օգ տա գործ ման հա մար, դրա պար զու թյու նը հատ կա պես օգ տա կար 
է լար ված պայ ման նե րում: Այն պարզ կլի նի կա կան հա մա կարգ է, ո րը չի 
պա հան ջում լրա ցու ցիչ սար քա վո րում ներ կամ բարդ ըն թա ցա կար գեր: 
Վեր քե րի սանդ ղա վոր ման հա մար պա հանջ վող ժա մա նա կը կա րե լի է 
չա փել վայրկ յան նե րով: 

E մուտ քա յին վերք, սմ (Entry)

X Ել քա յին վերք, սմ (X = 0, ե թե ել քա յին վերք չկա) (eXit)

C խո ռոչ (Cavity)

 Վեր քի խո ռո չում տե ղա վոր վո՞ւմ է արդ յոք եր կու 
մատ նախ քան վի րա հա տու թյու նը.
C0 = ոչ
C1 = այո

 

F կոտրվածք 
(Fracture)

Կա՞ արդյոք ոսկրերի կոտրվածք .
F0 = չկա կոտրվածք 
F1 = պարզ կոտրվածք, ան ցք կամ կլինիկորեն ոչ  
նշանակալից բեկորային կո տրվածք
F2 = կլինիկորեն նշանա կալից բեկորային 
կոտրվածք

 

V 

կենսականորեն 
կարևոր 
կառույց
(Vita l)

Կա՞ արդյոք կարծրե նու, թոքամ զի, որովայնամզի 
թափա ծա կում կա մ գլխավոր ծայրամա սային 
անոթնե րի վնասու մ.
V0 = կենսականորեն կարևոր  կառույց չի վնաս
վել
VN = գլխուղեղի կամ ողնուղե ղի կարծրե նու 
թափածա կում ( նյար դա բանական – Neurolo gical)
VT = թոքամզի կամ կոկորդի /շնչափողի 
թափածակում (կրծքավանդակ/շնչափող – Tho
rax/Tra chea)
VA = որովայնամզի թափածակում (որովայն – Ab
domen) 
VH = գլխավոր ծայրամասային արյունատար  
անոթների (մինչև բազկայի ն, ծնկափոսայի ն 
զարկերակներ կա մ պարանո ցի վ րա քնային  
զարկե րակի) վնա սում (արյունահոսություն  
Hemorrha ge) 

 

M մետաղական
բեկոր (Metal)

 Ռեն տգեն պատկերում տե սանելի՞ են արդյոք 
գնդակ ներ կամ բեկորներ.
M0 = ոչ 
M1 = այո, մեկ մետաղական բեկոր 
 M2 = այո, մի քանի մետաղական բեկորներ

Աղյուսակ  4. 1 Վերքերի գնահատման  սանդղակի  չափորոշիչ նե ր

R.
 C

ou
pl

an
d 

/ 
IC

RC

Նկար 4.1

Եր կու մատ նե րի լայ նու թյու նը մո տա վո րա
պես հա վա սար է մար տա կան հրա ցա նի 
գնդա կի եր կա րու թյա նը:

F.
 H

er
ke

rt
 /

 IC
RC

Նկար 4.2.1

Հ րա զե նա յին վի րա վո րում. ծղի կոսկ րի F1 
կոտրվածք

Նկար 4.2.2

Հ րա զե նա յին վի րա վո րում. ազդ րոսկ րի F2 
կոտրվածք

R.
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/ 
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RC
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Նկար 4.2.3

Հ րա զե նա յին վի րա վո րում. նրբո լո քի F1 
կոտրվածք (կլի նի կո րեն ոչ նշա նա կա լից 
բազ մա բե կո րա յին կոտրվածք)

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ



89

4

E (մուտք – Ent ry) Սմ

X (ելք – eXit) Սմ

C (խոռոչ – Cavity) C0, C1

F (կոտ րվածք – Fracture) F0, F1, F2

V (կենսականորեն կարևոր կառույց – V ita l) V0, V N, VT, VA, VH

M (մետաղական բեկոր – Metal) M0, M 1, M2

Ա ղյուսակ 4.2 Վերքերի գնահատման սանդղակի ըն դհանուր  ս խեմա

Վերքե րը գնահա տվում և գրան ցվում են հիվանդի ընդունման 
թերթիկում վի րա հատությունից հետո կամ առաջնային զննումից հե տո, 
եթե վիրահատու թյուն չի կատա րվում : 

ԿԽՄԿ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը

ԿԽՄԿ ընդունման թերթիկ` Վերքերի գնահատման սան դղակի 
տվյալներով:

ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՎԵՐՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ (ԿԽՎԳՍ) ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
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4.2.1. Օրինակներ

Հե տևյալ երկու գծապատկե րը (նկ. 4.3 և 4.4) ներ կա յացնում են 
արկերից առաջացած տար բեր վերքե ր և դրանց գնահատումն ըս տ 
ԿԽՎԳՍի:

4.2.2. Նշումներ վերքերի սանդղավորման  վե րաբերյալ

Երբ ա նհնա ր է տարբե րակել մուտքային և ե լքային  վերքերը, Eի ու 
Xի միջև դրվում է հարցական նշան կամ պարույկ ( ? կամ ՞):

Բազմաթիվ  վերքերի առկայությա ն դեպքում սանդղավորվու մ են 
միա յն 2 ամե նալու րջ վերքերը:

Նկար 4.3

Վերքերի սանդղավորմա ն օրինակ նե ր.
ա. սո վորա կան գնդակային անցուղի
բ. գնդակային անցու ղի՝ ելքային 

հատվածում ժամանակավո ր խոռոչի 
ձևավորմամ բ

գ . պարզ  ան ցուղի՝ կենսականորեն 
կարևոր կա ռույցի (զարկերակի) 
ներգրավմամբ

դ. ցածր է ներգիայի փոխանցմամբ վերք՝ 
պար զ կոտրվածքով 

ե. բարձր էներգիայի փոխանցմամբ վերք՝ 
բազմաբեկորային կոտրվածքով

E X  C F V M
Վեր ք (a) 1 2 0 0 0 0 
Վեր ք (b) 1 4 1 0 0 0 
Վեր ք (c) 1 0 0 0 H 1 
Վեր ք (d) 1 0 0 1 0 1 
Վեր ք (e) 6 0 1 2 0 1 

?

IC
RC

ա

բ

գ դ

ե

IC
RC

ա

բ

գ

Նկար 4.4

Վերքերի սանդղավորման  լրացու ցի չ 
օրինակ ներ. 
ա. փափուկ հյուսվածքների միջանցիկ 

վերք՝ գնդա կային անցու ղու 
կենտրոնում խոռոչի ձևավորմամբ

բ. միջանցիկ  գնդակա յի ն վերք՝ 
բազմաբեկորային կոտրվածքով և 
գնդա կային անցուղու կենտրոնում 
խո ռոչի ձևավորմամբ

գ. բարձր կի նետիկ  էներգիայի 
փոխանցմամբ վերք՝ խոռոչի 
ձևավորմամբ և բազմաբեկորային 
կոտրվածքով

E X C F  V M 
Վեր ք (a) 1 1 1 0 0 0 
Վեր ք (b) 1 1 1 2 0 0 
Վեր ք (c) 1 6 1 2 0 2 

?
?

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Եթե վերք ը սանդղավորե լի չէ (ա յսինքն՝ անդասա կարգե լի է), 
գնահատման սան դղակի վրա գրվու մ է Ա/ Դ: Նմա ն բան հազվադեպ է 
պատահում:

Երբ մեկ արկն առաջացնում է երկու առանձին վերքեր (օրինակ՝ 
թևի միջով անցել և թափանցել է կրծքավանդակ), 2 ա ռանձին գնահա
տականները միավորվում են փա կագծերի  մե ջ :

Պետք է սանդղավորել միայն միջանցիկ, խոր վերքե րը, այ լ ոչ  
թե մակերե սային շոշա փողական վնասվածքները՝ «քերծվածքները»: 
Օրինակ՝ 2 0 սմ երկարությամբ և 1 սմ լայնու թյամբ, բայց առանց դե պի 
փակեղ խոր ներթափանցման մաշկային վերքը սանդղավորել պետք չէ:

Խոռոչի գ նահա տում . երկու մատ ների լայնությունը մոտավորապե ս 
համա պատաս խանու մ է մարտա կան հրացանի գնդակի երկա րությանը 
(նկ. 4 .1): Եթե  մնացորդային խոռոչում նախքան վիրահա տական 
միջամտությունը երկու մատ է տե ղավորվում, ա պա կողքի շարժվող 
գնդակով հարուցված ջա խջախումից բացի  տեղի է ունեցել նաև հավե լյալ 
վնասու մ, այսինքն՝ պրկում և պատռում խոռոչի ձևավորման հետևանքով : 
C 1 տե սակի վերքի մեջ, դրա առաջացման պատ ճա ռներից անկախ, կարող 
է լինել զգալի հյուսվածքային վնասում :

Կոտրված քի ծա նրու թյան աստի ճան . անխուսափելի է, որ ո րո շ 
վերքե ր կդա սակարգվեն F1ի և F2ի միջև, բայ ց պարզության համար դա 
այստեղ ման րամասնորե ն չի դիտարկվում: Հետա գա բացատրությունը 
կտրվի Հատոր 2ու մ: Կլինիկո րեն ոչ նշանակալից բեկո րային կոտրվածքի 
(F 1) օրինակ է նրբո լո քի բեկորային կոտրվածքով, բայց անփոփո խ մեծ 
ո լո քով վերքը (նկ. 4.2.3):

Ծանր վիրավո րումը ենթադրում է ավելի վտանգավոր վերքի առկա
յություն, ո րը, ի լ րումն վերքի պարզ վարման, պահանջում է վիրաբուժա
կան միջամ տություն (օրի նակ՝ գանգի տրեպանացիա, թո քամզի  խոռո չի 
դ րե նա վորում կամ թորակոտոմիա, որովայնահատու մ): VH սանդղա կը 
նե րա ռում է ծնկափոսային և բա զկային անոթնե րը, բայց ո չ ավելի հե ռա
դիր ները: Գլխի, կրծքավանդակի, որովայնի վիրավորումների կամ զանգ
վա ծա յին ծայրամա սա յին արյունահոսությունների ելքը միայ ն մասամբ 
է որոշվում վերքերի կ լինիկական չափերով՝ ներկայա ցվա ծ ԿԽՎԳՍի 
սանդղակով (տե՛ս ստորև): 

1. Մետաղական բեկորներ. պետք է ն կատի ունենալ անվնաս գնդակի 
(M1) և տրոհված գնդակի (M2) տարբերու թյունը, ին չպես ցույց է 
տրվա ծ նկ. 4.5ում: Եթե գնդակի ամբողջական մետաղական 
պատյանը վ նասվել է, և ներսու մ գտնվո ղ կապարի պա րունակությու
նը դուր ս է թափվել  բեկորների տեսքով , ապա սա վ կայում է գնդակի 
վրա գործադ րված լուրջ ուժերի և հյուսվածքներին խոշոր չափերի 
կինետիկ էներգիա յի հաղորդ ման մասի ն (նկ. 3. 35 և 10 .5): Պետք է 
նկատի ունենալ նաև տարբերություն ները , որոնք առկա  են ն ռնակի 
կամ արկի պա յթյունից առաջացած բազմաթիվ մետաղական 
բեկորների դեպքու մ (ն կ. 4.6), ո րոնք հաճախ են հանդիպում և միշտ 
չէ, որ վկայում են մեծ կինետիկ էներգիայի փոխանցման մասին, և 
քայ քա յված ու տ րոհված գնդակի միջև, ինչը միշ տ կապված է մեծ 
կինե տիկ էներգիայի փոխանցման հետ: Բազ մա թիվ  մե տաղա կան 
բեկորների առկայության դեպքում  պետք չէ հաշվե լ դրանք, այլ 
պետք է պարզապես նշել M = 2:

2. Եթե հնարավոր չի լինում ռենտգե ն հետազոտությու ն կատարել, 
ԿԽՎԳՍ ն, միևնույ ն է, ուժի մեջ է: F չափորոշիչ ը գնահատ վում է կլի
նիկորեն, իսկ M չափորոշիչը բաց է թողնվում կամ գնահատվում է 
վիրա հատական մշա կման  ընթացքում հա յտնաբերված բեկորնե րի 
դեպքում: Ռենտգեն  հետազոտու թյուն չպիտի կատա րվի լոկ M և F 
չափորոշիչնե րը լրացնելու համար: 

3. Վե ր ջույթի վնասվածքային անդամահատում (նկ. 4 .7 ). այս վնաս
վածքը հաճախ հանդիպում է հակահետևա կային ականների կիրառ
ման դեպքում: Անդամահատված վերջույթի բաց ծայր ը հա վա սար է 
մուտքելքի համակցվա ծ չափին, որի տրա մա գիծը համապա տաս
խա նու մ է E+X գու մարին: Այ ն համարժեք է խոռոչի ն (C = 1), մին չդեռ վե
րջույթի բացակայող հատվածը որակվու մ է ո րպես ծան ր կոտրվածք 
(F = 2): Վնասվածքային անդամահատման մակարդակ ը (ծնկից կա մ 
ար մունկից վեր կա մ վար) կորոշի՝ կենսականորեն կարևոր  կա
ռույցնե րի V չափորոշիչը 0 է, թե՞ H:

 IC
RC

 IC
RC

Նկար 4.5

Քայքայված և տրոհված գնդակ. M2 

Նկար 4.6

Արկի բազմաթիվ բեկորներ. M2
K.

 B
ar

ra
nd

 /
 IC

RC

Նկար 4.7

Նախաբա զկի վնասվածքային 
անդամահատում

E X C F V M
? 1 2 0 020

ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՎԵՐՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ (ԿԽՎԳՍ) ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
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4.3. Վերքե րի խմբերն ու տիպերը

Վերքը սանդղավորելուց  հետո ա յն կարելի է դասակարգել ըստ 
խմ բերի՝ ծան րու թյան աստիճանից կախված (E, X, C և F), և ըստ տիպերի՝ 
վնասված հյուսվածքի տեսակից կա խված (F և V) :

4.3.1 . Վերքերի խմբերն ըստ վնասված հ յուսվածքի քանակի
Վերք ը պետ ք է դա սա կար գե լ ըստ խմբերի՝ ծանրության աստիճանից 

կախված:

Խումբ 1
E + X < 10 սմ, իս կ չափորոշիչները՝ C0 և F0 կամ F 1 ( ցածր  էներգիայի 

փոխանցում):

Խումբ 2
E + X < 10 սմ, իսկ չափորոշիչները՝ C1 կամ F2 (բարձ ր է ներգիայի 

փոխանցում):

Խում բ 3 
E + X > 10 սմ, իսկ չափորոշիչները՝ C1 կամ F2 (շատ բար ձր  էներգիայի 

փոխանցում):
Այս խմ բե րը  ա յն պարզ կլինիկական  գ նահատման արդյունք ն ե ն, որն 

արտացոլու մ է ար կերի կինետիկ էներգիայի փոխան ցումը հյուս վածք
ներին: Մեծ վերքերն ավե լի ծանր են և առավե լ մե ծ միջոցներ են պահան
ջում. սա հատ կա պես վերաբերում է վերջույթների վերքե րին:

4.3.2. Վեր քերի տի պերն ըստ վնասվա ծ հյուս վածքի տեսակի
Վերքը սանդղավորե լուց հե տո այ ն կարելի է դասակարգել ըստ 

տիպե րի՝ վնասվա ծ հյուսվածքային կառույ ցներից  կա խված:

Տիպ ST 
Փափուկ հյուս վածքա յին (Sof t Tissue) վերքեր՝ F0 և V0:

Տիպ F
Կոտրվածքներով (Fractu re) վերքեր՝ F 1 կամ F2 և V0:

Տի պ V
Ծանր («կենսական», Vi tal) վերքեր, որոնք սպառնում են տուժածի 

կյանքին՝ F0 և VN, VT, VA կա մ VH:

Տիպ VF
Կոտրվածքներով և կենսա կանորե ն կարևոր կառույ ցնե րի (Vit al 

and Fr acture) ներգրավմամբ վերքեր, որոնք սպառնում  են կյանքին կամ 
վերջույթին՝ F1 կամ F2 և VN, VT, VA կամ VH:

4.4. Վերքերի դասակարգում

Խմբերի և տիպերի համա դրումի ց ստացվում է դասակարգ ման 
համա կարգ, որը բաժանվում է 12 կարգի.

 Խումբ 1 Խումբ 2  Խումբ 3

 Տիպ 
ST

1 ST
Փոքր , պարզ վեր ք

2 ST
Միջին փափուկ 
հյուսվածքային 

վերք

3 S T
Մեծ փափու կ 

հյուսվածքային վերք

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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4

Տիպ 
F

1 F
Պար զ կոտրվածք

 2 F
Բարդ կոտրվածք 

3 F
Վերջույթի ն սպառնա ցող 
ծանր բազմա բեկոր կո

տրվածք

Տիպ 
V

1 V
Կյանքին 

սպառնացո ղ 
փոքր վերք

2 V
Կյանքին 

սպառնացող միջին 
վերք 

3 V
Կյանքին սպառ նացող 

մեծ վերք

 Տիպ 
VF

1 VF
Կյանքին և/

կամ վե րջույթին 
սպառնացող փո

քր վերք

2 V F
Կյանքին և/

կամ վեր ջույթին 
սպառնացող մի ջին 

վերք

3 VF
Կյանքին և/կամ 

վերջույթին սպառ նա ցող 
մե ծ վերք 

Ա ղյուսակ 4.3 Վերքերի կարգերն ըստ ծանրու թյա ն աստիճանի 
խմբերի և վնասված հյուսվածքների տիպերի

Այս կարգերն օգնում են ուղղորդել մի շարք վերքերի վիրաբու ժական 
վարումը, թեև ոչ բոլոր դե պքերու մ (տե՛ս Գլուխ 10 և 1 2):

Ոսկրի դեֆեկ տի չափը գնահատելու համար հնարավո ր է՝ ա նհրա
ժեշտ լինի կոտրվածքի տիպի հե տագա ճ շգրտում : Դա կարող է օգտակար 
լինել կոտրված քներով մարտական վերքերի մասնա գիտացված հետա
զոտ ման համա ր (տե՛ ս Գլու խ 2): 

4.5 . Օրինակներ կ լինիկական պրակտիկա յից

ԿԽՄԿի վիրաբուժական տվյալների բազայի ա վե լի քան 32 0 00 
հիվանդների մասին վկայությունների հա մաճարա կաբանա կան  հե տա
զոտություններ ը ցույց են տվե լ, որ ԿԽՎԳ Սն գերազանց կեր պով 
կան խատեսում է մարտական վերքերից բխող վիրաբուժական ծա նրա
բեռնվածության և հի վանդացու թյան  մակարդակը: Ին չպե ս ներ կայացվա ծ 
է Գլուխ 5ում բեր ված վիճակագրական վերլու ծության մե ջ, վերքի խում բն 
անմի ջականորեն առնչվում է յուրաքանչ յուր տուժածին բաժին ընկնող 
վիրահատություննե րի քանա կի հե տ: Սա վերաբե րու մ է հատկապես վե ր
ջույթների վի րա վո րումնե րին: Կեն սականորեն կարևոր վերքերի ցու
ցանիշները (V = H) նույնպես մահացության և անդա մա հատ ման տո կոսի 
լավ կա նխորո շիչներ են:

Դասակարգման ճանաչված թույլ կողմե րի ց է մա հացության 
կան խատեսումը կենսակա նորե ն կարևոր  օր գաննե րի վիրավորման 
դեպ քում: Ուղե ղի, սր տի և խոշոր  անոթնե րի անատո միական առանձ
նա հա տկու թյունն այն է, որ ցածր կինետիկ էներգիայով արկի հարուցա ծ 
նույ նի սկ  շատ փո քր վերքը կարող է մահացու դառնալ, եթե  վնաս
վել է որևէ կենսական կենտրոն : Իրականու մ Կ ԽՎԳՍն նման վեր քերը 
դասակարգում է որպես «պոտեն ցիալ» մահացու, ուստի, ըստ սահ ման
ման, դրանք դասակարգվում  են որպես ծանր ( «կենսա կան») վնաս
վածքներ (տիպ V): Այնուամենայնիվ, 1ին խմբի վերք ը կարող է նույնքան 
մահացու լինե լ, որքան 3ր դ խմբի վերքը՝ կախված  այն բանից, թե  
կոնկրետ ինչ կառու յց է վնասվե լ՝ երկարավու ն ուղե՞ ղը, թե՞ գլխու ղեղի 
քունքային շրջանի կեղևը, թոքերի պարենքիմա՞ն, թե ՞ վերել աորտա ն: 

Հստակ է, որ գ լխի, կրծքավանդակի և որովայնի  3րդ խմբի վերքերի 
մե ծ  մասի նախահիվանդանոցային  մահացու թյունը չի կարող բար ձր 
չլինել: Առանց մարտում սպանված ների դիահերձման կարելի է վերլու
ծել միայն հոսպիտալ հասած՝ համեմատաբար սակավաթիվ «ողջ մ նա
ցածների » տվ յալները: Իսկ վերջիններիս հա մա ր մահացության առու մով 
վերքի խում բն էական չէ (տե՛ս աղ. 4.4  4.6) :

Այսպիսով, գլխի, կրծքավանդակի և ո րովայնի վնասվածքնե րի ելքե
ր ը չե ն կան խորոշվում ԿԽՎԳՍով սահմանված վերքի կլինիկական չափե
րով: Ծանր  (« կեն սական») վերքերից  մահացության վ րա ազդող տարբեր 
գործոնները (օրինակ՝ ո րովայնի վի րավորման դե պքում վ նաս ված 
օրգան ների  քանակը, կղանքային աղտոտման աս տիճանը, ներվիրա
հատական արյա ն կորուստը , վիրահատական բուժմա ն հե տաձգումը և 
այլն) կքննարկ վեն Հատոր 2ում:

ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՎԵՐՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ (ԿԽՎԳՍ) ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
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Նկար 4.8.1

Ազդրի երկու բեկորային վիրավորու մ. 
վիրաբու յժը զննում  է ավելի մե ծ վերքի 
խոռոչը:

R.
 C

ou
pl
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/ 
IC

RC

Նկար 4.8.2

Երկու վերք ն էլ ST տիպի են (փափուկ  
հյու սվածքային ). փոքր  վերքը՝ 1ին խումբ, 
իսկ ավելի մեծ ը՝ 2րդ խումբ:
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Նկար 4.9.1

Ծնկի միջան ցիկ հրազե նային 
վիրավորում 
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Նկար 4.9.2

Կողմնային կոճի վերևում առկա է փոքր  
կոտրվածք

Fracture

Վիրավորներ, n Մահեր, n  Մահացու թյուն, %

 Խումբ 1 7 5 14 18.7 

Խումբ 2 70 15 21.4

Խումբ 3 9 3 33.3

Աղյուսակ 4. 4 Մահացություն գլխի և պարանոցի  վնասվածքներից 
(VN): N = 154 (ԿԽՄԿ, Քաբուլ, Աֆղանստան, 1990-92 թթ. )

 Վիրա վոր ներ, n Մահեր, n  Մահա ցություն, %

Խումբ 1 82  4 4.9

Խումբ 2 4 1 2 4.9 

Խումբ 3 3 0 0

Աղյուսակ 4.5 Մա հացություն կրծքա վանդակի վ նա սվածք ներից 
(VT): N = 126 (ԿԽՄԿ, Քաբուլ, Աֆղանստան, 1990-92 թթ.)

 Վիրա վոր ներ, n Մահեր, n Մահացություն, %

Խումբ 1 120 9 7.5

 Խումբ 2  70 11 15.7

Խումբ 3 5 0 0

Աղյուսակ 4.6 Մահացություն որովա յնի վնասվածք ներից  (VA) : N = 195 ( ԿԽՄԿ, Քաբուլ, 
Աֆղանստան, 1990-92 թթ. )

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Նկար 4.10.1

Որովայնի հրազենայի ն վիրավորում 

Նկար 4.10.2

Գն դակ ը հայտնվել է փոշտում. առկա է 
աջ ցայլո սկրի փոք ր կոտրվածք։

Նկար 4.10.3

2ր դ խմբի V(A)F տիպի վերք

Նկար 4.9.3

Վնասվել է ծնկափոսային զարկերակ ը

Նկար 4.9.4

1ին խմբի V(H)F տի պի վերք
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Նկար 4.11.1

Գնդակը մուտ ք է գործել հետույքի մաշկի 
ձախ կեսը, իսկ հե տո, հատելո վ անալ 
բացվածքը, թափանցե լ հետու յքի աջ 
կե սի մե ջ. ելքայի ն վերքը տեղակայված է 
կողմ նայնորե ն :

Նկար 4.11.2

2րդ խմբի ST տիպի վերք

Նկար 4.12.1

Գլխի բեկո րա յին վի րավորում՝ աջ  
գագաթային շրջանի մուտքային վերքով. 
ուշադրություն դարձրեք ծանր գծա յին 
կոտ րվածքների ն:

Նկար 4.12.2

Հյուսվածք ների քայքայման կոնը 
տարածվում է  մինչև գլխուղեղի ծոծ
րակային բիլթը. 2րդ խմբի V(N)F տիպի 
վերք:

ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՎԵՐՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ (ԿԽՎԳՍ) ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
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Այնուա մենայնիվ, ինչպես բացատրված է Գլուխ 5ում, հիվանդների 
տվյա լների բազաներու մ պետք է տարբերա կե լ գ լխի, կրծքավանդակի 
և որովայնի մակերեսա յին և թափանցո ղ վերքե րը՝ բուժման 
արդյունավետությունն ավելի լավ վե րլուծե լու համա ր: Դա հնարավոր  է 
անե լ հեն ց ԿԽՎ ԳՍի օ գնությամբ:

4.6. Եզրակացություն 

Կարմիր խաչի վեր քերի գ նահատման սանդղակ ը բուժանձնա
կազմին հնարավորություն է տա լիս մարտական վիրավորումը վերածել 
վիրաբուժական վերքի, այ լ ոչ  թե  ս պառազինական ռեբուսի : Այն հստա
կեց նու մ է վերքերի բազմազանությունը և օգնում բնու թագ րել  դ րանք  ըստ 
իրեն ց կլինիկական ն շանակության: Բացի  դրանից՝ Կ ԽՎԳ Սն ծառայում 
է ո րպես միջանցիկ վերքերում կինետիկ էներ գիայի փոխան ցման 
հե տևանքով ծագա ծ հյուսվածքային վնասման լավ ցուցանիշ :

Անշուշտ, ԿԽՎԳՍն ունի իր սահմա նափակումները, և բացարձակ 
ճ շգրտություն չի կարելի ակնկալել: Հար կ է կրկի ն ընդգծել, որ ԿԽ ՎԳՍ ն 
նա խատեսված է արագ օգտագործմա ն համա ր՝ անբա րենպաստ 
պա յմաններում, այ դ թվում՝ ծայրահեղ  լարված իրավիճակ ներում, և չի 
պահանջում լրացուցիչ սար քա վորու մներ կամ բար դ տեխնոլոգիա ներ: 
ԿԽՎԳՍի կիրառման  պա րզությունը և առավե լությունները գերակ շռում 
են թերություններին, որոնք կարող ե ն ծագել զննողի ս խալի դե պքում: 
Ինչպես և ցանկացած դա սակարգման  համակարգի պարագայու մ, 
ԿԽՎԳՍի կիրառման  փո րձի կուտակմանը զուգընթաց զննողի 
գնահատման արդ յունքները դառնում են ավելի ճշգրիտ , իսկ սխալները 
քչանում են:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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5.1. Նե րածություն. նպատակը և խնդիրնե րը

Համաճարակաբա նական հե տա զո տություն ները ս տանդարտ կիրա
ռություն ունե ն բժշկության  մեջ: Բժիշկներին պետք  է հասկանալ իրենց  
հի վանդ ների պոպու լյացիոն առանձնա հատ կությունները  և կապը  ո րոշ 
հան գամանքների ու բուժման ելքերի միջև: Այս տար րեր ն օգնում ե ն 
պարզել բարձր ռիսկային գործոննե ր ը:

Ինչ վերաբերում է պատերազմից տուժած ներին, ապա պետ ք է վեր
լու ծել հակամարտության բոլոր հետևանքնե րը՝ ազդեցությունը խա ղաղ 
բ նա կչու թյան, ինչպե ս  նաև զինվա ծ ուժերի վրա, պատե րազ մա կան տրա
վմայի ուղղակի ազդե ցությունը և անուղղակի հետևանք նե ր ը հանրային 
ա ռո ղջության վրա: Այս վե րլուծությունը  ԿԽՄԿին և այլ կազմա կեր
պությունների հ նարավորու թյուն է տալի ս որոշե լ իրենց անհրաժեշտ 
գործո ղություն ները աջակցության առումով (տե ՛ս Գլու խ 2 ):

5.1.1. Ում համար է նախատեսված սույն ձեռնար կը
Սույն ձեռ նարկի ընթերցողների  մեծ մասը կլի նեն քաղաքա ցիական 

վիրա բու յժ ներ, ո րոնք ծա նոթ չե ն  ՌԲՎ պ րակտիկային և այդ ոլորտի 
գրակա նությանը: Նույնիսկ ռազմական վիրաբույժ ներից շատերը կարող 
են միայն մակերեսո րեն տե ղյակ լինել այս թե մա նե րից: Պատերազմից 
տու ժածների համաճարա կաբանությանը նվի րված ա յս գլուխ ը միտված է 
լույս սփռելու նրանց խնամքի և բուժման արդյունքների մե ջ ներգրա վված 
բազմաթիվ գործոննե րի վրա: 

Սկզբում համառոտ կքննարկ վի զինված հակամարտությա ն ազ 
դե  ցու թյունը հանրային առողջության վ րա , ապա մանրամաս նորե ն 
կներ կայաց վե ն զուտ վիրաբուժական ա սպեկտները: Վիրա բու ժա կան հե
տա զո տու թյուն ների քննարկումը  կսկսվի ընդհանուր մե թո դա բա նության 
հարցե րից և սահմանու մնե րից, այնու հետև անդրա դարձ կկա տար վի 
պատ մա կան և ԿԽՄԿ ի փորձին  ու ար դյունքներին: Քննարկ ման ամ բողջ 
ըն թաց քում կընդ գծվե ն հա մա պա տա ս խան կլինի կա կան եզրա հան գում
նե րը և մե թոդաբանու թյան չլու ծված խնդիրնե րը: 

Այս ձեռնարկում հեղինակ նե րը դիտարկու մ են միա յն ԿԽՄԿի փոր ձը  
զինված հակամարտություններում և ըն դգծու մ հա մաճարա կաբանական 
հետազոտու թյուն նե րի կարևորու թյունը ԿԽՄԿի վիրաբուժա կան գոր
ծու նեության ուղ ղորդ մա ն գործու մ: Բացի դրանից՝ հղում կկատարվի 
հեղի նա կավոր գիտական աշ խա տանքնե րի  և ամսա գրերի հոդվածների 
վիճա կագ րա կան  տվյալնե րի վրա, որոնք ներկայացնում են կլինիկակա ն 
պրակտիկայի վրա ազդո ղ պատմական տվյալներ:

5.2 . Զին վա ծ հակամարտության ազդե ցություն ը 
հանրային առողջու թյա ն վրա

5 .2 .1. Պատ մական ակնարկ

Հայտնի է, որ  ժամա նակակից մարտական գործողու թյուններում 
ա վելի շատ տուժածնե ր լինում են քա ղաքացիա կան անձանց , քան 
զինծառա յողների շրջանում, և հանրային առողջության կրած բացասա
կան ազդե ցությունն ավելի մե ծ  է լի նում, քան բուն վնասվածքների 
հետևանքները : Անցա ծ հար յուրամյակի  բոլոր խոշոր հակամար
տություննե րում, չնչին բացառություննե րով (Առաջին համա շխարհային 
պատերազմ ), խաղա ղ բ նակիչ ները դարձել են ա նմիջական թիրա խ՝ կազ
մելով մարդկային կորուստների կե սից մինչև երկու երրոր դը:

Պատմության ընթա ցքում  եղել են  բազմաթիվ 
փոք ր տեղա յին պատե րազմներ, որոնք ուղեկցվել 
են  զանգվածային սովա մահությամբ, իսկ երբեմն՝ 
ամբողջ ժո ղովուրդների կամ ցեղերի բնաջնջմամբ1 : 
Գ.Վ. ՕդլինգՍմի

1  OdlingSmee GW. Ibo civilian casualties in the Nigerian civil war. BMJ 1970; 2:592596.
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Այսպիսով, մերօրյա հակամար տություններում խա ղա ղ բ նակչու
թյան ծա նր կորուստները նորություն չեն: Ա յնուամե նայնիվ, վե րջին որոշ 
հակա մարտու թյուններում ( հեղափոխական ազգային ազատագրական 
պատե րազմներ, քաղաքացիական պա տե րազմներ, տարած քային կամ 
սահմանային վեճեր, գ յուղացիական ապստամբություններ ) բացա
հայտ քա ղա քական և ռազմական  նպատակներ են դարձել  քաղաքական, 
սո ցիալական և տնտե սա կան ենթակառու ցվածքների ապա կա յունա ցու մը, 
մշակութային խոր հր դանիշների և հաստատությունների ոչնչացու մը, 
ինչպես նաև խաղաղ բնա կչության հո գեբանակա ն ահաբեկումը: Մի շարք 
ուսումնա սիրու թյուննե ր ցույց են տվե լ, որ սոցիալական խաթարման 
ա նուղղակի ազդեցություն ը 215 ան գամ ավե լի շատ քաղաքացիական 
մահերի  պատ ճառ է դառ նում, քան պատե րազմական վիրավորումնե րը, 
և որոշ  դեպքերում քա ղա քացիական անձին ք կազմում են զոհե րի մինչև 
90 % ը : 

Ժամանակա կից զինված հակամարտու թյունները, 
ըստ էու թյան, պատերազմնե ր են հանրային առողջու
թյան դեմ:

Ռեմի Ռուսբա խ, ԿԽՄԿի  
բուժական գծով նախկին տնօրեն

5.2.2. Սոցիալական խաթարման ազդեցություն ը հանրային 
ա ռողջության  վրա

Սոցիա լական խաթա րում ը ներառում է բնակչու թյան տեղահանում 
(մարդիկ  դառնում ե ն ներքին տեղա հանվածներ կամ փախստա կաննե ր), 
աղ քատացում, սննդի մա տակարարման հա մակարգի և սանիտարա կան 
պայմաննե րի քայքա յու մ, անվտան գ խմե լու ջ րի  բացակայու թյուն, ինչպես 
նաև բժշկա կան համակարգերի կազ մալուծում (աղ. 5.1 ):

Ուղղակի 
ազդեցություններ Անուղղակի ազդե ցություն ներ

 Մահ Տնտեսական լարվածությու ն և տնտեսության 
փլու զում

 Հաշմանդամու թյուն/
անկարողություն 

 Սննդի արտադ րության և մատակարար ման 
կրճատում
Ընտանի քի քայքայում (որբեր, լքված 
երեխաներ )

Առողջապահական 
համակարգի ոչնչա ցում

Փախստականներ
Հոգեբա նա կան սթրե ս

Առող ջապահա կա ն 
ծրագրե րի խափանում

Կենցաղային պա յման ների, 
ջրամատակարարման և սանիտարական պայ
մաննե րի վատթարացում

Հոգեբանական սթրես  Պատե րազմի հաշ ման դամների խնա մակալնե րի 
համար տնտեսական լարվա ծու թյուն

Հիվանդու թյուն
Բ նապահպանական խնդիրներ 
(հակահետևակայի ն ականներ, անտա
ռահատումնե ր)

Ա ղյուսակ 5.1 Քաղա քական բռնության ազդեցություն ը հանրային 
ա ռողջու թյան և առողջապա հական համա կարգի վրա2

2 Zwi A, Ugalde A. Towards an epidemiology of political violence in the third world. Soc Sci Med 1989; 
28:633642.
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Պաթոլո գիա ները և առողջապահական համակարգի  
պաթո լո գիա ն

Աղքատ երկրներում զինված հակա մարտություն ների ժամանակ 
բարդ արտա կարգ ի րա վիճակները վարակիչ էնդեմիկ հիվանդու թյուննե րի 
և թե րսնուցման  հետևանքո վ սովորաբար հանգեցնում ե ն բազմաթի վ 
մահերի։ Ա վելի զարգացա ծ երկրներում գերակշռում է վնասվածքների և 
քրոնիկ հիվանդու թյուննե րի հետևան քով մահացու թյունը: Բու ժօգնության 
հասանելիության բացակայություն ը ա ղքատու թյան, բժշկակա ն համա
կարգի խաթարման կամ անվտան գային  պատճառ ներով ավելի է խո րաց
նում խնդիրներ ը։

Մինչկոնֆլի կտային աղքա տությանը և փխրուն առողջապահակա ն 
ծառայու թյուններին  գումար վում ե ն բժշկական  մատակարարման և 
բաշխման խաթարում ը, բու ժհաստատություն ների չեզոք կարգավիճակի 
խա խտմամբ հիվանդանո ցնե րի և կլինիկաների թիրա խավորումը 
և առողջապա հական  կանխար գելիչ ծրագրե րի անտեսումը: Բացի  
դրանից՝ բուժա շխատողներ ը հաճախ առաջիններից են, որ փորձում ե ն 
փա խչել հակամարտության գոտուց: Պատե րազմի վնասվածքնե րով 
զբաղվե լը պահան ջում է մե ծ ներ դրու մնե ր բուժական ոլորտում՝ ի վնաս 
կանխարգելմա ն: Ամբողջ առողջապահա կան  համակարգը կազմակե
րպ վում է հակամարտության շուրջ, և ա ռկա է անհավա սարակշռություն 
տուժածնե րի կարիքների և հասանելի հա նրային ա ռողջապահական 
ծա ռայությունների միջև  (նկ. 5.1):

Ավե լին՝ պատե րազմող երկրում ռազմական ծախսե րի  ավելա ցումը 
շատ հաճախ կատարվում է ի վնաս սոցիալա կան և առողջապահական 
ներդրում ների: Մե կ  այ լ թարմ երևույթ է, երբ պատերազմա
կան տնտեսությունը վերահ սկու մ են քրեա կանաց վա ծ ռազմական 
կառույցները: Ադամանդնե րի  և այլ թանկարժեք քարերի, նավ թի, 
փայտանյութի և տարբեր օգտակար հանածոնե րի արդյունահա նումը, 
թմրամի ջո ցների ապ օրինի շ րջանառու թյու նը և բացա րձակ ավազա
կապետությունը էլ ավելի են ծան րաց նու մ սոցիալա կան կացությունը:

Հանրայի ն առողջու թյան  հայե ցա կարգը բացահա յտում է 
հա կահետևակային ականնե րի կիրառմա ն մարդասիրական հետևան
քներ ը հատկապե ս հետկոնֆլիկտային շրջանու մ: Մահ և հաշման
դամությու ն սփռե լուց բացի՝ ականնե րը հանգեց նում են նաև 
սոցիա լտնտե սական եր կարաժամկետ հետևանք նե րի. անպիտա ն են  
դառնու մ գյուղատնտեսական հողեր և ջրայի ն ռեսուրս ներ, ո չնչանում են 
անասուններ, նվազում է արդյունաբե րակա ն ներու ժը։

Ականնե րը և չ պայթած  այլ զինամ թերք ը միակ զինատեսակը չէ , որ 
մնում է պատերազմի ց հետո։ Զզորացրված զինված մարտիկնե րը հաճախ 
հաջողությամբ չե ն  վե րաին տեգրվում խա ղաղ սոցիալական և տնտե
սական կյանքի ն. քաղա քական բռնությունն ի ր տեղը զի ջում է հանցավոր 
բռնու թյանը, իսկ բարձր հանցավորությամբ զուգորդված խաղաղու
թյունն  առանձնա պես չի տարբերվում պատե րազ մի ց: Եվ սո ցիալական ու 
տնտեսական ծախսերը շարունակում են մ թագնել մարդկան ց ա ռօրյան։

Բացի դրանից՝ որպե ս պատերազմի վարման մեթոդներ՝ պետ ք է հաշ
վի  ա ռնել կա նխամտածվա ծ ֆիզիկական, հոգեբանական և  սեռակա ն 
բ ռնության սոցիալական հետևանքները: Խոշտանգում ները և բռ նաբարու
թյուն ները թո ղնում ե ն խո ր և երկարա ժամկետ հետքեր:

Առողջապահության վիճակը  բանակում 
Նույնիսկ  զարգա ցած արդ յունաբե րական երկրնե րի դասական 

բանակ ներում, մինչև Երկրորդ համաշ խա րհային պատերազմը, ավելի 
հաճախ մա հանու մ էի ն հիվանդություններից , քա ն մար տի դաշտում: 
Ինչևէ, մահացությունը խնդրի միայն մի կող մն է: Վտանգավո ր հիվան
դություննե րը շարունակում են  պա տուհասե լ ժամանա կակից բանակ նե
րին՝ դեռևս հանդիսա նալով անձնակազմի մարտու նակու թյան կորստի  
բար ձր տոկոսնե րի պատճառ: Իհար կե, ան բարենպաստ ա շխարհա գրա
կան պայմաննե րը (բարձրադիր լեռներ, ջունգլիներ) մե ծացնում ե ն ոչ 
մարտական  պա թոլո գիայի հավանականությունը։

Կարիքների 
ավելացում ի 
հաշիվ՝

•   բնակչության աճի.
•   սանիտարական 

պայմանների 
պատճառով 
հիվանդացության 
աճի:

Նոր կարիքների 
առաջացում, 
օրինակ. 
պատերազմի 
վիրավորների 
բուժում

Ծառայությունների 
արդյունավե-
տության 
վատթարացում՝
•   անբավարար 

միջոցներ. 
•   անձնակազմի 

կողմից 
բուժհաստատութ-
յունների լքում.

•   խափանված 
կառավարում:

Բուժհաստա-
տությունների 
ոչնչացում

Տուժածների կարիքների և 
հասանելի ծառայությունների միջև 

անհավասարակշռության 
հայեցակարգ 

Առաջնային 
կարիքներ

Տուժածների 
կարիքներ

Նկար 5.1 

Տուժածնե րի կարիքները և հասանե լի 
ծա ռա յությունները  զինված 
հակամարտությունների ընթացքում*1

* Վերցված է՝ Perrin P. War and Public Health:  
A Handbook. Geneva: ICRC; 1996.

ՊԱ ՏԵՐԱԶՄ ԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐ Ի ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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5. 2. 3. Պա տերազմի հե տևանքների բեռը. պատերազմի 
վիրավոր քաղաքացիական ան ձինք 

Թեև քաղաքացիական բնակչության շրջանում  մարտական վնաս
վածքներից առաջացած մահերը  քիչ են , վնասվածք ների և հիվան
դու թյունների հետ կա պված մահացու թյան և հիվանդացության 
հա րա բերական հաճա խակա նություննե րը տատանվում են ժամանակի 
ըն թացքում, զինված հա կամարտությունների տարբե ր գոտիներու մ, ինչ
պես  նաև փախստա կան ների տարբե ր ճամ բարներում :

Որո շ հա կամարտություններում վիրավորված քա ղաքացիա կան 
անձանց  թիվը երբեմն ա վելի մեծ է լինում , քան հանրային  ա ռողջապա
հության խնդիրնե րի պատճառո վ հիվանդացածներինը: Հենց այդպե ս է 
եղե լ Լի բանանի (19 7590 թթ.), նախկի ն Հարավսլավիայի (199199 թ թ.) 
և Ռուան դայի (1994 թ.) պատերազմնե րում: Պետք է նաև հաշվի առնել 
որոշ երկրների համեմատաբար փոքր բնակչությու նը. սա հմանափակ 
քանակով մահերը կարող են մահացու թյան բար ձր տոկոս կազմել :

Որոշ հակամարտություններում վիրավորված 
քաղա քացիական անձանց թիվը երբե մն ավե լի  
մեծ է լինու մ, քան հանրայի ն առողջապահության 
խնդիր նե րի պա տճառով հիվանդացածնե րի նը :

Որոշ զին ված հակամար տություն ներ քաղբուժհաստատություննե րը 
ծանրաբեռ նու մ են ահ ռելի քա նա կի վիրավորներով: Արդյունքում նույնիս կ 
այ ն դեպքում, ե րբ խաղաղ բնա կչու թյա ն հիվանդացությունն ավելի լուրջ 
հե տևանքներ ունի, քան վիրավորված ների նը, հիվան դները պարզապես 
չե ն  կարողանում ընդուն վել լե փլեցուն հիվանդանո ցները: Այդպես  է եղել, 
օրինակ, Բիաֆրայում (19 671970 թ թ.), Ուգանդայում (1987 թ.), Կոնգոյի 
Դե մո կրատական Հանրապետու թյունու մ ( 199 7 թ . ցայսօր):

Այնուամենայնիվ, մահացու թյան տվյալնե րը  չե ն արտացոլում պատե
րազմական վ նասվածքնե րի տարա ծվածությունն ու ծանրու թյունը: 
Վնաս վածքների հե տևանքով հի վանդացությա ն և հաշ մանդամության 
ցու ցա նիշները վկայում են երկա րաժամ կե տ սոցիա լտնտեսական բե ռի 
մասին: 

Տուժածնե րի դեմոգ րաֆիա
Պա տերազ մից տուժած նե րի վիճակագ րությունը  պատմա կա նո րե ն 

վերաբերում է ե րիտասարդ, ֆիզիկապե ս ուժեղ և ա ռողջ տղամարդկանց: 
Նախ կինում  դասական բանակներու մ կանայք մարտադաշտին մոտ 
չէին  գտնվում: Թեև ա յժմ դա փոխվում է, և որո շ հեղափոխական պար
տիզանակա ն խմբե ր ունե ն նաև կին մարտիկներ: 

Երբ քաղաքացիական բնակչությունը հայտն վու մ է ռազմա կան 
գործողությունների կիզակե տում, տուժածնե րի դեմոգրաֆիկ պատկերը 
նմանվու մ է բ նա կչության դեմոգրաֆիկ բուրգին: Այս հանգաման քը 
կլինիկա կան հետևանքնե ր է ունենում վիրավորնե րի շրջանում էնդեմիկ 
հիվան դությունների և քրոնիկ ախտաբանությունների  բուժման առու մով ։

5.2.4. Մեթոդաբանու թյուն
Հանրային առողջության հսկողու թյունը և տվյալների հավաքումն 

անկասկած դժ վա ր է արտակարգ ի րա վի ճակներում և քաոսա յին 
պայմաններու մ: Անհետ կո րածներն ու տեղահանվածները, ժամա նակի 
սղությունը, բնակչությանը հա սնե լու դժվարու թյուննե րը և ան վտան
գության խրթին իրավիճակները՝ բոլո րը միասին, ահռելի խոչընդոտներ 
են ս տեղծում սահմանափակ թ վով մասնագե տների կողմի ց պատ շաճ 
հետազոտու թյուն նե ր իրականացնելու համար: Ավելին՝ քաղաքացիական 
պատերազմի ժամանակ քաղաքացիա կան ան ձանց և զինվորականնե րի 
միջև տարբերություն ը միշտ չ է, որ ակն հայտ է լինու մ:

Վի րավորված ու հիվանդ զինվորական ների  և քաղաքացիական 
ան ձանց հարաբերա կցությու նը կարող է շատ զ գայուն քաղաքական
ռազմական ցուցանիշ լինե լ, որը հակա մարտող կո ղմերը կարող ե ն 
հեշտորե ն շահարկե լ քարոզչական նպատակնե րով: ԿԽՄԿն փորձում է 
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Ուղ ղակի վնասվածքների ց վիրավորների 
և զոհերի թիվը եր բեմ ն կարող է 
զգալիորե ն գերազանցել պա տերազմի 
բացասական հետևանքները հա նրայի ն 
ա ռողջության վ րա
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5

թույ լ չտալ նման բա ներ, և երբ ԿԽՄԿ պատվիրակները հայտնաբե րում են, 
որ մարտիկները հատուկ թիրախավորում են խա ղաղ բ նակիչներին, ապա 
կոչերով (դեմա րշնե րով) դիմում  է իշխանություն ներին՝ ըստ ավանդա կան 
գաղտնի ը նթացակարգերի :

Վե րջին տա րիներին  բազ մաթիվ հե տա զոտություններ են հրա
պարա կվել հանրային  առողջության վրա զինված հակամար տու
թյուննե րի և բարդ արտակարգ իրավիճակների ազդեցության մասին: 
19 96  թ. ԿԽ ՄԿն հրապարակեց իր առաջին ստանդարտ ձեռ նարկ ը՝ 
«Պատե րազմ և հանրային առողջություն» (անգլերեն  և ֆրանսե րեն): 
ԱՀԿի և տարբեր եր կրների մի շարք համալսարանների հետ համատեղ 
ԿԽՄԿ ն կազմակերպում է ամենամյա տասնյակ H.E .L .P.3 դաս ընթա ցնե ր՝ 
մարդասիրական օգնության կազմակերպման վերաբեր յալ:

5.3. Համաճարակաբանություն ռազմադաշտայի ն 
վիրաբույժի համար 

Ո՞րն է համա ճարակաբանու թյունն ուսումնա սի րելու ն պատակը: Ո՞ր 
տվյա լնե րը կօգնեն վիրաբույժին, որն  ա ռա ջի ն անգա մ է ա ռնչվում ռազ
մա կան վերքե րի վարմանը: Ի՞ն չ պետք է հաշվի առ նել պատե րազմի 
վիրավոր նե րի խնամքի արդյունավե տ համակարգ ստեղ ծելու համար։  
Հնարա վո՞ր է արդյոք  սահմանել հիվանդացության և մահացու թյան «նոր
մալ» մակարդակնե ր զինված հակամարտությունների ժամանա կ:

Մարտահ րավերին համարժե ք արձա գան քելու  համար ա նհրաժեշտ է 
և՛ առանձին վիրաբույժի, և՛ բժշկական ծառայու թյան նախապատրաստու
թյու ն, ինչպես նաև հիվան դների վարման ար դյունքների մշտադիտարկ
ման համակարգ։ 

5.3.1. Վիրաբու յժի նախապատրաստություն 
Վի րաբույժի ն, որ ն առա ջին անգամ է բախվում պատերազ մում 

վի րավորվածնե րի բուժմանը, կարող են  հուզել  մի շարք հարցե ր. «ի՞ն չ 
վերքե րի  հետ եմ գործ ունենալու», «ո ՞ր վնասվածքներն ե ն մահացու», 
«ինչպիսի՞ն է լինելու վիրահատական ծանրաբեռնվա ծություն ը», «որո՞նք 
են վե րա պատ րաստումների ս բացերը»։

Բազմաթիվ հա կամարտու թյուններու մ քաղաքացիական  վիրա բույժ
նե րը, որոնք թերևս երբե ք ռազ մական փորձ չեն ունե ցել, ստիպված են 
լի  նում ակտի վո րեն ներգ րավվել պա տերազմի վի րավորների վարման 
գործում: Միևնույ ն ժամանակ, համաճարակաբանական ուսում նա սի
րու թյունները  հստակ ցույ ց ե ն տալիս, որ մարտական վնաս վածք ներ ը 
տարբերվու մ են քաղաքացիական պրակտիկայու մ հան դիպող վնաս
վածքներից. մարտի ժամանակ պատճառներն ու մեխանիզմներն այլ են, 
վնաս վածքներ ը՝ բազմապատճառային, բժշկական օգնու թյուն ը՝ ուշացած, 
իսկ անո ղոք աշխատանքայի ն պայմանները  թե լադրում են բու ժման  այլ 
փիլիսո փայություն:

Հա մաճարակաբանա կան  ուսումնա սի րու թյուններ ը 
ցույց են տա լի ս, որ մարտում վիրավորվածների 
վարումը տար բերվու մ է կենցաղային վ նաս վածք
ներով մարդկանց վարումից : 
Ռազմադաշտայի ն վիրաբույժը պետք  է իր մեջ մշակի 
նոր կլինիկական մտածելակե րպ:

Վնասվածք ների ձևա նմուշները սա հմանելու համա ր մ շակվել են 
տարա տեսակ ցուցանիշներ, որոնք տա րբե րվում են  ըստ հակա մար
տությա ն տեսակի և օգտագործ վո ղ զենքի բնույթի ։ Դրանցից ամե նա
կարևորներ ն են վիրավորո ղ գործոն նե րի մահաբե րու թյունը, վեր  քե րի 
անատոմիա կան տեղակայումը, բժշկական օգնության տ րա  մա  դրման 
ուշացումը, ին չպես նաև մինչհոսպիտալային և հետ վի րա հա տա կան 

3 H.E.L.P.: Health Emergencies in Large Populations (հանրային առողջությանն առնչվող արտակարգ 
իրավիճակներ)
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մահա ցու թյունը : Այս ձևանմուշ նե րի իմացությունն օգնու մ է բացահայ
տել վի րաբուժական մի ջա մտության արդյունք ների վրա ազդող 
բարձր ռիս կային գործոնները  և հասկանալ, թե  որ վիրաբուժական  
մասնագիտություններն են անհրաժեշտ՝ օրթո պեդիկ վիրաբուժություն, 
սրտանոթային, վի սցերալ և այլն:

Այս ձևանմուշներն ազդում են հոսպիտալ նե րի գործունե ության և 
վիրաբույժների ծանրաբեռնվածությա ն վրա, ինչպե ս  նաև հիվանդ ների 
վարման ուղեցույցների ստանդար տա ցման վրա:

5. 3.2. Բժշկական ծա ռայու թյունների  
նախապատրաստություն

Ներգրավված հաստատու թյուններ ը՝ ռազմաբժշկական ծառայու
թյուն ները, առողջա պահությա ն նախարա րություն ը, ԿԽՄԿ ն կամ ցա ն
կա ցա ծ այլ մարդասիրակա ն գործակալու թյուն, նույնպե ս պետք  է 
նա խա պատ րաստ ված լինեն:

Ուղեցույ ցների  ստանդարտացումը և մասնագետ ների աշ խա տան
քա յին ծանրաբեռնվա ծության մասին գիտելիքնե րը թույ լ են տալիս 
նա խապես պատրաստել սարքա վորումնե րի, դե ղորայքի և պա րագանե րի 
լրա կազմեր, որոնք կարո ղ են հեշտու թյամբ կի րառվել արտակարգ իրա
վի ճակներում՝  որպես հայտնի կարիքնե րի արագ ար ձագանքմա ն միջոց : 
Սա արագացնում է վիրաբուժական  հոս պիտա լի բացազատումը պատե
րազմից տուժածնե րին բուժե լու համար4:

Հ նարավոր ծանրաբե ռնվածությունը գնահատելիս պետք է հաշվի  
ա ռնել նաև ոչ բժշկական գործոնները՝ մարտավարական իրավիճակը, 
վնաս ված քնե րի մեխա նիզ մները, պաշտպանիչ հանդերձան քի կրումը, 
շր ջակա միջավայրը, տեղագրությունը  և կլիման , ինչպե ս նաև տ րանս
պոր տային ենթա կառուցվածքնե րը: Բա ցի դրանից՝ կարևոր  է, 
հա տկապե ս քաղա քացիական և մարդասիրա կան կազմա կերպություն
ների համար, պատերազմի վարման եղանակը, որը հաճախ որոշում 
է քա ղաքացիական  բնակ չությա ն վրա ան միջական հետևանքներ ը՝ 
բնակելի թա ղամասերի հրե տակոծում, պարտիզանակա ն մարտավա
րություն գյուղակա ն վայրե րում կամ մահապար տ ահաբե կիչ ներ 
մարդաշա տ վայրե րում:

Նախապատրաստումը նե րա ռում է նաև ա նհ րաժեշտ մա ս նա գի
տության վիրաբույժների ճիշտ ընտրու թյուն ը և վերա պատ րաս տումը, 
որ պեսզի նրանք հաս կա նա ն իրավի ճա կը, պաթոլոգիաները, իրենց 
աշխա տավայր հան դի սացող հաստատության գործունեու թյունը, ինչ պես 
նաև ամե  նատարածվա ծ կլինի կական ուղեցույց ները  (տե՛ս Բա ժին 6.3 ):

Երբ գիտես, թե ինչ պիսի հիվանդներ ե ն ընդունվում 
հոսպիտա լ, ավելի հեշտ է լինու մ պլանավո րել 
գործողությունները՝ հատկաց նել բժշկակա ն ռե
սուրս ներ ու անձնակազ մ և վերապատրաստել 
վիրաբույժների:

5.3.3 . Վիրաբուժական աուդիտ. մշտադիտարկում

Զինված հակամարտու թյան իրավիճակու մ հիվանդ նե րի բուժմա ն 
արդյունք ների մշտադիտարկումը (մոնիտորինգը ) նե րառու մ է վիրա
բույժի աշխատանքի որա կի ստու գում (աու դիտ) հա մա ճարակաբանական 
մեթոդներով՝ ուսումնասի րելով ժո ղո վրդագրու թյունը, վերքերի տեսակ
ները, դրանց անատոմիական տե ղակայումը, վնաս ված քի մեխա նիզմ ը, 
վիրահատությունից ան ցա ծ ժամանա կը, հետվիրահատական մա հացու
թյունը, մեկ հիվանդին ընկնող վիրահատությունների և արյա ն փոխ
ներարկումների  քանակ ը, հիվանդա ցու թյու նը և այ լն: Այս մո տե ցման մի 

4 Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի միջազգային շարժման՝ Արտակարգ իրավիճակների իրերի 
կատալոգը (հասանելի է https://itemscatalogue.redcross.int/index.aspx) պարունակում է վիրա բու
ժական հոսպիտալ հիմնելու և 100 հոսպիտալացված ու վիրահատված վիրավորների բուժման 
համար նախատեսված լրակազմերի ցանկ:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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5

շարք  պատճառներ կան.
• Վիրահատական փորձի համարժեքու թյու նը կարևոր  է. մարտա կան 

իրավիճակի անո րոշություն ը, ինչ պես  նաև զինված հակա մար տու
թյան իրավիճակի շփոթությունն  ու սթրե սը վատ վի րահատության 
արդարա ցում չեն: Մասնագիտա կան չափանիշները պետ ք է 
պահպանել նույ նի սկ սահմանափակ ռե սուրս ների դեպքում :

• Կի րառվող կլինիկական  ուղեցույ ցների համա պատասխանությունը 
պետ ք է ստու գել և վատ կամ անսպա սելի արդյունքնե րի դեպքում 
կատարե լ փոփոխու թյուններ։ Շա տ վիրա բույ ժներ առաջի ն ան գամ 
են  ա ռնչվելու ռազմակա ն ախտաբանությանը՝ իրենց սովորական աշ
խատանքային  պայմաննե րին չնմանվող պա յմաններու մ: Ո րոշ դեպքե
րում անհրաժեշտ կլինի խստորեն շարժվել ուղե ցույցնե րով , իսկ որո շ 
դեպքերում հնա րամտության և հարմա րեցման կարիք կ լինի:

• Վիրավոր նե րին բ ժշկական օգնություն ցուցաբերելու շ ղթան նույն
պես  ենթակա է ստուգման։ Հոսպիտալային և նախահոսպիտա լային 
տվ յալները հնարա վո րու թյուն են տա լիս գնահատել մարտի դաշտում 
ցուցաբերվող առաջին  օ գնության արդյունավետությունը, ինչ պես 
նաև տարհանման  համակարգը: Վիրաբույ ժնե ր ը՝ ին չպե ս քաղաքա
ցիական, այնպես էլ ռազմադաշտային, կարող են մասնակ ցել վերա
պատ րաստ ման ծրագրերին կամ աջակցե լ նա խա հոս պի տալային 
ծրագրերի  ներդր մանը , որ պես զի վիրավորները հոս պի տալ հասնե ն 
ավելի լավ վիճակում և ժա մա նակին, ինչը կհեշտացնի վիրահա
տությունը  և տու ժա ծի համար  ավե լի լավ արդյունք կապահովի:

• Վիրաբույժները Մ ՄԻի մշակման և կիրար կման դերակատա ր են:

5.3.4. Վիրաբույժ ը և ՄՄԻ-ն
ԿԽՄԿում ա շխա տող վիրաբույժները հավատացած են, որ առող

ջապա հությա ն ո լորտի մասնագետնե րը պարտավոր են ռազ մա կան գոր
ծո ղությունների ժամանակ օրենքի և վարքագծի  նորմերի վերա բե րյալ 
տվ յա լներ հավաքել, ո րոն ք կօգնե ն «ոչ միա յն բուժել, այ լև կանխել»: 
Նրանք միայ նակ չեն այ ս համոզմունքում:

Առողջապահության ո լորտի մասնագե տնե րը  վճ ռորոշ դե ր են խաղա
ցել կլինիկա կան հետազոտու թյուններից  համաճարակաբանական 
տվյալ նե րի հա վաք ման գործում՝ կուրաց նո ղ լազերային զենքի, հակա
հետևա կային ականների և կասե տային զինամ թեր քի արգե լման համար 
մար դա սիրական փաս տարկներ ներկայացնե լու առումով5:

Զինված հակամարտություն ների գո տում աշ խատող Կ ԽՄԿ պատ
վիրակությունները վերահսկում են՝ արդյո ք պատերազմող կողմերը 
պահպանո՞ւ մ ե ն ՄՄԻի պահանջները: Ինչպես հոսպիտալներում, այնպես 
էլ նախա հոս պիտա լային օղակնե րում հա մաճարակաբանական  հետա
զոտությունները կարող են օգ նե լ բացահայտե լ ՄՄԻի որոշ խախ
տում ներ : Օրինակ՝ մահա ցությա ն վիճակագրու թյունը թու յլ է տալի ս 
հա յտ նաբերե լ, որ ռազմագերիների սպանություններն այ նուհետև ներկա
յացվում են որպես մարտում ս պանվածներ: Այս պիսի դե պքերում ԿԽ ՄԿ ն 
գաղտ նի կո չեր  (դեմարշներ) է հ ղու մ մեղավոր կողմին՝ մարդասի րական  
նոր մերի պահպանումը  խթանե լու նպատակով ։

Այլ կազմակե ր պություններ կարող են նույն կերպ վարվել՝ իրենց 
հումանիտա ր պար տա կանություններին  հա մահունչ6: Այնուա մենայնիվ, 
ԿԽՄԿ ն հորդորում է  զերծ  մնալ վիճակա գրական համա ճարա կա բա
նական հետազո տություննե րը քաղաքական նպատակնե րով շահարկելուց 
և այդ վի ճակագ րության  տվյալնե րով խարդա խություններ կատարե լուց:

5 Արձանագրություն կուրացնող լազերային զենքի մասին, 1995 թ. («Որոշակի տեսակի սովորական 
զենքերի կիրառման արգելքների կամ սահմանափակումների մասին, որոնք կարող են համարվել 
չափազանց վնասակար կամ ոչ ընտրողական ազդեցություն ունեցող», 1980 թ. Կոնվենցիայի 
IV Արձա նա գրություն), «Հակահետևակային ականների օգտագործման, պահեստավորման, 
ար տա դրու թյան և փոխանցման արգելման և դրանց ոչնչացման մասին» Կոնվենցիա (1997 թ.) և 
«Կասետային զինամթերքի մասին» Կոնվենցիա (2008 թ.):

6 Burnham G, Lafta R, Doocy S, Roberts L. Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a crosssectional cluster 
sample survey. Lancet 2006; 368:14211429. Dudley HAF, Knight RJ, McNeur JC, Rosengarten DS. Civilian 
battle casualties in South Vietnam. Br J Surg 1968; 55:332340.
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5 .3 .5. Վի րաբու յժը և մասնագիտական գրա կա նությունը

Ա սված խոսք կա. «Վիճակա գրությու նը կարելի է կա տարե լ 
այնպե ս, որ ար տահայտի այն, ինչ կա մենաս»: Ուստի շատ կարևոր է, որ 
վիրաբույ ժը, որը կարդում է ՌԴՎի մասին լայնածավա լ գրականություն, 
հասկանա, թե  ինչ է իրականում ասվում, ինչ թերություննե ր կան, և ինչը 
կարող է ապակողմնորոշել:

ՌԴ Վ գրականու թյան մե ծ մասը ծավալուն, հետահայաց (ռետրո սպե
կտիվ) հետա զոտություննե ր են՝ գրված զարգացած երկրների ռազմական 
վիրաբույժների կողմից ։ Վիրաբու յժների մե ծ մասը լավ չի տիրապետում  
համաճա րա կաբա նության կամ վիճա կագրական մե թոդներին, իսկ 
քաղաքացիական վիրա բույժները սովորաբա ր ծանոթ չե ն ռազմական 
տերմինաբա նությանը: Ուստի պատերազմի վիրավորներով զբաղվե
լու նոր փորձառությանն առնչ վո ղ և սեփական գիտե լիքներն այդ թեմայի 
շուրջ խորացնե լ ցանկացող  վիրաբույժը հա ճա խ բախվում է մոլորեցնող  
բառապաշա րի և մեթոդաբանության։ 

Տա րբերություննե ր
Ի լրումն ռազ մական և կենցաղային վնասվածքների  միջև եղած 

տարբերու թյունների՝ կան անհամապատասխանություններ, մի կո ղմից, 
ԿԽ ՄԿի, այլ մարդասիրական գործակալությունների և հա նրային ա ռող
ջապահա կան հաստատու թյունների փորձի, իսկ մյուս կողմից՝ դա սական 
ռազմաբժշկական ծառայու թյունների փորձի միջև: Այ ս գլխի շարու
նակությունն անդրադառնում է ա յդ տարբերություններից և ան հա մա պա
տաս խանու թյուննե րից մի քանիսին:

5.4. Մեթոդաբանության ընդհանուր հա րցեր
Կան մի շարք խնդիրներ և դժվարություններ՝ կապվա ծ համա ճա

րա կա բա նական ուսումնասիրությունների անցկացման ե ղանակի հե տ։ 
Մա սնագի տական գրակա նություն ընթե րցող վիրաբույ ժը պետք է տեղյակ  
լինի դրանց:

5 .4.1. Մեծ և փոք ր թվեր
Նախ, պետք է հստակ հասկանա լ, թե ինչ երևույթ է ուսումնասիրվում։ 

Մեկ ճակատամարտի  տվ յալնե րը ա վելի երկա րա տև պատե րազմ ների 
տ վյալների հետ համեմատելը կարող է ընդունելի չլինե լ, քանի  որ փոքր  
խմբի՝ կոհորտի տվ յալները կարող ե ն ներկայա ցուցչակա ն չլինե լ: Կլի նի
կական գործելակարգերից շատե ր ը հիմնված ե ն մեծ պատերազմների 
խոշո ր թվերի վրա : Մյուս կողմից՝ անհատ վիրաբույժ ը գործ ունի առանձին 
մարտերում վիրավորված անձանց հե տ : Հետևաբար, հիվանդների փոքր 
խմբի բուժման ար դյունքում ձեռք բերված փորձը կարող է վիրաբույժին 
նախապատ րաստել նոր իրավի ճակին կամ հատուկ վնասվածք ներին 
դիմագրավելուն:

5. 4.2. Տ վյալնե րի հավաքման խնդիրներ
Հայտնի  է, որ պա տերազմի ժամանա կ վնասվածքի գրան ցա մատյաննե ր 

վարելը  դ ժվա ր է: Հոգնածությունն ու ժա մանակի սղությունը , պատ
րաստված անձնակազմի  պակասը և անհա տական վ տանգը, ո րին հաճախ  
բախվում է բուժանձնակազմը , դժվարացնում են վիճակա գրության վարումը: 
Վարչական  անձնակազմը և ժա մանակ ն ու ջանքե րը, որոնք պահանջվում  
են ամբող ջական փաստա թղթե րի ու արխիվների պահմա ն համար, կարող 
են անհասանե լի շքե ղությու ն թվալ մարտե րում տուժածներին  խնամելու 
լարված աշխատանքի պայմաննե րում: Ս տորև ներկայացվա ծ է Վիետնամում 
ամերիկյան փորձի մասին մի խոսուն մեկնաբանու թյուն:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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5

Բժիշկներից շատերը, որոնք լրացրել ե ն այս ձևա
թղթերը , խոստովանել ե ն, որ այդ գրառումնե րը 
հաճախ կատարել են լարվածու թյան տակ՝ հետևելով 
հրահանգին և առանց ոգևորության, դա համարե լով 
հեր թական անշնորհակալ գոր ծը, և, հե տևաբար, ո րոշ 
տվյալների ճշգրտությունը կասկածելի է …7

Ռ.Մ. Հարդըվեյ  I II 

Փորձելով շտկե լ  այս իրավիճակը՝  Ա ՄՆ և Միա ցյալ Թագա վորության 
զինված  ուժերն Աֆղանստանու մ և Իրաքում ներդրեցին Ռազմաբեմային 
վնասվածքնե րի միա սնակա ն համակարգ  և ռեեստր, որ ը ներա ռու մ էր 
մե ծ թվով վարչական ան ձնակազմ և զգա լի ՏՏ ռեսուրսներ` տվյալների 
հավաքման և մուտքագրման համար : Այ նուամե նայնիվ, «վերլուծության 
ենթակա տվյալների հավաք ման նպատա կով հիվան դությունների 
պատմագ րերի ճշգրտու թյու նը… պայմանավոր ված է անհատ վիրա բույժ
նե րի բարեխղճությամբ: Տվյալնե րի հաղորդ ման գործելակե րպը բժշկից 
բժիշկ տարբերվում  է և կարող է կախված լինել իրավիճակից (այսինքն՝ 
տուժածնե րի զանգվածային հոսքի ժամանակ վիրաբույժները կարող 
են մոռանալ իրենց աշ խա տանքը պատշաճ  կերպով  հաղորդելու կամ 
փաստաթղթավորելու մասին )8:

Բացի հանրային առողջության վիճակագրության  և բ նա կչու թյան 
տեղա հան ման հետ կապված տվյալների հավաքման խնդիրնե րից՝ նաև 
այլ անհա մապատասխանություննե ր և դժվարու թյուններ են ա ռաջանում՝ 
կապված հիվանդանոցային տ վյալների հե տահա յա ց վե րլուծու թյան 
հե տ, հա տկապե ս եր բ դրանք հավաքվել են քաղաքացիական  հիվան
դանոցներու մ՝ սահմանափակ  վարչական  աջակցությամբ։

•  Տարբեր հի վանդանո ցնե րի տվյալ նե րի քանակն  ու որակը անկանոն 
են: Հիվանդանոցային գրառումները հաճախ թերի են լինում կա մ 
պարունակում են գործա վարական ս խալնե ր:

• Անհատ հիվան դնե րի ըն դունման նախնական տվյալները, վիրա
հատու թյունների նկարագրություն ները և հիվանդա սենյա կում 
ամե նօր յա բժշկական գ րա ռումնե րը (կուրսու սները) միշտ չէ, ո ր 
համընկնում են:

• Հաճախ դիտվում է հետազոտողի սխա լանք (կո ղմնակալու թյուն). 
որոշ փաստեր կամ դիտարկումներ պա րզապես չեն հրապա
րա կվում, և, հե տևաբար, հրա պա րակ ված գրականությունը չի 
ներկայացնում իրական պատ կե րը : Կամ կարող է դիտվել, այսպես 
կո չված, ողջ մնացա ծի սխալանք. հոսպիտալ ողջ վի ճա կու մ 
ժամանող հիվանդները ներկայացուց չական ե ն համարվում բոլոր 
հիվանդների համար: 

• Տարհանման շղթայի  տարբե ր օղակ նե րում տու ժածների սպասար
կումը բարդաց նում է հաշվետ վողակա նու թյան խնդիրները, հատ
կապես՝ հիվանդների բուժման ելքերի հետ կապված:

• Վիրա վորնե րի բժշկական օգնություն ը, հատ կապես  քաղաքա ցիա
կան պատերազմի կամ պարտիզանական մար տերի ժամանակ, 
միշտ  չէ , որ հասա նելի է լինում կամ պետք է տրամադրվի գաղ տնի:

• Հիվանդները կարող ե ն անհետանա լ հոս պիտալից մինչև բու ժմա ն 
ավարտը՝ անձնական անվտանգությա ն նկատառում ներից ել նե լով 
կամ վ րեժ խնդրու թյան ու հայրենասիրական մղումներից դրդված: 

• Ընտանիքները ոչ  միշտ են բերում իրեն ց հարազատի դին՝ մահը  
պաշտոնապես ա րձա նա գրելու համար։

Ինչպես ավելի վաղ ն շվել էր, միշտ պետք է հաշվի առնե լ նաև 
վնասվածքների մասի ն տեղեկատվության քաղաքական և ռազ մակա ն 
զ գայունու թյունը: Ե ղել ե ն դեպքեր, երբ ԿԽՄ Կի բուժանձնա կազմին 
մեղադրել են «լրտե սու թյան » մեջ՝ հիվանդանոցի ղեկավա րից ընդունելու
թյան վի ճակագ րության  տվյալնե ր խնդրելու պատճառով:

7 Hardaway RM III. Viet Nam Wound Analysis. J Trauma 1978; 18:635643.
8 Turner CA, Stockinger ZT, Gurney JM. Combat surgical workload in Operation Iraqi Freedom and Oper

ation Enduring Freedom: the definitive analysis. J Trauma Acute Care Surg 2017; 83:7783.
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5.4.3. Կարևոր առաջնայի ն հարցեր. ով ում է հաշվում

Ամե նաառաջնային հարցը հա մաճարա կա բանական կատեգորիա
ների տա րբեր սահմանումների խնդիրն է: Որոշ ռազմական հասկա
ցու թյուններ  փոխվել ե ն վե րջին հա րյուրամյակի ընթաց քում կամ 
փոխա րինվել  այլ տերմիններով: Քաղաքացիական հեղինակներն այս 
թեմային նվիրված հոդվածներում հաճախ հորինել են իրենց համա ճա
րա կաբանական կատեգորիաներ ն ու սահմանումներ ը: Թե  կոն կրետ որ  
թիրախային պոպուլյացիան է ուսումնասի րվողը՝ հոդ վածից հոդված 
տար բեր վում է, թեև բոլոր այդ հոդվածներն էլ վերաբերու մ են միևնույ ն 
պատերազ մի ընթա ցքում «վիրավո րվածներին»: Խոշոր հետահայաց 
ուսում նասիրություննե րը լի են նմանատիպ ծուղակնե րով։

Կան առաջնային կարևոր հարցեր, որոն ք ընթե րցողը պետք է տա 
ՌԴՎ ցան կացած հետազոտություն ընթերցելիս. ով ում է հա շվում և 
որտեղ: Ո՞ր պահից է տուժածը համար վում վիրավոր: Տարբեր  բանաձևերի 
կամ հավասարու մների մեջ ո ՞ր  հիվանդ ներն են նե րառվում համարիչում, 
և որոնք՝ հայտարարու մ:

Կարևո ր առաջնային հա րցեր 
Ո՞վ ո՞ւմ է հա շվում:
Ե՞րբ է վերքը համա րվում վերք: 
Ո՞վ է համա րի չում, իսկ ով՝ հայտարարում ։

Ո ՞վ է հաշվում
Տար բեր հիվանդանոցներ՝ ռազ մակա ն, հանրայի ն և այ լն (միսիոնե

րական հիվանդանո ցներ, հասարակա կան կազմակե րպություններ, ԿԽՄԿ 
և այլն), ունե ն ի րեն ց նպատակներ ը, մանդատ ները և կարգեր ը: Դ րանք 
բոլորն էլ  վիճակա գրություն են հա վաքում, բայ ց հաճախ՝ բոլորովին 
տա րբեր պատճառ ներով և շատ տարատեսակ վիճա կագրություն (տե՛ս 
ՀԱՎ ԵԼՎԱԾ 5 Ա. ԿԽՄ Կ վիրաբուժական տվյալների բազա):

Լավ կազմակերպված դասական բանակը կարող է հայտնե լ, թե 
իր զինվորներից քանիսն են զոհվել կամ հաշ մանդամ  դարձել, քանի 
որ պետ ք է կենսաթոշակներ ու նպաստներ վ ճա րվե ն, և դ րա համար 
գո յություն ունեն անհրաժեշ տ վարչական կառույցնե ր: Պարտիզանա
կա ն ուժեր ը և քաղաքա ցիա կան  բուժհաս տատություն նե րը, հազվա դեպ 
բացա ռություններով, ի վի ճա կի չեն լինում լիարժեք կերպով վարել նման 
վիճակագրություն :

Ո՞ւ մ են հաշվում և որտե ՞ղ
Տուժածնե րը հաշ վառվում են վիրավոր վելո՞ւ վայրու մ, բուժկե

տերո՞ւմ, առաջին զորահանգրվա նո ՞ւմ (էշելո նում), թե ՞ մա սնագիտացվա ծ 
հիվանդանոցներում: Վի րավոր ների ընդ հանուր թիվը  կախված կլինի 
նրա նից, թե  տարհա նման շղ թայի որ օղակն է հաշվում, և ինչ է տեղի 
ունենում վիրավորնե րի հետ վնասվածքի ց հետո :

Վի րա վորները , որոնք հա սնու մ են  հո սպիտալներ, որտեղ էլ 
կատարվում են հե տա զոտու թյունների ց շատերը, տուժածնե րի միայ ն մի 
մասն  են. նրանք չե ն արտացո լում պատերազմի ողջ իրողու թյունը։

Ո՞ ր պահից է տու ժածը համա րվում վիրավոր
Ռազմական գ րա կանության բազմաթի վ ուսումնասիրու թյուններ, 

նույնիս կ երբ առնչվում են  նույն պա տերազմին, տարբեր կերպ են բնո
րո շու մ/սահմանու մ վիրավորներին ։ Օրինակ՝ Երկրորդ համաշ խար
հային  պատերազմի համար ԱՄՆ ռազմա բժշկական  վար չության պետի 
վիճակա գրական առողջապահական զեկու յցը նշում է ա մերիկյան 
զորքերի շրջանու մ 724 000 վիրավորի և 228  000 մարտական մա հի 
մասին։ Այսինքն՝ մահացությունը կազ մել է 23.9%։ Իսկ ԱՄՆ բանակի 
շտաբի պետի տեղակալի զեկույցում խոսվու մ է 5 93 000 մար տական 
վնա սվածքների և 235 000 զոհի  մասին, այսինքն՝ 28.4% մահացության։ 
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Եր կրորդ զեկույցու մ բացա ռվել են թեթև վիրա վոր ները9 : Հետահայաց 
վերլուծու թյուն ները միշտ  չէ, որ հաղորդում են, թե  որ ցուցանիշն է օգ տա
գործվել:

Ուսումնա սիրությունները երբե մն հստակ ցույց չե ն տալիս՝ բոլոր 
մա կերեսային և թեթև վնասվածք ները բացառվե ՞լ ե ն հաշվարկներից, թե՞ 
ոչ: Ակնհայտ է, որ գլխամաշկի վերքը ամենևին նույնը չէ, ինչ  գ լխուղե ղի 
բաց վեր քը ։ Ընթերցողը պետք է նկատի ունենա, որ  գ լխի, կրծքավանդակի 
և որովայնի չթա փանցող վ նասվածքները  ոչ միշ տ են  հստա կո րեն 
տարբերակվում թափանցողներից: Կարմիր խաչի վերքերի գնահատմա ն 
սանդ ղակի (ԿԽ ՎԳՍ) օգտագոր ծումը հնարավոր է դարձնում այ ս տարբե
րա կումը (տե՛ս Գլուխ 4): 

Նմանա պե ս, վերքերի անատոմիական տե ղակայման, խոցող 
գործո նի և տարհան ման հետաձգման ուսումնասիրությունները միշտ 
չէ, ո ր հստա կորե ն նշում են՝ հեղինակները նկատի ունեն միայն ողջ 
մ նացածների՞ն , թե ՞ ընդհանուր մար տական կորուստները՝ նե րառելով 
ինչպե ս մահացած ներին, այնպե ս էլ վիրավոր ողջե րին: 

5.4.4. Որոշ հա սկացություն ներ. վիրավորնե ր և մահացածնե ր
Աղյուսակ  5.2 ը ներառում է մի քանի հիմնական համաճարա կաբա

նա կան հասկացու թյուններ, որոնք նախատեսված են ԱՄՆ զինված  
ուժե րի կողմից հաշվետվությունների ստանդարտացման հա մար :

Հաս-
կացություն Սա հմանում Բանաձև 

Մար տում 
սպան ված  (ՄՍ, 
KIA)

Մահ  մարտական 
վնասվածքներից՝ 
նախքան բուժ հաստատու
թյու ն (ԲՀ, MF) հասնելը։ 
Քաղաքացիական համար
ժե քը՝ մահ նախքան  
հի վան դանո ց ընդուն վելը 
( ՄՆՀ, DOA):

x 100

Մարտում 
վիրավորված 
(ՄՎ, WIA)

Վիրավոր, որ ը ող ջ 
վիճակում հասել է 
նախահոսպիտալա
յին կամ հոսպիտալա յին 
ԲՀ, որտեղ կա բ ժիշկ, 
որն ունակ է պահպանել 
վիրավորի կեն սա
գործունեությու նը: 

ՄՎ = Ընդհանու ր վիրավորներ 
– ՇՎ

Վերքե րից 
մահացած 
(Վ Մ, DOW)

Մ Վներից նրանք, որոնք 
ավելի ուշ մահացել ե ն 
վերքե րից: 

x 100

Շար ք 
վերադար
ձածներ 
(ՇՎ, RTD ) 
կամ միայն 
քարտարանում 
գրանցված ներ 
(ՄՔԳ, CRO) 

Վիրավորված, բայց 
չհոսպիտալա ցվա ծ և 
72 ժամվա ընթա ցքում 
շարք վերադարձածներ։ 
Կարող են ներա ռել նաև 
նախահո սպիտալային 
պայմաններու մ գրանց
ված հիվանդ նե րին, 
որոնք միայն գրանցվել են 
քարտարանում, բայց  չե ն 
տարհանվել։  



Դեպքե րի 
մահացու
թյան ցուցանիշ  
(ԴՄՑ, CFR)

Ըն դհանու ր մահացություն 
բոլոր վիրա վորնե րի 
շրջանում. բոլո ր մա հե րը՝ 
հա մեմատած բո լոր 
վիրավորների, այդ թվում՝ 
ՎՄի հե տ:

x 100

9 Carey ME. Learning from traditional combat mortality and morbidity data used in the evaluation of combat 
medical care. Mil Med 1987; 152:612.
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Հոսպի տալա
յին մահա ցու
թյուն

Մահ  նե ր կամ հետվի
րահատական շրջանում 
վիրաբու ժական 
բաժանմունքու մ/
հաստատությունում:

%  = x 100

 
Աղյուսակ 5.2 Ստանդարտացված համաճարակա բա նա կա ն հաս կացու թյուն-
ներ, որոնք օգտագործում ե ն ԱՄՆ զինված  ուժե րը10 (փակագծերու մ տրված 
ե ն նաև Ա ՄՆ  բանակում  օգտագործվող անգլե րեն հապավումները):

ԿԽ ՄԿ  ՓՈՐՁ ԱՌՈՒԹՅ ՈՒՆԸ
Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրա պե տու թյան հեռավո ր արևե լքում 
գտնվող՝ 600 000 բնակիչ ունեցող Կիսանգանի քաղա քում 2000  թ. 
հունիսի ն խոշոր մարտեր էի ն բռնկվել։ Ռազմական գործողություններ ը 
տևեցին 7 օր։ Մե կ շաբաթ անց ԿԽՄԿ հրավիրյալ պա տվիրակներն 
արձանագ րել էին, որ  4 հիվանդանոցում և 62 կլինիկայում գրանցվել 
էր 169 1 վիրավոր. 369ը դեռ հոսպիտա լաց ված էին (ավելի քա ն 
90 %ը խաղաղ բնա կիչներ, քանի որ վի րավոր զինվորների  մեծ մասը 
տարհանվել էր): Մնացած  տուժածնե րը գտնվու մ էին ամբուլատո ր 
հսկողու թյան տակ։ Զոհվածների թիվը պարզել չէ ր հա ջողվել։  Գ րե թե 1 
ամիս անց ընդհանուր առմամբ գրանցվել էր 2 393 վի րավոր, իսկ 248ը 
դեռ հոսպիտալացված էին։ Նրանց ճնշող մե ծամասնությունը այ նպիսի 
թե թև վնասվածքներ էր ստացել, որ եթե նրանք ապրեին  բժշկակա ն 
հաստատու թյունից հեռու գյու ղական վայ րում, երբեք չէին դիմի : 
Սրանք շար ք վերադարձածների (ՇՎ/RTD) և միա յն քարտարանում 
գրանցվածների (ՄՔԳ /CR O) քաղաքա ցիական համարժեքներն են:
197 6 թ. Լի բա նանի մայրաքաղաք Բեյրու թում 9,5 ամս վա ընթացքում 
ԿԽՄԿ դաշտային հոսպիտալն ամբուլատոր կարգով բուժել էր  
պատերազմի 1289 վիրավորի, իս կ ստացիոնար՝ 6 96 վիրավորի: 
Նմանապես, ԿԽՄԿ վիրա բուժական բ րիգադը 200 3 թ. Մո նրովիայում 
(Լիբերիա) քաղաքային մարտե րի 3 ամիսների  ընթացքում տրիաժի 
բաժանմուն ք էր ընդունել 258 8 հոգու, որոն ցի ց միայն 1015 ն էին 
ընդունվե լ ստացիոնար :

Այս օրինակները շատ լավ ցույց են տալիս զինված հակա մար
տու թյունների առողջապահական սոցիոլոգիա ն, և թե ինչպես է ա յն 
արտացոլվում վիճակագրական ցուցանիշներում: Քաղաքային մար տե
րում բոլոր վի րավոր քա ղաքացիակա ն քաղաքաբ նակները դիմում են 
բժշկական  օգնու թյան նույնիսկ աննշան վերքերի համար, և բոլորը գրան
ցվում են որպե ս պատե րազմի վիրավորնե ր: Բո լորը գնու մ ե ն հի վան դա
նոց։ Հիվան դանոց կամ կլինիկա դիմե լու նրան ց պատճառները շա տ են՝ 
վստահության և «ապահով» հանգրվանի անհրաժեշտություն (հի վան
դանո ցը որպես «հյուրանոց »), տուժածներին ֆինան սական փոխ հատուց
ման հույսեր, և, վեր ջապե ս, վիրա վորված քաղաքացիական ան ձինք 
պարզ հոգեբանական ա ջակցություն ե ն փնտրում:

Թեև այ դքան մեծ թվով թեթև  վիրավորների առկայությունը հի վան
դա նոցնե րում և կլինիկանե րում  չի կարող արտա ցոլել վիրաբույժնե րի 
իրական ծանրաբեռնվածության չափը, սակայ ն շ տապ օգնությա ն 
բա ժան մունքի (տեսակա վորում և ա ռաջին օգնու թյուն), բու ժքույրական 
խնամքի (վերքերի վիրակապու թյուննե ր ) և ո չ կ լինիկական աշխատանք
ների ( կառավարում, գրանցու մ, լվացքա տուն և խոհանոց) բեռը կարող է 
ծանր լինել: Նման հանգաման քներու մ վիճա կագրական վերլուծու թյունը 
դ ժվար է և հոգ նեցուցի չ (օրինակ՝ Մոնրովիայու մ), կա մ գրեթե  անհնար 
(օրի նակ՝ Կիսանգանիում ):

10 Holcomb JB, Stansbury LG, Champion HR, Wade C, Bellamy RF. Understanding combat casualty care sta
tistics. J Trauma 2006; 60:397401. Nessen SC, Gurney J, Rasmussen TE et al. Unrealized potential of the 
US military battlefield trauma system: DOW rate is higher in Iraq and Afghanistan than in Vietnam, but CFR 
and KIA rate are lower. J Trauma Acute Care Surg 2018; 85:S4S12.
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5 .4.5. Կլինի կական ու գործառնական հետևան քներ և ՄՄ Ի

ՄՄԻի տեսանկյունից էական նշանակություն ունեն մի շար ք կլի
նիկական և գործառնական տար րեր :

1. Բանակ նե րի համար մարդկա յին կորուստների ընդհանուր թիվը, այ
սինքն` ա յն զինվորնե րի, որոնք հեռանու մ են մարտական գոր ծո ղու
թյուն ներին կամ օժանդակ ծառայությունների ն ակտիվ մաս նակցու
թյունից, ինչպես նաև մարտադաշտում ընդհանուր մահացությունը, 
որն ար տահայ տվում է դեպքերի մա հացության ցուցա նիշով (ԴՄՑ, 
CFT ), կարևոր են բուժսպասարկման պլա նա վոր ման և մարտակա ն 
ռեսուրսնե րի բաշխ ման տե սանկյունից: 

  Քաղաքացիական առողջապահակա ն մարմինների հա մար  մարդ
կա յին կո րուստների ընդհանուր թիվը պատերազմի սո ցիալտնտե
սա կան բեռի և հասարակության կազմալուծման մարդասի րական 
հետևանքնե րի չա փա նիշներից մեկն  է միա յն :

2.  Մարտում սպանվածնե րի (ՄՍ) քա նակը կիրառվող  սպառազինության  
մահա բերության և մարտի տեսակի ցուցանիշ է: Մ ՄԻ ն ինքնին 
զ բաղվում է սպառազինության  համակարգերի մա հաբե րության և 
ռազմական գոր ծողությունների վարման  հարցե րո վ:

3.  ՄՍն և վերքերից մա հացածների (ՎՄ) քանակը տարհան ման շղթայի 
արդ յունավետության ցուցիչներ են, ինչը կախված է վի րավորների 
համա ր համապատասխան  նախահոսպիտալայի ն խնամքի (դաշ
տա յին տե սակավորում և նա խնական բու ժու մ) հասա նելիու թյունից 
և տրանսպոր տային նյու թատեխնիկական ապա հովումից (վիրա
վորների ն տարհանելու տևողություն և հոսպիտալ տեղա փոխվե լու 
հ նարավորու թյուն): Բուժանձնակազմի հասանելիու թյուն ը վիրա
վորնե րի ն և վե րջինների ս հասնե լը բու ժհաստատություններ  պետք է 
ե րաշխավորված լինեն՝ ՄՄԻի կող մից այդ ան ձանց տրամադրված 
պաշտպանության համա ձայ ն: 

4. Բժշկական օգնու թյան համարժեքություն ը կախված է տա րհանման 
հա մակարգի արդյունավետությունից, վիրավոր ման մեխա նիզ մից 
և ախտաբանությունից (այրվածք, կոնտուզիա, թափանցող վերք, 
հակահետևակային ականների ազդե ցու թյուն և ա յլ ն), ինչ պե ս նաև 
հոսպիտալի որակավորումից: ՎՄն և հոս պիտալա յի ն մա հա ցու
թյունը հիմնական ցուցիչներն են: Կրկին, ՄՄԻն անդրա դառ նում 
է օգտագործվա ծ ս պառա զինությա ն համակարգե րի բժշկական 
հետևան քնե րին:

5. Մահացության այս ցուցանիշ ներ ը կարևոր են։ Ա յնուամենայնի վ, 
դրանք ոչինչ չեն ա սում ողջ մնացածներին հասցված վնասվածքի 
ծա նրության՝  հիվանդացու թյա ն և հաշման դամության կամ վիրա
բու ժական ծան րաբեռնվածության մասին, մին չդե ռ այդ գործոն ները 
կարող են  ավելի երկարա ժա մկետ ազդեցություն թող նել քաղա քա
ցիական բնակչության և առողջապահական հաստատություննե
րի վրա: Մեկ հիվանդին ընկնող վիրահատու թյունների քանակ ը, 
վարակիչ հիվանդու թյունների հաճախա կանությունը , անդա մա
հատում ների տոկոսը  և հոսպիտալացման տևողությունը ավելի 
լավ ցուցանի շնե ր ե ն վնա սվածքի ծա նրության և պա տերազ մի վի
րավորներով  հիվանդանոցային ծան րաբեռնվածու թյա ն գնահատ
ման հա մար: Այս ամենի մարդասիրական հետևան քները անմիջակա
նորեն գտնվու մ են  ՄՄԻ ի հոգածության ներքո:

5.5. Վնասված քի է թո լոգիա

5.5.1. Պատերազմական գործողություննե րի սցենար նե ր
Պատե րազմա կան գործողության վար մա ն եղանակը մեծապես 

ազդում է վիրաբույ ժին հանդիպող վեր քերի տեսակների և վնաս
վածք ների անատոմիական տեղաբա շխման վրա, ին չն ակնհա յտորե ն 
ազդում է հո սպի տալի բեռնվա ծության վրա։ Հակահետևակային 
պայթու ցի կ ա կանների համատարած գործածումը պարտի զանական 
և հա կա ապստամբական պատերազմնե րում հանգեցնում է ոտ քե րի 

ՊԱ ՏԵՐԱԶՄ ԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐ Ի ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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բազ մա թիվ տրավմատիկ անդամահատումների: Կարճ տարածության 
վրա հրացաններով վարվող մարտերը հանգեցնում են բազմա թիվ հրա
զե նային վիրավորու մների՝  առանձին ծանր վնասված քներո վ։  Մինչդեռ 
հրե տակոծության ու հեռահար ռմբակոծության հետևանքով առա ջանում  
են բազմա թիվ բե կորային վնասվածքներ, որոնցից շատերը մակե
րեսային  են։ Ժամանա կակից խոշոր պատերազմ ներում տուժածների  մեծ 
մասի դեպքու մ դիտվում է տեղաշարժ հրազենայի ն վերքերից բեկորային 
վիրավորումների։ 

Միջհամայն քնային կ ռիվների ժամանակ որոշ հա սա րակու թյունների 
մարտիկներ վարում են «ա վանդական» մարտեր՝ օգտագործե լով մաչետե 
և պանգա դա նակներ։ Նման դե պքերում գերակշռում են գ լխի, պարանոցի  
և ուսերի կտրած վերքեր ը, ա պա՝ նախաբազուկների վնասվածքները, 
որոնք  առաջանում են, երբ տուժողը փո րձում է պաշտպանվե լ հարվածից։ 
Այլ վայրե րում հրա ձգային զինատեսակների դյուրամա տչելիու թյունը 
հանգե ցնում է նրան, որ մեր օրերում ինչպես «ավանդական» մարտե րը, 
այնպե ս  էլ անասնա գո ղությունը իրականա ցվու մ են Կա լաշ նիկովի AK47 
ինքնա ձի գների մի ջոցով։

Տարբե ր հա կամարտող կողմե րի հասանելի են  տարբեր սպառազի
նական համակարգեր։  Զար գա ցած արդ յունաբերակա ն երկրների 
դասակա ն բանակնե րը դիմում  են օդայի ն ռմբակոծությունների, ինչպես 
նաև գործի ե ն դնում հ րետա նի և զ րահատան կային ուժեր, իսկ նրանց 
հետևակը հաճախ համալ րված է լինում անձնակազմի անհատական 
պաշտպանության միջոցնե րով։ Ցածր ե կամուտ ունեցո ղ երկրների 
դասական բանակնե րը հիմնականում ա պավինու մ են հե տևակին և հրե
տանու ն: Գ յուղա կան պարտի զանական կազմա վո րումնե րը  կազմակեր
պում  են  դարանակալումներ, օգտագործում են անձ նական հրազեն և 
ականներ։ Քաղաքային պարտիզանական  բախումները, որպե ս կանոն, 
փողոցային մարտեր են՝ հրացաններով, ռեակտիվ նռնակ ներով և, 
երբեմն , ցածր հեռահարության ականանետներով ։ Բացի  դրանից՝ 
մարտիկներին  հասանելի սպառազինական համակարգե րը կարող ե ն 
փոխվել  պա տե րազմի ընթաց քում։

Կռվի ինտենսիվու թյունը, հարձակողական կամ պաշտպանական  
դիրքում գտնվելը, կո նկրետ ճակատամարտու մ հաղթելը կամ պար տվել ը, 
մարտում փաստացի ներգրավված ստորաբաժա նումների  քանակը, 
ինչպես նաև իրական վտանգի ենթարկված զինվորների տոկոս ը՝ այս 
ամենն  անդրադառնում է մար դկային կորուստ ների վիճակագրությա ն վրա։  

Համա պատասխան կլինիկական հետևան քնե ր
Վիրա վոր ված և զոհված  քա ղաքացիական անձանց և զինծառա

յողնե րի բացարձակ  քանակները և հարա բե րական  համամասնությու նը 
մեծապես կա խված են մարտի ռազմավարությունից և օ պե րատիվ 
մարտավա րու թյունից, մարտադաշտի աշխարհագրությունից, բ ժշկա կա ն 
օգնու թյան հասանելիությունից և նրանից, թե որ կողմն է հաղթում, և որը՝ 
պարտվում։

5.5.2. Սպառազինակա ն համակարգերին վե րաբե րող 
հասկացություններ. մե թոդաբանությու ն

Վիրաբուժական  գրականության  մեջ որոշակի շփոթու թյուն է 
ծագու մ այն բանի հետևանքով, որ խոցող միջոց նե րի և վիրա վորման 
մե խանիզմների համար գոյություն ունեն մի մյան ցից տարբերվող դասա
կար գումներ և սա հմանում ներ. հա մընդհանուր ընդունված չափորոշիչ 
չկա, և միջոցների ու մեխանիզմների միջև տարբերություն ը միշտ չէ, ո ր 
հստակ է։

«Ֆուգասային ականնե ր» եզրու յթ ը նե րառու մ է ինչ պես հակատա
նկային (ՀՏԱ), այնպե ս էլ հակահետևակային ականները (ՀՀԱ ), և գրա
կա նու թյան մեջ դրանք սո վորաբար չեն տարբերակվում։ Հա կատանկային 
ա կանը  կարո ղ է լի նել վիրավորում  հասցնող միջոց, սակա յն վնասվածքի 
մե խանիզմ ը կարող է լի նել պայթյունը, բութ հարվածը, այր վածքը կամ 
թափանցող բեկորը։ ՀՀԱն կարո ղ է լինե լ կա՛մ պայթուցիկ (ֆու գասային), 
կամ էլ  բեկորային ազդեցության միջոց ։ Վիրավոր ման ծանրու թյունը 
կախ ված է դրա մեխանիզ մից և պատճառից, սա կայն միշտ չէ, ո ր տվյալ 
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5

հե տա  զո տության մեջ բերվող հա սկա ցու թյունները թույլ են տալիս դրանք 
պար զել։

«Բեկորա յին վերքեր» հասկացու թյունը հա ճախ միա վորում է ար կե
րից, ռում բերից , նռնակնե րից, ինչպես նաև ՀՀԱներից ստացվա ծ վնաս
վածք ները ։ Այնուա մենայնիվ, վիրաբուժա կան վարման տեսանկ յունից 
դրանց միջև տարբերությունները կարևոր են։ Նռնակի պա տրաստի բե կո
րային տարրերից առաջացա ծ փոքր, մա կերեսային  վերքերը հաճախ 
որև է վիրաբուժական միջամտություն չեն պահան ջում , մինչդեռ նույ նը 
չի կա րելի ասե լ ՀՀԱների բեկոր ների մասին (տե՛ս  Գ լուխ 10 )։ Աղ յուսակ 
5.3ում ներ կայացված է մի շարք զինված  հակամարտությունների ժա մա
նակ տա րա տե սակ  արկերի ց ստաց ված վերքերի տոկոսային բաշ խու մը։

 Պատերազմ, ռազմական  
գործողություն

Հրա զենային
վեր քեր, %

Պայ թյու նա յին 
և  բեկո րա յին 

վերքեր, %
Այլ, %

Առաջին աշխարհամարտ 
(Արևմտյա ն դաշնա կի ցներ) 39 61  –

Երկրոր դ ա շխարհամարտ 
(Արևմտյան դա շնա կի ցներ) 10 85  5

Կորեա (ԱՄՆ) 7 92 1

Հնդկաչին (Ֆրանսիա) 62 38 –

 Ալժիր (Ֆ րանսիա) 71 23 –

Բորնեո (Միացյալ 
Թագավորությու ն) 9 0 9 1

 Լիբանան. Բեյրութ 197586  թթ.  49 36 1 4

Հյուսիսային Իռլանդիա 55 22 2 0

 Ֆոլ կլենդ յա ն/Մալվինյան 
կղզիներ (Միացյալ Թա գա
վորու թյուն)

 32  56 1 2

 Թաիլանդ 1981 թ. 38 20 42 (ՀՀ Ա)

 Լիբանան 1982 թ. (Իսրայել) 12 5 3 3 5

Լիբանան. փա խստականների 
ճամբար  Բուրջ էլԲարա ջնե  
1986 87 թ թ.

20 60  20

Էրիթրեա 198891 թթ. 33 63 2.2 (ՀՀԱ )

Բոսնիա և Հերցեգովինա. 
Սարաևո 1 99 296  թթ. ( Ֆրանսիա) 59 37 4 (ՀՀԱ)

Բոսնիա և Հերցեգովինա 1993 թ. 
(Բոսնիա և Հեր ցեգովինա) 49 46 5

 Խորվաթիա 199 19 3 թ. 
(Խորվաթիա) 25 70 6 (ՀՀԱ)

Հարա վս լավիա 199192 թթ. 
(Հարա վսլավիա ) 41 2 52 (ՀՀԱ)

Ա ֆղանստան 20082014 թթ. 
(ԱՄՆ) 28.5 5 8.5 6

Հարձակում Մոսուլի վրա 2016
17 թ թ. (Իրաք յան Քրդստան) 18 68 14 (ին քնաշեն

պայթուցիկներ)

Աղյուսակ 5.3  Պատերազ մի վիրավորնե րի պատճառագիտական բաշ-
խումը. համընդհանուր ճանաչված պատմական օրինակներ։ Ո րո շ օրի-
նակ նե ր ներառու մ են նաև հակա հետևակայի ն ականնե րով (ՀՀ Ա) 
հասց ված  վիրա վորու մները։ Փակագծերում ներ կա յացված երկրների 
ան վա նում նե րը մա տնանշում են տեղե կատվության աղբյուրը։
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5.5. 3. Կ ԽՄԿ վիճակա գրություն

ԿԽՄԿ վիրաբուժական բրիգադներն աշխատել են բազմաթիվ 
պա տե րազմ նե րի ժամանա կ և տարբե ր մարտակա ն սցե նարների պայ
ման նե րում։ Աղյուսակ 5.4ում ներկայացված են  տարատեսակ ռազմակա ն 
գործո ղու թյուն ների հետևանքով առաջացած վիրավո րումների մե խա 
նիզ մ ները:

Հիվանդանոց Քա նա կ Բեկո րա յին, % Հրա զե նա յին, % Ակա նա յին, %

Բու թար 40 8 92 –

Քաբուլ 6244 52 29 19

ՔաոիԴանգ 1067 22 16 63

Քանդահար 1159 24 50 26

Նովիե Աթաղի 186 44 35 22

Փեշավար 43 40 42 23 35

Քվետա  6570 33 39 28

Լոկիչոկիո 12196 10 87 2

Մոն րո վիա (Ջ. Ֆ. 
Քենե դու հի շա
տակի) 

867 38 62  –

 Փեշա վար 2 2964 56 37 6

Աղյուսակ 5.4 Պատերազմում վիրավորումների պատ-
ճառագիտությունը ԿԽՄ Կ մի շարք հիվանդանոցներում

Այս խիստ տա րբեր հա կամարտություններում կարելի է գտնե լ վիրա
վո րումների  մեխանիզմների բաշխման մե ծ լայնույթ, ինչն արտացոլվում 
է տա րբեր հիվանդանոց ներում վարած վիճակագրու թյան մե ջ (նկ.  5.3)։ 
Սու դանի հարավը սահելյան կիսաանա պա տներու մ և եղե գ նուտա յի ն 
ճահիճներում ընթացող գ յուղական պարտիզանական  պայքարի թա տե
րա բեմ էր , որտեղ վի րավորումնե րի մեծամասնությունը հ րազենային էր 
(Քենիայի հյուսի սում գտնվող Լոկիչոկիոյի հիվան դանոց)։ Մոնրովիայի 
կռիվը (Լիբե րիա) ի րենից ներկայացնու մ էր  անկանոն քաղաքա
յին մարտե ր (Ջ.Ֆ . Քենեդու հիշատակի հիվանդանոց) ։ ՔաոիԴանգի 
հիվան դա նոց (Թաիլանդ) տեղափոխ ված տուժածներ ը վիրավոր վել էին 
Կամբո ջա յի անտառ ներում և ջուն գլինե րում մղվող գյուղական պար
տի զա նա կան մարտերում, որ տեղ լա յնո րեն կիրա ռվում էին ՀՀԱներ։ 
Ավելորդ է ասե լ, որ այս երեք հի վանդանոցներում հանդիպող ախ տա բա
նու  թյան  տեսակներ ը միմյան ցից  էականորեն տա րբերվում էին: 

Նկար 5.3 

Վի րա վորում առաջացնող 
միջոցների բա շխումը խիստ  
բազմազան է՝ կախված 
ռազմական գործողությունների 
մարտավարությունից
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Հրազենային Բեկորային     Ականային + այլ

Լոկիչոկիոյի 
հիվանդանոց, Քենիա

Ջ. Ֆ. Քենեդու հիշատա-
կի հիվանդանոց, 
Մոնրովիա, Լիբերիա

Քաո-ի-Դանգի 
հիվանդանոց, Թաիլանդ

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ



115

5

5. 6. Վերքերի անա տոմիական տեղաբաշխու մը 

Վերքե րի պա տճառա գիտությունը  և անատոմիական տե ղա բաշ խում ն 
ան ընդ հատ փոփոխվում են՝ կա խված նոր սպառա զի նական հա մա կար
գերի և անձնա կա ն պաշտպանության մի ջոց նե րի (զրահա բաճկոնների) 
զարգացման աստիճա նի ց և մարտական  գործողությունների բնու յթից։ 
Մե կ  ցուցա նիշ, այնուամենայնիվ, անփոփոխ է մնում՝ ո ղջ մնա ցած ների 
շրջանում գերակշռում են  վերջույթ ների վեր քեր ը։ Այս բաշխումը կարևոր  է 
վիրաբուժական ծան րա բեռնվածությունը որոշելու առումով :

5. 6.1 . Մարմնի խոցե լիություն
Մարմնի տարբե ր հատվածների խո ցելիությունը տարբե րվում է ըստ 

կիրառվող  զինատեսակի.
• ֆուգասային ՀՀԱնե րը խոցում են ոտքերը (ՀՀԱից վիրա վորման I 

տիպ ).
• ականների հե տ ան զգույշ վարվելու հետևանքով վնասվում են վե

րին վերջույ թները, դեմքը և կրծքավան դակը (ՀՀ Աից վի րավորման 
I II տի պ), ինչպես դա նկարագրված է Գլուխ 3ում.

• բեկո րային արկերը  խոցում են ամբող ջ մարմին ը պատահականորեն 
ցրված բազ մաթիվ հարվածնե րով։

Մարմնի տար բեր հա տվածնե րի խոցելիությունը կախված է նաև 
մարտի տեսա կի ց և ռազմական գործողու թյունների բնու յթից.

• դիպուկահար կրակը թի րախավորում է գլուխը կամ կրծքավանդա
կը.

• խրամատային պատերազմի  ժամանակ հատկապես անպաշտպան է 
գ լու խը, ին չը հանգեցնու մ է դեմ քի բազմաթիվ այլանդակող վերքերի, 
ո րոնք Առաջին ա շխարհամարտի ժամանակ ֆրանսիացիներն 
անվանու մ էին gueules cassées , բառա ցիորեն՝ «ջարդած երեսներ».

• զինվորի կողմից  տարած քի դիտավոր յալ դիտարկումը և հողապատ
նեշից դուրս նա յե լծիկրակելն ի րենց հերթին մեծացնում ե ն գլխի և 
պարանոցի վիրավորման ռիսկ ը։

Մյուս կողմից , կա տարելագործվա ծ սաղա վարտները և կրծքա
վան դակն ու որո վայնի վերին հատվածը ծածկող զրահաբաճկոններն 
էա կա նո րեն փո խում են անատոմիական շրջանների հարաբերական 
խոցելիություն ը, ինչի մասին ուշագրավ արդյունքներ են  գրանցվել 
Ա ֆղանստա նում  և Իրաքում կ ռվող կոալի ցիոն ուժերի շրջանու մ։ Փոխա
դրա միջոց ների կատա րելագործված զրահը նու յն պես իր  ազդեցությունն է 
թողնու մ այս արդ յունք ների վրա: 

Դիպուկահարի կրակոցնե րից բացի՝ գնդակնե րի ց ստացվող վնաս
վածքնե րը պա տահական բնույթ են կրու մ։ Մար տական գոր ծո ղու
թյուն ների ժամանակ մարմնի տարբեր  հա տվածնե րի խոցելիությունն 
ավան դաբա ր հա շվարկվու մ է՝ ելնե լով մարմնի մակերեսի ա յն տոկոսից, 
որո վ գնա հատվում ե ն այրվածքնե րը՝ հաշվի առ նելով, սակայն , մարտի 
ընթացքում զինվորների օպերա տիվ կարիքները և վիրավորման պահի ն 
մար մնի դիրք ը՝ բերանքսի վայր պառկած, կանգնած, վազելի ս և այլն (աղ. 
5.5 ): Հար կ է նշել , որ ի տարբերություն ա յրվածքների՝ գլխի  և վե րջույթ
ների  խո ցելիությունը մար տերի  ժամանակ մե ծ է ։

Խոցելիու թյուն Գլուխ Պարանոց Կրծ քա
վանդակ

Որո
վայն

Վեր ջույթ
ներ

 Մարմնի խոցելի 
մակերես ը մար տի 
ժամանակ,  %

12 16 11 61

Մարմ նի մակերեսը 
(այրվածքներ),  % 9 1 18  18  54

Աղ յու սակ 5.5 Մարմնի մասերի մակերեսների տոկոս ներ՝ մար տում մարմնի 
խոցելի մասերի մակերեսների տոկոս ների համե մատու թյամբ11

11 Carey ME, 1987.
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5.6.2. Հասկացություններ և մեթոդաբանու թյուն

Վերջին հարյուրա մյա կի ընթացքում վերքերի ա նատոմիակա ն 
տեղաբաշխումը գերազանցապես  անփոփո խ է մնա ցել, սա կայն վիրա
վորումների մասին հաշվետվություն ները զգա լիորեն ան հետևո ղա
կան ե ն ե ղել։ Որոշ ուսումնասի րություն ներում, երբ խոս քը մեկից ավելի 
վիրավորումների մասին է, ն շվում է միայն  հիմնա կան վիրավորման 
տեղա կայումը, մյուսնե րում կիրառվում է «բազմակի » հասկացությունը։ 
Որոշ հետա զոտություններում հաշ վարկվու մ են «վեր քերը», այլ ոչ՝ «վիրա
վորները», ինչի արդյունքում վերքերի թիվն ավելի մե ծ է լինում, քան 
վիրա վորների քանակը ։ Հետազոտություննե րից շատե րում հա շվարկ
ման ե ղա նակը հստակորեն բացատրված չէ։ Որո շ հեղինակներ հաշվում 
են միա յն ողջ մնացածնե րի ն, մինչդեռ մյուսները՝ ընդ հա նուր մարտական 
կորուստները, այսինքն՝ մարտում սպանվածնե րին (Մ Ս, KIA) և մարտում 
վիրավո րվածներին (ՄՎ, W IA )։ Կր կին , մե թոդաբանությունը միշտ չէ, որ 
հստակե ցված է լի նում: 

Անատոմիական շրջանները նույնպես հստա կ սահմանված չեն 
լինում։ Տա րբեր ուսումնասիրու թյուննե րու մ միևնույն անա տոմիական 
շ րջաններ ը տարբեր  կե րպ են անվանվում. համըն դհանուր ստանդար տ 
դարձյալ չկա։ Ո րոշ հեղինակներ խոսում են միայն «իրանի» մա սին, ոմանք 
«կոնքը և հե տույքը» ներառու մ են «որովայնի շրջան» հասկացության մե ջ, 
այնինչ  մյու սնե րը դրանք չեն ներա ռում։ Իրապես  ճշգրիտ լինելու հա մար 
«գ լուխ», «դեմք» և «պարանոց» հասկա ցությունները պետք է հստակորե ն 
տարանջատել, ինչը հազվա դեպ է արվում։ Այ ս երեք  շ րջան ների 
վի րավորումնե րը կլինիկական պատ կե րով  և մահացությամբ մի մյանցից 
շատ տարբե րվող խնդիրներ են՝ գլխուղե ղի տրավմատիկ վնասում, շնչա
հե ղձու թյուն (ասֆիք սիա), արյունազեղում։

Բացի դրանից՝ անատո միակա ն տեղաբաշխումը միա յն հուշում է 
հնարավոր սպառնալի քնե րի մասին. կոպիտ վիճա կա գրությունը հաճախ 
նե րառում է նաև մակե րեսա յին վեր քերը, որոնք կյանքի  կամ վերջույթի 
ամբո ղջականու թյան համար իրական սպա ռնա լիք չեն ներկայացնում 
և էականորեն չեն անդրադա ռնում հի վանդա նոցային ծա նրա բեռնվա
ծու թյան վրա։ Ինչպես արդե ն նշվե լ է, նախընտրելի  է առանձ նաց նել 
կենսական նշանակության շր ջանների՝ գլխի, կրծքավանդակի և ո րո
վայնի միջանցիկ  վերքեր ը ոչ միջանցիկ վեր քերից: ԿԽՎԳՍն մի տված է 
նման խնդիրներին ավելի պա րզեցված լուծում ներ առաջարկելուն։

5.6.3 . Պատմական ար դյունքներ
Գրականու թյունն ուսում նասի րելի ս կարելի է նկատե լ, որ  միևնույն 

պատերազմի ն վերաբերող տվ յալներ ը միմ յանցից  խիստ տարբե ր վում են՝ 
կախ ված աղբյու րից և մեթոդաբանությունից։ Ու սումնասիրողի հա մար 
սա կարող է շ փոթու թյան պատճառ հան դիսանալ։ Այնուամենայնի վ, 
Ա ղյուսակ 5.6ու մ ներկա յացվում են որոշ պատմական մոտարկ վա ծ 
տվյալներ։ Վե րջույթնե րի վերքերը գերակշռում են՝ կազ մե լո վ ընդհա նու ր 
վիրավորումների 507 9 %ը: 

 Հա կա մար տու թյուն
Գլուխ և 
պա րա-
նոց, %

Կրծքա-
վան-

դակ, %

Որո-
վայն, %

Վեր-
ջույթ-
ներ, %

Այլ/Բազ-
մա կի, %

 Առաջին աշխար հա
մարտ (Ա րևմտյան դաշ
նա կիցնե ր) 

17 4 2 70 7

Երկրորդ աշ խա րհա
մարտ (Արևմտյան դաշ
նա կիցներ)

4 8  4 79 9

Եր կրորդ աշ խար հա
մարտ (ԽՍՀՄ) 19 9 5 67 –

Կորեա (Ա ՄՆ) 17 7 7 67 2

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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5

Վիետնամ  (ԱՄՆ) 14 7 5 74 –

Բորնեո ( ՄԹ) 12 12 20 56 –

Հյու սի սային Իռ լան դիա 20 15 15 50 –

Արաբաիսրայե լական 
պատերազմ 1973  թ. 
(Իսրայել) 

13 5 7 40 31

Թաիլանդ 19 81 թ. 10 12 4 66 8

Ֆո լկ լենդյան/
Մալվինյան կղզիներ 
( ՄԹ)

16 15 10 5 9  –

Լիբա նան 1982 թ. 
(Իսրայել) 14 5 5 4 1 34

Լիբանան. 
փա խստականների 
ճամբար Բուրջ 
էլԲարաջնե 1 986
87  թթ. 

12 16 18  54 – 

Պարսից ծոցի 
պատերազմ 1991 թ. 
(ՄԹ) 

6 12 1 1  71  (32)*

Պարսից ծոցի 
պատերազմ 1991 թ. 
(ԱՄՆ )

 11 8  7  56  (18)**

Աֆղանստան (ԽՍՀՄ) 16 12 11 61 –

Չեչ նիա  1995 թ. 
(Ռուսաստան) 24 9 4 63 –

Խորվաթիա 1 99 193 թթ. 
(Խորվաթիա )  15 11 4 69 1

Հարավսլավիա 1991
92 թթ. (Հարավս լավիա) 21 9 8 62 (23)**

Խորվաթիա 1991 թ. 
(Հարավսլավիա) 12 1 5 8 65 –

Բոսնիա և 
Հե րցեգովինա 1992 թ. 
(Հարավսլավիա)

 14  15 9 62 –

Բոսնիա և 
Հե րցեգովինա 1993 թ. 
(Բո սնիա և Հերցե գո
վինա) 

19 16  11 53 –

Բոսնիա և  
Հերցեգովինա. 
Սարաևո 1992 96 թթ. 
(Ֆ րան սիա)

 11  11 14 61 3

Բոսնիա և 
Հերցեգովինա. 
պայթյուններ Սարաևո
յի  շուկայում 1 995  թ.

13  13 12 62 –

Էրիթրեա 198891 թթ. 20 9 6 63 2

Աֆղանստան/Իրաք 
200509 թթ. (ԱՄՆ) 2 8 10 10  52 –
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Հարձակում Մոսուլի 
վրա 201617 թթ. 
( Իրաքյա ն Քր դստան)

18.5 6 10 59 6 .5 

ԿԽՄԿ վիրաբուժական 
տվյալների բազա 12.5 7.2  7.8 65.5 7

 Ընդհանուր միջին 
ցուցանիշ ~15 ~10 ~7 ~65 –

* Առանձ նացված հետույքի և մեջքի վերքեր, բոլորը՝ բազ մաբեկորային
** Բազմակի վերքեր

Ա ղյուսակ 5.6 Ծա նր  վիրավորումների անատոմիական տեղաբաշխումը. որոշ 
վի ճակագրական տվյալ նե ր ներառում են  ինչպես մահացածների ն, ա յնպես էլ ողջ 
մնա ցածներին, որոշներում ներառված ե ն նաև թեթև վնաս վածքնե րը : Փակագծերում 
ներ կա յաց ված  երկրնե րի անվա նում նե րը մատնանշում են  տեղեկա տվության ա ղբ-
յուրը։

5.6. 4. ԿԽՄԿ արդյունքնե ր

Կ ԽՄԿ վիրաբուժական բրիգադների փորձը տարա տեսա կ հա կա մար
տու թյուննե րում գրե թե նույնու թյամ բ արտացոլում է այլ պա տե րազմ նե րում  
վիրա բույժների փոր ձը, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է միա նման 
հակամարտու թյուններին (աղ. 5.7) : Տուժածներից շատերն ունե նում են 
բազ մա կի վիրավորումներ, բաշխում ը տրվում է ըստ վերքերի, ո չ թե ըստ 
վիրավորների, այդ պատճառով  աղյուսա կում  նշված վեր քե րի քանակ ն 
ավե լի մեծ է, քան տուժածնե րինը։ Յուրաքանչյուր անատո միական շր ջանի 
համար, այնուամենայնիվ, հաշ վի է ա ռնվել միայ ն մե կ  վերք։ 

Կոնքի և հետույքի, ինչպես նաև մեջքի և փափուկ հյուսվածքների 
վերքերը ներկայացված են առան ձինառանձին։ Գ լխի, դեմքի և 
պարանո ցի վերքերը միմյանցի ց տար բերակ ված չե ն։

Հիվան-
դանոց

Վերքերի 
քանակ

Գլուխ և 
պա րա-
նոց, %

Կրծքա-
վանդա կ, 

%

Որո-
վայն, %

Կոնք և 
հետույք, 

%

Մեջք և 
փափու կ 

հյուս-
վածքներ, 

%

 Վերին 
վե րջույթ, 

%

 Ստորին 
վեր-

ջույթ, %

 Բոլոր 
վեր ջույթ-

նե րը 
միա-
սին, %

Քա բուլ 880 4 15  9 10 4  3 24 35 5 9
Քաո-ի-
Դանգ 1660 15 8 7 4 3 24 39  63

Փե շավար 6840 18 8 6 5 3 25 35 60
Քանդահար 1396 11 9 11 3 2 24 40 64
 Քվետա 9373 15 9 8 5 3 24 36 60
Բութար 45 16 7 2 – 2 31 42 73

Նովիե  
Ատագի 210 10 3 7 2 3 26 50 7 6

Լո կիչոկիո 14203 7 8 3 7 3 29 44  73 
Մոնրովիա 904 14 13 4 4 – 21 43 64

Ա ղյուսակ 5.7 Վերքերի անատոմիական տեղաբաշխումը  տարատե սակ  
հակամարտու թյուննե րի զո հերին  սպասարկող ԿԽՄԿ հիվանդանոցնե րում

5.6.5. Առաջնայի ն հյուսվածքների վնասում 

Վերքերի անատո միական տեղա բաշխման ուսում նասիրությունը և 
առա ջնային հյուսվածքնե րի  վնասվածքնե րի վերլուծությու նը հնարա
վո րու թյուն են տա լի ս գնահատել վիրաբուժական ծանրաբեռնվա ծու
թյուն ը։ Երկու դեպքում է լ գերակշռում են վերջույթների վիրավորումնե րը։ 
WDMET 12 թի մի կող մից Վիետնա մական պատերազմում հավաքված վիճա

12 ԱՄՆ Վերքերի մասին տվյալների և զինամթերքի արդյունավետության գնահատման թիմը 
(WDMET – Wound Data and Munitions Effectiveness Team) սահմանել է ռազմական գրականության 
մեջ տվյալ ների հավաքման ոսկե ստանդարտ: Վարչական անձնակազմի մի մեծ խումբ 196769 
թթ. ման րա կրկիտ և համակարգված տեղեկատվություն է հավաքել Վիետնամական պատերազմի 
ժա մանակ վիրավորված 7989 տուժածի մասին: Վերլուծությունը հրապարակվել է հետևյալ 
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կագրությունն  այս ա ռումով շատ համո զիչ է (աղ. 5.8)։ Ոչ պակաս հա մոզիչ 
են նաև 199296 թթ. Սարաևո յի ֆրանսիական դաշտային հոսպիտալից 
ստացվա ծ տվյալնե րը (աղ. 5.9 ): Աֆղանստանում և Իրաքում ամերիկյան 
զորքե րում կատարելագործ ված զրահաբաճ կոնների լայն  կիրառումը 
որոշակիորեն փոփոխել է հարաբերակցու թյունը. ա ռկա է կրծքավանդակի 
շրջանի վերքերի թվի զգալի նվազում (աղ. 5 .1 0)։ Այս վեր լու ծություններում 
հաշվի են առնված կենսակա ն կարևոր շրջանների ո չ միջանցիկ վերքե րը։

Փափուկ հյու սվածքներ 
(հա տկապես վերջույթների) 47% Փափուկ հյուսվածք ներ 

(հա տկա պես վերջույթների) 37 .5%

 Վերջույթնե ր (երկա ր 
ոս կրերի կոտրված քներ) 26% Վերջույթներ (երկար 

ոսկրե րի կոտրվածքնե ր) 13.8%

Ո րովայն 8% Որովայն  13 %

 Կրծքավանդակ 4%  Կրծ քավանդակ 0.9%

Պարանոց 2 % Դեմք և պարանոց 6.9%

Դեմք 6% Գլուխ 3 %

Գլուխ 2% Ծայրամասային անոթներ 6.5%

Բազմա կի վերքե ր 5%  Անդամահատու մներ 4.6%

Աղյուսակ 5.8  Վեր քե րի բաշխումն ըստ 
առաջնային հյուսվածքնե րի  վնասման 
(ԱՄՆ Վիետնամական պա տե րազմում )13

Աղյուսակ 5.9 Վեր քե րի բաշխումն 
ըստ առաջ նային հ յուսվածքների  
վնասման (Ֆրանսիական ռազմա դաշ-
տային հոս պիտալ Սարաևոյում)14

Փափու կ հ յու սվածքներ 
(հատ կապես վեր ջույթների) 56% Փափուկ հյուսվածք ներ 

(հա տկա պես վերջույթների) 37 .5%

Վե րջույթներ (երկար 
ոսկրե րի կոտրված քնե ր) 2 2% Վերջույթներ (երկար 

ոսկրե րի կոտրվածքնե ր) 13.8%

Որո վայն 1 4. 5% Որովայն  13 %

Կրծքավանդակ 11%  Կրծ քավանդակ 0.9%

Պարանոց 6% Դեմք և պարանոց 6.9%

Դեմք 6% Գլուխ 3 %

Գլու խ 6% Ծայրամասային անոթներ 6.5%

Բազմակի վերքեր  6%  Անդամահատու մներ 4.6%

Աղյուսակ 5.10 Վերքե րի բաշխումն ըստ վիրահատական 
միջամտության  ( ԱՄՆ զորքեր Աֆղանս տանու մ և Իրաքում)15

ԿԽՄԿ տվյալնե ր
ԿԽՄ Կ տվյալնե րի բազայում ընդգրկված այն հիվանդանոցնե րու մ, 

որ տեղ մեծ քանակի հի վանդների տարհանումը բարդ էր, և փափուկ հյուս
ված քնե րի թեթև վերքերով տու ժածները պարզապես  չէին դիմում հի վան
դանոց, փափուկ հյուսվածքների վիրավո րումները, ա յնուամենայ նիվ , 
կազ մե լ են վերքերի ընդհանուր քանակի 36 % ը, վերջու յթների կոտր վածք
ներ ը՝ 46 %ը, իսկ կենսականորեն կա րևո ր օրգանների վերքերը՝ 20 %ը ։

ձեռ նար կում. Sajtchuk R, Grande CM, eds. Textbook of Military Medicine, Anesthesia and Periopera
tive Care of the Combat Casualty. Falls Church, VA: Office of the Surgeon General, United States Army; 
1995:142. Այս զեկույցը հաճախ է մեջբերվում ակնարկային հոդվածներում։ Վերջերս ԱՄՆ 
Ռազմաբեմային վնաս վածքների միասնական համակարգը (JTTS) և ռեեստրը (JTTR), ինչպես 
նաև Միացյալ Թա գավորության և ՆԱՏՕի նմանատիպ կառույցները փորձել են հաղթահարել 
մարտադաշտում տվյալ ների հավաքման թերությունները, ինչը վարչական անձնակազմի և ՏՏ 
ռեսուրսների առու մով դժվարին խնդիր է։

13 Champion HR, Bellamy RF, Roberts P, Leppäniemi A. A profile of combat injury. J Trauma 2003; 54S:S13S19.
14 Versier G, Le Marec C, Rouffi J. Quatre ans de chirurgie de guerre au GMC de Sarajevo (juillet 1992 à août 

1996). Médecine et armées 1998; 26:213218.
15 Turner CA, Stockinger ZT, Gurney JM. Combat surgical workload in Operation Iraqi Freedom and Oper

ation Enduring Freedom: the definitive analysis. J Trauma Acute Care Surg 2017; 83:7783.
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ԿԽՄԿ մի շար ք այլ զեկույցներ հաստատում են այս տվյալները (աղ. 
5.1 1 և 5. 12)։

Փափուկ հյուսվածքներ 33%

Ոսկրեր և հոդեր 33%

Անոթներ 11 %

Ծայրամասային նյարդեր 11%

 Որովայնի խո ռո չավոր օրգաններ 17%

Որովայնի պա րենքիմատոզ օրգաններ 9%

 Միզասեռական համակարգ 5%

Կրծքավանդակ  9%

 Գլխուղեղ  և ողնուղեղ 3%

Դիմած նոտային 3%

Աչք , ներ քի ն ականջ 2%

 Այլ վ նասվածքներ 1%

Աղյուսակ 5. 11 Վերքերի բաշխու մն ըստ վնասված հյուսված քի, Բեյրութի ԿԽՄԿ 
դաշտային հոսպիտալ տե ղափոխվա ծ տուժածներ, 1 976 թ. ( N = 69 6)16 

 Վնասված 
օրգաններ

Ընդամենը, % 
(N = 1033)

Հրազե նայի ն 
վերքեր, % 
(n = 231)

Արկաբեկորային  
վերքեր, % 
(n = 508)

Ականային 
վիրավո

րումներ , % 
(n = 294)

Փա փու կ 
հյուսվածք ներ 73 67 75 70

Ոսկրե ր  39 52  20  63

Կրծքավանդակ 7 7.5 9 4

 Որովայն 11 10.5 14 7.5

 Գլխուղեղ 2.5 – 5 1

 Այլ 4 2.5 4 4

Աղյուսակ 5 .12 Վնասված հյուսվածքների բաշխումն ըս տ ախտահարող 
զինատեսակի, Քաո-ի-Դանգի ԿԽՄԿ հի վան դանոց , 1 984-85 թթ.17

Վիրաբույժի համար կլինի կական տեսանկյունից կարևոր կողմ ը 
հիվանդանոցային շա տ բար ձր բեռնվածութունն է, որ ը պայմա նավորված 
է փափու կ հ յուս վածքային և հենաշա րժիչ համակարգի վնասվածքներով ։

5.7. Մա հացու վնա սվածքներ

5.7. 1. Տեղակայում
Մահ վա ն պատճառն ու մահացու վնասված քի տեղակա յումը որոշե լը 

պարզ խնդիր չէ: Բազմակի վնասված քները հակ վա ծ են լինում համա զդիչ 
ներգոր ծություն թողնել , ինչի հետևանքով հնարա վոր չի լինում որոշել, 
թե վերքերից որն է եղե լ մահվան  անմիջական պատճառը : Ավելին՝ 
մարտական իրա վիճակնե րում ստացա ծ մահացու շատ վնասվածք նե ր 
հանդե ս են գա լիս ամ բողջ մարմնի մա սնատման կամ ծանր խեղման 
տեսքով:

16 Kjaergaard J. Les blessés de guerre de l’hôpital de campagne du CICR à Beyrouth en 1976. Schweiz Z Milit 
Med 1978; 55:123.

17 Trouwborst A, Weber BK, Dufour D. Medical statistics of battlefield casualties. Injury 1987; 18:9699.
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Մարտում յուրաքանչյուր զոհվածի պաշտոնա կան լիարժեք դիա
հեր ձու մը դժ վա ր իրա գործելի է նույնի սկ արդյու նա բերական հարուստ 
երկրների զինված ուժերի համար և հազվադեպ է կիրառվում : Ա ղյուսակ 
5.1 2ում բերվա ծ է մահացու վերքերի անատոմիական տեղակայմա ն 4 
օրինակ:

Մահացու վեր քի 
տե ղակայում

 ԱՄՆ 
զոհե րը 

Երկ րոր դ 
աշ խար
համար
տում18 

ԱՄՆ զոհերը
Վիե տնամում 

(WD ME T) 19 

Իսրայելի 
զոհերը 

Լի բա նանում 
1992 թ.20

ԱՄՆ մինչհոս
պի տա լայի ն 

մա հերը 
Աֆղանս տա

նում/Իրա քում21

Գլուխ

42% 

37%

46%

9 %

34% 34 %Պարա նոց 6% 3%

Դե մք 3% 22%

Կրծքավանդակ 30% 24%
 45%

23%

Որովայն 12% 9% 2%

Բազմակի – 17 % –  13%

Վերջույթներ 13% 3 % 21% 4%

Փափուկ 
հ յուսվածքներ – 1% – (Վե րին ս պինալ) 

3%

Աղյուսակ  5.13 Մա հացու վիրավորումների անատոմիական տեղակայու մը

Ինչպե ս և սպասվու մ էր, գերակ շռում են կենսականորեն կարևոր 
հատ վածնե րի վիրավորումները, մասնավորապես՝ գ լխի, դեմքի, պա րա
նո ցի և կրծքա վանդակի շրջա նու մ:

Մարտական վիրավորումնե րի մեծ մասը բաժին է 
ընկ նում վերջու յթներին: 
Ա մենամահա բե ր վիրավորումները լինում ե ն գլխի և 
կրծքավանդակի շ րջանում:

5.7 .2. Վնասվածքային մա հացությա ն եռագագաթ բաշխում

Կենցաղային վնասվածք ներից մահա ցու թյան դասական նկարագրու
թյուն տվել է  Դ. Թրանկին 1 983 թ.22, որի համաձա յն՝ մահացությունը 
տեղավորվում է 3 կատեգորիայի մեջ՝ անհապաղ մահ (5 0%), վա ղ մահ 
(30%) և ուշ մահ (20%) (տե՛ ս նկ. 5.4):

Գագաթնակետ 1. Անհապաղ մահե ր
Մահերի  մեծ մասը վրա է հասնու մ վնասվածքից ա նմիջապես  հետո 

կամ առաջիկա րո պեների ընթացքում: Դ րանք պայ մանավորված են  
կյան քի հետ անհամատեղե լի ծանր վնասվածքներով (գլ խուղեղի ծանր 
վնաս վածք, ար յան  զանգվածային կորուստ):

Պատե րազմի ժամանակ, ի լրումն գլխի և ի րանի (սրտի, լյարդի և 
խո շոր արյունատար անոթների) ծանր վնասվածքների, որոշ զոհերի մար
մինն ամբողջու թյամբ խեղված կամ այ րվածքնե րով հրկիզված է լինում: 
Հաշ վարկները ցույց են տալիս, ո ր մահերի  7 0 %ը տե ղի է ունե նում 5 րոպեի 
ընթաց քում, և այդ վիրավորների համար, որոնք կազմում են ծանր դեպ
քերի մո տ 1720  %ը, գործ նականում ոչին չ հնարավոր չի լինում անել։ 

18 Garfield RM, Neugut AI. Epidemiologic analysis of warfare. JAMA 1991; 266:688692.
19 Champion HR et al., 2003.
20 Gofrit ON, Kovalski N, Leibovici D et al. Accurate anatomical location of war injuries: analysis of the 

Lebanon war fatal casualties and the proposition of new principles for the design of military personal 
armour system. Injury 1996; 27:577581.

21 Nessen SC et al., 2018.
22 Trunkey DD. Trauma. Sci Am 1983; 249:220227.
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Գագաթնակետ 2. Վաղ մահեր
Մահը վրա է հասնում վնասվածքին հաջոր դող առաջիկա րո պեների 

և ժամերի ընթացքում: Այս գագաթնակետի ա ռկայու թյուն ը սկի զբ է տվել 
«ոսկե ժամ» գաղափարին. եթե որոշակի միջոցներ արագ ձեռնարկվեն, 
տուժածի կյանքը կարո ղ է փր կվել: 

Մարտա կան վի րավորումների դե պքում լի նում է վաղ մահվան 3 հիմ
նական պատճա ռ՝

• արնաքամ անող տևական արյունահոսությու ն.
• շնչուղինե րի անբա վարար/խա թարված գործու նեություն գլխի թա

փան ցող ոչ մահացու վիրավորման հետևանքով.
• շնչառության խանգարում լարվա ծու թյան պ նևմոթորաքսի հե

տևանքով :
Վաղ մահերից շատերը  հ նարավոր է կա նխե լ այս «ոսկե ժամի» 

ընթաց քում, եթե  դաշտա յին պայմաններում առաջին օ գնու թյան հա մա
պա տաս խան միջոցա ռումները ժա մանակին  իրականացվեն:

Գագաթնա կետ 3. Ու շ մահեր
Տեղի են ունե նում վ նաս վածքից հետո  օ րեր կամ շաբա թներ անց, ի 

հետևան ք զարգացող վարակային բարդությունների, բազմաօրգանային  
անբա վարարությա ն և կոագու լոպաթիայի, ինչպե ս նաև ներգան գա յին 
ճնշման անվերահ սկելի բա րձրացման՝  հետվ նասվածքային ուղեղային 
այտուցի (փակ վ նասվածք) պատճառով:

Զինված հակամարտության  պա յմաններում, որտեղ վեր քերն 
ի սկ զբանե լինում են կեղտոտ և աղ տոտված, առա ջին օգնության 
որակյալ և վա ղ տրամադրու մը կարող է նվազե ց նել վարա կայի ն և 
այլ բարդությունների ա ռաջացումը: Վաղ բուժօգ նությա ն ուշացած և 
անբավարար տ րամադրումը  խթանում է հիվան դացության աճը (սեպ սիս, 
հաշ մանդամու թյուն ), ինչպես նաև մա հացությունը:

Հետվնասվածքայի ն մահացության այս եռա գագաթ/եռամոդա լ 
բաշխման ըն կա լումը նպաստե ց խաղաղ պայ մաններում շտապ 
բուժօգնության ծառայությունների  և հիվանդների տեղափոխման բարե
լա վմա նը: Զարգացա ծ շատ երկր ներում, «ոսկե  ժամի» ըն թա ցքում 
տուժածնե րին հասնելու համար տարհանման ժամկետների կրճատումը 
և ռեանի մացիոն ծառայությունների վաղաժամ տ րամադրման շնորհիվ , 
որ մահացությա ն ա յս եռա գագա թ պատկերը վեր է ա ծվել երկգագաթի՝  
անհապաղ և ուշ մահեր :

Կիրա ռելիությունը պատերազմում վիրավորում ս տացած 
զինծառա յողների նկատ մամբ

Զինված ուժե րը պարզել են, որ  մահացու թյան եռա գագաթ բաշխու մը 
կի րա ռելի է զինված հակամարտություննե րում: Բանակում ձգտում են 
ա ռանձնացնե լ տուժածների 3 կա տե գորիա՝ կա խված այն բանից, թե 
ինչ կարելի է անե լ դաշտային պայ մաններում տարատեսակ օպերատիվ 

Ժամ 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Շաբաթ 2 3 4

Մահերի 
թիվը
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5

սցե նարների դեպքում : Դա էականորե ն ազդու մ է մարտի դաշտու մ 
վիրավոր նե րի տեսակավորման վրա: 

1. անփրկելի վնասված քներ, այսինքն՝ ՄՍ (KIA), որոն ց համար ոչինչ 
հնարա վոր չէ անել (10 20 %՝ կախված բարելավված  զրահա բաճկոնի 
օգտագործու մից),

2. ծանր, բայց պոտեն ցիալ փրկելի վնաս վածքներ  (10 15 %),
3. միջինից թեթև վնասվածքներ (65 70 % ):
Նախա հոսպիտալային օգնու թյան և տարհա նման բարելավման 

արդյունքների ց մեկն այն է, որ որո շ տուժածներ Մ Սնե րի (ան հապաղ  
մահեր) փոխարեն դառնում են ՎՄ (վերքերից մահացածներ, D OW) (վաղ 
մահե ր), իսկ մի քանիսն էլ  փրկվում ե ն: Մարտի դաշտում ձեռնարկվող 
ամենակարևո ր միջոցառում ներից են ծայրամասային արյունատար  
անոթ ներից վերահսկելի արյունահոսության  դադարեցումը և պարզ 
գործողություննե րի միջո ցո վ շնչուղիների անցանելիության ու շնչառու
թյա ն ապահովումը:

ԿԽՄ Կ ՓՈՐՁԱՌՈ ՒԹՅ ՈՒՆԸ
Գլխի ոչ բո լոր թափանցող  վնաս վածքներն են այնքան ծանր, որ 
ան համատեղելի լինեն կ յանքի հետ: Այ նուամենայնիվ, նախա հոս
պի տալա յին անփու յթ օգ նությունը և տար հան ման երկարա տև ու 
դ ժվա րանցա նելի երթուղիները կարող են հանգեցնե լ գլխի  մեծ թվով 
վնաս  վածքներից  հե տո ող ջ մնացածնե րի (ՄՎ, WIA) հետագայում  
մահա նա լուն (ՎՄ, DOW) շնչուղիների անբավարար հսկողու թյան 
պատ ճառով, ինչը հանգեցնում է շնչահեղձու թյան կամ փսխման զանգ
ված նե րով ա սպիրացիայի:

Հենց նմանատիպ պատկեր է դիտվել Ա ֆրիկա յում բո լորովին վերջերս 
տեղի  ունեցած պատերազ մներից մե կի ժամանակ՝ «ավանդական» 
բանակի մասնակցու թյամբ: Գ լխի միանգամայն փրկելի վնաս վածք
ներով բազ մա թիվ տուժածներ մահանու մ էին բեռնա տար նե րի բե
ռնախցերում, մացառուտնե րո վ պատ ված կա ծաններո վ ձգ վող ե ռօրյա 
տարհանման հետևան քով: Ներշնչա փո ղա յի ն ինտուբացիա կատարե
լու հ նա րավորություն չկար : Ի վեր ջո, Կ ԽՄ Կից մի վիրաբույժ խո
րհուրդ է տալիս առաջնագծի դաշտային հոսպիտալում կատարել 
շնչափողահատում ( տրախե ո տո միա) նախքան տար հանումը, ինչը 
տվ յալ  հանգամանքներում այս կոմատոզ վիճակում գ տն վող վի
րավորների մոտ շնչուղիների պատշաճ անցանե լիություն ապահովելու 
միակ միջոցն էր: Ա յդ պարզ միջամտությունը  կրկնակի կրճատեց 
մահացությունը նմանատիպ դե պքերում:

Կիրառե լիություն ը քաղաքացիա կա ն պատերազմում վիրավորու մ 
ս տա ցածնե րի նկատմամ բ

1995 թ. օգոստոսի 28ին Սարաևոյի Մարկալե շու կայի հրետա կո
ծության  ժա մանակ երկու բուժախտո րո շիչ կենտրոններից ընդա մեն ը 
մի քանի  րոպե  հեռավորու թյան  վրա վի րա վորվեց 104 մարդ, որոնցից 
42 ն ի վերջո մահա ցավ՝ 40.8% մահացություն23: Քսանե րեքը մահացան 
անմիջապե ս, ևս տասը՝ հիվանդանոց ժամանելուն պես ( մահ վան դե պ
քերի 79 %ը կազմել է ա ռաջին գագա թնակետը՝ անհապաղ մահեր): 

23 Suljevic I, Surkovic I. Medical aspects of the massscale civilian casualties at Sarajevo Markale Market on 
August 28, 1995: triage, resuscitation, and treatment. Croat Med J 2002; 43:209212.
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Մահերի եռագագաթ բաշխու մ Սարաևոյի 
Մարկալե  շուկա յի հրետա կոծու թյու նից 
հե տո

ՊԱ ՏԵՐԱԶՄ ԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐ Ի ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Ինչպես երևում է նկար 5.5 ում, 5 հիվանդ մահացել է վիրահատության 
ժամա նակ (երկրորդ գագաթնակետը՝ 12% վաղ մահեր), և ս 4 ը՝  մեկ շա բաթ 
անց (երրորդ գա գաթնակետը՝ 1 0% ուշ մահեր): Մահերի եռագագաթ բաշ
խում ը թերևս պահպանվե լ է:

Ավելին՝ տարհանման դժ վա րան ցանելի երթուղիներով հեռավոր գյու
ղա կան վայրերում վիրավորում ներով պա յմա նավոր ված մահացու թյուն ը 
թե՛ քաղաքացիական բնա կչության, թե՛ զինվորականների շրջա նում, ըստ 
էության, կդրսևորի նույնատիպ եռագագաթ բա շխում, ինչպես նկարա
գրված է վերը: Նմանատիպ հան գամանքներում հետ վնաս վածքային 
ապ րե լիու թյան ցուցանիշը ուղղակիորե ն կախված է լինում տեղանքի 
աշխարհա գրությունից:

5.7.3 . Մահացածների և ողջ մնա ցածների   
հարաբե րակ ցությունը

Շատ հեղինակ ներ նշե լ են, որ ժամա նակա կից հա կամարտու
թյուն ների ժամանակ մա հացածների և ող ջ մնացածների հարա բե
րակ ցու թյունը երկարաժամկե տ հեռանկարում հասնում է 1:4ի: Դա 
հա մա պատասխա նում է մահա ցության մե ր  շեմին՝ 2025%:

= 1 : 4= 1 : 4

Տվյա լ հարաբերակցությունը կարող է շեղվել՝ կախված մի շարք այն
պիսի հանգա մանքնե րից , ինչպիսիք  են՝

• ան նշան վնասվածքների  նե րա ռումը հաշվարկներում (մեթոդա բա
նա կան հայտնի  խն դիր).

•  մարտավարական ի րավիճակը (օրի նակ՝ մահացու թյան վե րո նշյալ 
4 0 % անոց ցուցանիշը Մարկալեի շուկայի ռմբակոծության ժա մա
նակ, այր վածքային վնասվածքնե ր տա նկային անձնակազմե րում 
կամ նա վե րի վրա, անակնկալ դարանակալման հաջողված դե պ քեր 
և այլ ն).

• որոշակի զինա տեսակ ների (ՀՀԱ, նապալմ և այլն) մահաբերու թյունը.
•  բժշկական տարհանման ցանկացած հապաղում.
•  վիրավոր գերիների մահապատիժ՝ ի հեճուկս պատերազմի օրենք

ների ։
Ժամանա կա կից հակամարտությունների ընթացքում այդ հարաբե

րակ ցու թյունը զգալի փոփոխություն է կրել անհատական պաշտպանիչ 
մի ջոցների (զրա հաբաճկոններ) և նախահոս պիտալային օգ նության 
բա րե լավման, վաղ փու լերում առավել արմատական վիրա հատու
թյուն ների և ին տենսի վ թերապիա յի ժամանա կակից ծառայությունների  
հասա նելիության մեծացման շ նորհիվ : Իրաքու մ և Աֆղանստանում ԱՄՆ 
զինված ուժե րի անձ նակազմի շ րջանում մահացած ների և ողջ մնա
ցած ների հարաբերակ ցու թյունը կազմել է 1:724: Արդյունավետ զրա հա
բաճ կոն նե րի կիրառու մը նվա զեցրել է կրծքավան դա կի և որովա յնի 
շրջա նու մ մահացու վիրավո րումների թիվը, բայց միևնույ ն ժա մանակ 
ողջ մ նացողնե րի մոտ հանգեց րել գլխի և պարանոցի շր ջա նի վերքերի 
շատաց ման : Ոչ  մի այլ պետությա ն զինված ուժե րու մ այդ աստիճան 
լայնորեն  չեն օգտագործում  ն մանատիպ կատարե լագործված զրահա
բաճկոններ, և թեև Ա ՄՆի փո րձը  հեշտությամբ հնարավոր չէ  տարածել 
ա յլ բանակների վրա, այնուամե նայնիվ, սա հստակ չա փանի շ է, որի ն 
պետք է հասնել :

5.7.4. Սպառազինության մահա բերություն
Եթե ՄՍ ն ( KIA) կազմում է մոտ 20%, իսկ Վ Մ ն (DO W)՝ 5%, ապա դրանց 

հանրագումարից էլ հենց գոյանում է ցամաքային մարտի ժամանակ 
կի րառվող զինատեսակի մահաբերության ցուցանիշ ը (ԴՄՑ, CFR): 
Ծովային և օդային մարտե րի պարագայում թվերն այլ են լինու մ:

24 Nessen SC et al., 2018.
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5

Վաղուց հայտ նի է, որ տարբե ր ս պառազինական համակարգե ր 
օժտված  են մահաբերության տարբե ր աստիճաննե րով: Ընդհանուր 
առ մամբ, մար դկա յին կորուստների մեծ ըն տրանքների դիտարկման արդ
յուն քում ստացվել են հե տևյալ ցուցանի շնե րը՝

• մար տական հրա ցանի գնդակնե ր՝ 304 0% մահաբե րություն, կամ 
յուրաքանչյուր 34րդ վիրավորումը մահացու է լինում .

• պատահական ձևավո րված բեկորնե ր՝  20% մահա բերություն արկերից 
գոյացող բե կորնե րի, և 10%՝ նռնակների դեպ քում.

• պատրաստի բե կորային խոցող տարրեր՝ 15% մահաբե րություն 
արկա բե կորների , և 5% նռնակների դեպքում.

• պայթյունի հարվածային ալիքով խոցումը կրում է 22 % մահա
բերություն:

Առանձին մարտերի մարտավարական միջոցառումներ ը կարող 
են փո խե լ այս ցուցանիշ ները: Լավ կազմա կեր պված դարանակալումը 
թեթև հրազենի կիրառ մամբ կարող է հանգեցնել փոքր պարե կա յի ն 
անձնակազմի ամ բողջական կորստի:

Հակահետևակային ականների  մահաբե րության խնդիրը
Բոլոր ուսում նա սիրություններն ընդ գծում են հակահե տևակա յին, 

հատ կապես պայ թու ցիկ ( ֆուգասային) տիպի, ականների հա րուցած 
վիրավորումներով պայմանա վոր ված վի րաբուժական և բուժքույրական 
ծանր բեռը: ՀՀ Աների հատուկ տեսակ ները` սա հմա նազատման «գորտ» 
ականները, պա յթե լուց առաջ 1 մե տր բարձրությամբ  ցատկում են վեր՝ 
անշեղորե ն ապահո վելով զոհի մահացու խոցում. մահաբերությունը 
հա սնում է 100  %ի: 

Վատ կազ մակեր պված կամ բա ցակայող տարհանման համակարգով 
և սահմանափա կ թվով վիրաբուժական հաստատու թյուններով գ յու ղա
կան վայ րեր ունեցող աղքատ երկրնե րում (Մոզամբիկ, Սոմալի, Կամբոջա, 
Աֆ ղանստան և Անգոլա) իրականացված հե տազոտություն նե րը ցույ ց են  
տալիս, որ այ դ տա րածքներում ՀՀԱ նե րից առաջացող վնա սվածքա յին 
ան դա մա հատու մնե րի հետևանքով դեպքերի մա հացության ցու ցանիշ ը 
( ԴՄՑ) գերազանցում է  50 % ը:

Նշված ուսումնա սիրու թյուններում և մահա ցության վիճակագրու
թյան մեջ դժվար է բացառել զենքի հետ ա նմիջա կանորե ն չառնչվող 
գործոնները: Բավական է նշե լ, որ զենքի մա հաբերու թյու նը ներառում 
է դաշ տային պայմաններում դրա փաստացի կիրառումը, ինչպես նաև 
այդ կիրառմա ն գումարային սոցիալ տն տեսական և մարդասիրական 
հետևանքները: Սա կարևոր է ՄՄԻի տեսանկյունից, ինչն էլ այն որոշիչ 
գործոննե րից մեկն է, որն ստիպե ց երկրներին բանակցե լ և, ի վերջո, 
1 997 թ. ընդունել Օտ տավայի Կոն վենցիան հակահետևակայի ն ականների 
օգտա գործման, պահես տավորման, ար տադ րության ու փոխադրման 
արգե լքի և դրանց ոչնչացման մասին:

5. 7.5. Կլի նիկապես էական եզրահանգումներ
Այ ս վերլուծության և դրա հե տա գա ար տարկումնե րի հի ման վրա 

կարե լի է կատարել մի շարք եզրահանգումներ.
1. Ամենամահաբերը գ լխի և իրանի վերքերն են. դրանցով է 

պայմանավո րվա ծ մահերի գերակշի ռ մասը : Ողջ մնացած ների 
ճ նշող մե ծա մասնու թյունն ունե նում է վերջույթների վնա սվածքներ, 
որոնք է լ կազմում են վի րաբուժական ծան րաբեռնվածության և 
հիվանդացու թյա ն հիմնական մաս ը:

2. Թեև գլխի մակե րեսը կազմում է մարմնի ընդ հա նուր խոցելի 
մակերեսի 9 %ը, կենդանի ուժի մարտական կորուստների մեջ 
դրա կշի ռը անհամեմատ բարձր է՝  2 5%: Գլխի  թափանցող վերքերի 
մահացությունը հասնում է 75 %ի՝ կազմե լով մարտական մահերի 
ընդհա նու ր թվի շուրջ 50 %ը (ՄՍ + Վ Մ), իսկ ո ղջ մ նացածների 
շ րջանու մ՝ 8 %ը:

3. Գլխի շրջանում վիրավորումներից մահը վրա է հասնում կա՛մ 
գլխուղե ղի ծավալուն  վնասման, կա՛ մ կոմատոզ վիճակում գտնվողի 
դե պքում՝ զարգացո ղ շնչահեղձության հետևան քով , որն այլ պարա
գայում կա րող էր ո ղջ մ նալ :

ՊԱ ՏԵՐԱԶՄ ԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐ Ի ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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4. Գլխի փակ վնասվածքի հետևանքով մահը համեմատաբար ավելի 
հաճախ հանդիպում է խա ղա ղ պայ մաննե րում, քա ն զինված 
հակամար տությունների ժամանակ:

5. Մահերի շուրջ 50 %ը բաժին է ընկ նում անվերահ սկելի արնաքա
մող  արյունահոսություննե րին: Դրանցից շա տերը (80 %) կրծքա վան
դակի և/ կամ որովայնի խոռո չի  կենսակա նորեն կարևոր օրգան
ների վնասվածքներ ե ն, որոն ց հետևանքով առաջացած արյու նա
հոսություն ը հնարավոր է լինում դադարեցնե լ միայն վիրահատա
րանում համապատաս խան միջամ տության շնորհիվ: Կրծքավան
դակի վերքերի մահացություն ը կազմում է մո տ 70%:

6.  Արյան կորստից մահացության մնացած 20 % ը պայմանավորված 
է ծա յրամասա յին անո թնե րից ար յունահոսությամբ, որ ը կարելի էր 
դադարեցնել սեղ մումով: Այդ վի րավորումների մի կե սը բաժի ն է 
ը նկնում պարանոցին, իսկ մյուս կե սը՝  վերջույ թներին : Այսպիսով, 
բոլոր մահե րի մոտ 10 %ը պայմանավոր ված է լինում վե րջույթնե րից 
արյու նա հոսությամբ:

7. Հե մո ռագիկ շոկի ց մահացությունն ա վելի բարձր է զին ված հակա
մարտությունների ժամա նակ, քան կենցաղային վնասվածքի պա
յմաննե րում. արյան կորուստը պոտենցիա լ ոչ մա հա ցու վնասվածք
ներից նախահոս պիտալա յի ն մահերի 90  %ի և ներհոսպի տա լային 
մահերի 8 0 %ի պատճառն է:

8.  Անհապաղ մահե րի մե ծ մասի դեպքում բժշկական առումով քիչ բա ն 
է հնա րա վոր լինու մ անել, և գոյություն ունի  մարտում սպանված նե
րի (ՄՍ , KI A) որոշա կի շե մային տոկոս՝ ան կախ նրանից, թե որքան 
զարգացած է բուժծառայու թյունը :

Տուժածների  դեպքում ար դյունք ների բարելավ ման ը միտվա ծ 
եզրահան գումներ

1.  Անհապաղ և վաղ մա հե րի մի մասը կարե լի է կանխել իրանը ծածկող  
անձնական պաշտպանիչ զրահա բա ճկոնի շնորհի վ:

2. Վաղ մահերից շատե րը կարելի է կանխել  մի շարք այնպիսի պարզ 
միջամտություն նե րի շնորհիվ, ինչպիսիք են՝
• ծայրա մա սային արյունա հոսության դադարե ցում.
• շնչու ղիների խցա նման  վերացում հա տկապե ս կոմատոզ վի ճա

կում գտնվողների գլխի վնաս վածքից հետո.
• լարված պնև մոթորաքսի վերացու մ:

3. Արյունա հոսու թյունից, հատ կապես ո րովայնի խոռոչի ներքին արյու
նահոսությունից որոշ վաղ մահե ր  կարե լի է  կանխել՝ տուժածին 
անհապա ղ վիրաբուժական հաստատություն տարհանե լով:

5.8. Իրա վիճակա յին մա հացություն. բուժօգնության 
հե տաձգում

5.8 .1 . Պատ մական ձեռ քբե րումներ 

Վե ր ջին  կես դարի ընթացքում կենդանի ուժի մարտական կորուստ
ների խնամքի համակարգում դիտվող հավանա բա ր ամենամե ծ 
ձեռ քբե րումնե րից մե կը եղել է նախահոսպիտալային բարելավված բու ժ
օգնու թյունը և վիրա վորի՝ ժա մանակին տարհանու մը դե պի վիրաբուժա
կա ն հաստատություն: Ե թե Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տա րի ներին վիրա վորների տար հանումը մարտի դաշտի ց տևում էր օրեր, 
ա պա  Երկրորդ համաշ խարհայինի ը նթացքում  այն կրճատվեց՝ միջինում 
հաս նելով 10.5 ժ, Կորե այում  ա մերիկյան զորքե րում ուղղաթիռնե րի 
օգտագործում ը նվա զեցրեց այ ն մինչև 6. 3 ժ, իսկ Վիե տնամու մ՝ միջինը 
2.8 ժ: 1982 թ. Լիբանանյան պատերազմի ժամանա կ իսրայելացի  
վիրավորների տեղափոխում ը տևե լ է մի ջին ը 2.3  ժ։ Տնտե սապե ս 
զարգացած երկրների զինված  ուժերում ուղղաթիռների օգ տագործում ը 
արմատապես վե րափոխել է վիրավորնե րի տարհանման գործընթացը և 
ն րանց  ցուցաբե րվող նա խահոսպի տալայի ն խնամքի որակը, սակայն այդ 
ամե նի ի րական ար դյու նավե տության ապահովման հա մար պահանջվում 
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5

է օ դային գե րակայու թյու ն: Սա նավիացիան հեղափոխա կան  շրջադարձ է 
ապահովե լ նաև քաղաքացիա կան համարժե ք ծա ռայություններում : Ցածր 
եկամու տ ունեցող երկրում նմանատիպ ռե սուրս հազվադեպ է հասա նելի 
լինում:

5. 8.2. Ռեսուրսնե րի մղում առա ջնագծին մոտ 
Տարհանման ուշացումներ դեռևս կա րող  են դիտվե լ օպե րատի վ 

բնույթի ա նկանխատեսելի հանգամանքների, մարտավարա կա ն իրավի
ճակի և տեղանքի բարդ  ա շխարհագ րության պատճառով: Ուստի, շատ 
եր կր ների զինված ուժե ր իրեն ց վի րաբուժական կարողությունները մղե լ 
են ա ռաջնագծին մոտ՝ փաս տացի  մարտական գո տինե րին կից, փորձելո վ 
ավելի վաղ հասնել  վիրավոր զինվորներին և խուսափել  ցանկացա ծ 
տիպի ուշացման հետ կապվա ծ մահացությունից ու հիվանդացությունից: 
Ն պատակը առաջին հերթին «վաղ» մահացու թյան կ րճատում ն է։

Աֆղանստանում խորհրդային զորքերում «Հատուկ վի րաբուժա
կան ջոկատ ների» տեղակա յումը առաջնագծին  մոտ կրճատե ց վի րահա
տության հասնե լու ժա մանակը. վի րավորների 31  %ը հասնում էր 
վիրահատարան 1 ժամում, ևս 39  % ը՝ 2 ժամում: Ըն դհանուր առմամբ՝  այս 
համակարգը թույլ էր տալիս վիրա վորների 92  %ին հասցնել վիրահա
տարա ն վնասվածք ս տանալու ց հետո 6 ժամվա ը նթա ցքում : Համե
մատության  համար պետք է նշել, որ պատե րազմի ողջ ընթաց քում 
(այսինքն՝ նմանատիպ ջոկատների կազմավո րումից առա ջ և հետո) 
վիրավորների 88  %ը վի րա հատվել է միջինը 12 ժամվա ը նթացքու մ:

1 991 թ. Խորվաթիայի կռվի ժամանա կ հարավս լա վական շա րժական 
դաշտային  հոսպի տալը տեղակայված էր ռազմաճակատից 510  կմ 
հե ռավորու թյան վրա. վիրավորների 61  %ը տա րհանվեց 30 րոպե ու մ, ևս  
22 %ը՝ վիրավորումից հետո 3060 րոպե ում:

Ա ՄՆ և Միացյալ Թագավորության զորախմբերն Աֆղանստանում 
և Իրաքում նույն պես մարտի դաշտ են  ուղարկել «Առաջադիր վի րա բու
ժական բրիգադներ» (ԱՎ Բ), որոնք զբաղ վում են վ նասի վերահ սկ ման 
և վե րակենդանացմանվի րաբուժության հարցերով՝ նա խքան տու
ժած ներին ռազմաբե մի կենտ րո նական հոս պիտալներ տեղափոխե լ ը: 
Նախնական տվյալ նե րով Իրաքում ԱՄՆի վի րա վորվա ծ զինվորական
նե րին մինչև առաջադիր վիրասրահ տարհանելու համար պա հան ջվում 
էր միջինը 1 .5  ժ, որը հե տագայում  կրճատվեց մինչև 43 րոպեի՝ լ րացուցիչ 
ուղղա թիռնե րի  և ԱՎԲների  ներգրավման շնոր հիվ:

5.8. 3. Քաղաքային մարտեր. հիվանդա նոց նե ր առաջնագծում
Քաղաքային մարտեր ը կարող են ընթանա լ բառացիո րեն 

վի րաբուժա կան հաստա տությունների ամնիջական հա րևանությամբ. 
շա տ դե պ քեր են  ե ղել, երբ մարդը վիրավորում է ստացել հիվանդանոցի 
մուտքի մոտ: Նմանատիպ դե պքեր հա ճախ են ար ձանագրվե լ Լի բա
նան յա ն քաղաքա ցիական պատերազմի ժամանակ Բեյրութու մ ըն թացող 
բազմաթիվ մարտերի ը նթաց քում, ինչի շնորհիվ տարհա նումը հաճախ 
րոպենե ր է տևել։ Սարաևոյում 199296  թ թ. ֆրանսիա կա ն բժշկա կան թիմի  
դեպ քու մ (ՄԱԿի պահպանության ուժե րի կազմում), որը սպասարկում 
էր թե՛ զինվորա կաննե րին, թե ՛ քա ղաքացիակա ն անձանց, տարհանումը 
տևում էր  1 545 ր:

ԿԽՄԿ հիվանդա նոցների անձնակազ մերը տարհանման նմանատիպ 
ժամկետներ են ա րձանագրել 19 92 թ. Քաբուլում և 200 3 թ. Մոն րո վիայում 
(Լիբերիա): ԿԽՄԿի և Սո մա լիի Կարմիր մահիկի  վիրաբուժական թիմե րը, 
որոնք աշխատե լ են  հյու սիսային Մոգա դիշոյի Քիսանի հիվան դանոցում 
19922019  թթ., նույնպե ս ակա նատես են եղել տարհանման նմանատիպ 
կարճատև ժամկետների:

Չնայած այս հանգամանքներում վիրավորների ճնշող մե ծա մաս նու
թյունը հիվանդանոց է հասնում հաշ ված րոպեների ընթա ցքում, այ նուամե
նայնիվ, երբե մն լինում են և զգա լի ուշացումներ: Փողոցա յի ն մարտերի 
ժամանակ նախահիվանդանոցային հա մակարգի  և շտապօգնու թյան 
մեքե նաների բա ցա կայության պայմաննե րում քա ղաքա ցիական անձինք  
հա ճախ կտրված են մնում բուժհաս տատություննե րից և ստիպված են 
լինում ժամեր շարունակ կամ նույնիսկ օ րերով սպասել տարհանմա ն:
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5. 8.4. Վաղ բուժման պարա դոքսը. մահացու թյան 
գործակիցների և ցուցանիշների փոփոխու թյուն

Գոյություն ունի ակնհայտ պա րա դոքսալ մի ե րևույթ՝ կապվա ծ վաղ 
տարհան ման և բուժման հետ. ողջ մնացածների բացարձակ թվի աճին 
զու գահեռ մեծանում են ՎՄների թիվ ը և հի վանդանոցայի ն մահացու
թյան ցու ցանիշները: Բուժաշխատողնե րը  ժա մանակին հասնում են ավելի 
շատ տուժածնե րի, ո րոնք տարիներ առաջ  նմանատիպ հանգամանքներում 
կլինեին ՄՍ, ինչի հե տևանքով  ավելի մեծ թվով ծա նր վիրավորներ  են 
ընդգրկ վում տարհա նման շղթայում: Իսկ քանզի բնա կան ավտոմատ 
տրիաժը, որը նա խկի նում «զտում էր» ավելի ծան ր վիրա վորներին, չի 
գործում , տուժածների ավե լի մեծ տոկո սն այժմ  մահանում է այն բանից 
հետո , ե րբ ար դե ն բուժօգ նություն ստացած է լինում:

Երկրոր դ համաշխարհային և Վիե տնամի պատերազմների ժամանակ 
ԱՄՆ զինված  ուժերու մ զոհերի 88  %ը ՄՍ  էին, իսկ 12 % ը՝ ՎՄ: Իս կ Իրաքի և 
Աֆղանստանի կոնֆլիկտներում այդ ցուցանիշները կազմել ե ն 76% և 24%25:

Վիետնամում ՄՍը կազմել է 20. 5%, առանց ՇՎի, մինչդեռ ՎՄն 
կազմել է 3.3%: Աֆղանական և իրաքյա ն հակամարտություններում 
ՄՍն նվազել է մինչև 1 4.1%ի, բա յց ՎՄ ն աճե լ է մինչև 5.3%. եր կու 
փոփոխություններն էլ վիճակագրորե ն նշանակալի են:

Այս ազդեցությու նը նկատվե լ է նաև ԿԽՄԿ  հաստատու թյուններում 
հիվանդանոցային մահացության ցուցանիշներում (աղ. 5.1 4 և 5.15):

 Հիվանդանոց 
հա սնե լու 

ժա մանա կ, ժամ
Տուժածներ, n Մահեր, n  Մահացու թյուն, %

< 6 3114 1 72 5.5

6 –2 4  3588 1 41 3.9

2 4–7 2 1668 46 2.8

> 72 2430 55 2.3

Աղյուսակ 5.14 ԿԽՄԿ հիվանդանոցներում մահացությունն ըստ տարհանման 
տևողության. 1991  թ . հունվարից մինչև 1993 թ. հու լի ս

Տար հանմա ն ավելի երկար տևողու թյունը թույլ է տալիս, որ «բնական 
տրիաժն» անի իր  «սև գործը»: Առավել ծանր  վիրավորները մահանում են 
հի վանդանոց հասնե լուց առաջ , երբ տարհա նում ը ձգձգ վում է:

Հիվանդանոց 
հաս նե լու 

ժամանակ, ժամ
 Տուժածներ, n  Մահեր, n Մահացություն, %

< 6  79  5 6.3%

6 –24 7 04 21 3.0%

24–7 2 2 10 5 2.4%

> 72 134 2 1.5%

Աղյուսակ 5.15 Մահացությունն ըստ տարհանման տևողության. ԿԽՄԿ ԱԲՕ կե տից 
տուժածնե րը տեղափոխվում  էին Փեշավա րի ԿԽՄԿ հիվանդանոց, 1990-91 թթ. 26

Նո ր գործակից. կենսականորեն կարևոր  հատվածների և 
վերջույթ ների վերքե րի քանակական հարաբերակցությունը 

Տարհանման բարելա վման  հե տ  կա պված այս պարադոքսի չեզոքաց
ման, ինչպե ս նաև ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում պատշաճ 
վի րա բու ժական օգնության և տարհանման անհրաժեշտ միջոց
նե րի բացակայու թյան արդ յունք հանդիսացող «բնա կան տրիաժի» 

25 Holcomb JB et al., 2006. Nessen SC et al., 2018.
26 Korver AJH. Outcome of warinjured patients treated at first aid posts of the International Committee of the 

Red Cross. Injury 1994; 25:2530.
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ազդեցության առավել լիարժեք գ նա հատման համար կիրառվել է այլ 
վիճակագրական մեթոդ: Նման պա յման ներու մ դժվար է ճիշտ գնա հատե լ  
նաև նախահիվանդանոցային  մահա ցությունը: Ուստի ողջ մնացածների 
շրջանում հաշվարկ վում է կենսականորեն կարևոր հատ վածների (ի րանի, 
գլխի և պարանոցի) վերքերի քա նակի ( ԿԿՎ) հարաբերա կցությունը 
վերջու յթնե րի վերքե րի թվին ( ՎՎ).

Ակնհա յտ է, որ զրահաբաճկո նի կրումը  և գլխի կամ իրանի փոքր 
կամ մա կե րեսային, չթա փանցող վերքերի նե րառու մը վիճակագրության 
մեջ կխե ղաթյուրեն վերքերի ա նատոմիական բաշխումը և, հետևաբար, 
հա րա բե րակցու թյունը:

Պատերազմների մեծ մասում, որտեղ տարհանումը հա շվվում է 
ժամե րով, այդ գործակից ը մոտավորապես 0 .5 է : Քաղա քային պայ
մաններում և արագ տարհան ման  այլ իրավիճակնե րում ա յն ձգտում է 1 ի: 
Տար հանման ձգձգման ֆոնին (մին չև  24 ժ և նու յնիսկ օրեր ու շա բա թներ) 
այս գործակիցը նվազում է:

Այդ իսկ պատճառով, բարդ աշխարհագրական տեղան քում մղվող 
պար տիզանական կա մ ապստամբություն նե րի ճնշմանն ուղղված մար
տա կան  գործողու թյուն ների ուսումնասիրու թյուններ ը ցույց ե ն տալիս շատ 
ավելի ցածր գոր ծակիցներ, ինչը  նշանակում է, որ  առավել ծան ր վի րա
վորում ունեցողները (կենսակա նորեն կարևոր հատվածների վիրա վորում
ներ, ԿԿ Վ) մահանում են  նախքա ն բուժ օգ նություն ստանա լը (աղ. 5.16):

Երկիր Հակամար տություն  Գործակից

Թաիլանդ Հակաապստամբական գոր ծողու թյուններ 0.39 

 Էրիթրեա  Պատերազմ ան կա խության համար 0.26

Ուգանդա Պարտիզանական պատերազմ 0.21

Աֆղանստան Մոջահեդական ապստամ բություններ 0 .07

Սուդանի հարավ Պար տիզանա կան պատե րազմ (Կ ԽՄԿի 
հիվանդանո ց Լոկիչոկիոյում) 0.33 

Աղյու սա կ 5.16 Կենսականորե ն կարևոր հատ վածների և վերջույթ-
ների վերքերի քա նակական հարաբերակցությունը տա րբեր 
ապստամբական  հակամարտու թյունների ժամանա կ27

5.9 . Հիվանդանոցային մահա ցություն

5 .9.1. Պատմական անդրադարձ

Ինչպե ս արդեն ն շվել է, մարտերում սպանված զի նծառայողների 
թիվը հա մե մատաբար կայուն է մ նացել վերջին կես դարում՝ մոտ 20% : 
Սա կայն  բժշկական առաջ ընթացին զուգահեռ զգալիորե ն նվազել է 
հի վան դա նո ցային մահացությունը (անվտանգ ա նզգայացում , արյան 
փո խներար կում , շոկի ֆի զիոլոգիայի ավելի լավ ընկալում, հա կա բիո տիկ
ներ և ա ռավել առաջա տար վիրա բուժական տե խնիկա) (աղ . 5.1 7) :

Հակամարտություն Հի վանդանո ցային 
մահացություն, %

185455 թթ. Ղ րի մի պատերազ մ (Մեծ Բ րիտանիայի 
կորուստները) 16.7

186165 թթ. Ամերիկայի քաղաքացիական 
պատերազմ (Միության կորուստները) 1 4.1 

27  Հարմարեցված այստեղից՝ Bhatnagar MK, Smith GS. Trauma in the Afghan guerrilla war: effects of lack 
of access to care. Surgery 1989; 105:699705.
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189 91 901 թ թ. Անգ լոբուրական պատերազմ ( Մեծ 
Բրիտանիայի կորուստները) 8.6

191718  թթ. Առա ջին համաշխարհա յին պատե րազմ 
(ԱՄՆ կորուստները) 7.6

Երկ րորդ համաշխա րհային պատե րազմ (ԱՄՆ 
կո րուս տները) 4.5

Ամե րիկա վիետ նամակա ն պատե րազմ (ԱՄՆ 
կորուստները) 2.5

Աղյու սակ 5.17 Հիվանդանո ցային մահացությու ն. օ րինակներ անցյալից

Հիվանդանոցայի ն մահա ցությունը դարձել է ա ռո ղջապահական 
համակարգի արդյունավետության  ցուցի չ՝ նկատի ունե նալո վ այ ն, ինչ 
արդեն ասվե լ է շատ ծանր  վիրավոր ների  վաղաժամ տարհանման 
պարադոքսի վերաբե րյալ: Սակայ ն այս թ վերը  հա շվարկելիս  պետ ք է հաշ
վի առնե լ ի րական «կենսա կանորեն կարևոր» օրգան նե րի վնասվածքների 
տոկոսը և բացառե լ կամ առանձնացնել մա կե րե սայիննե րը ։

5.9 .2. Հիվանդանոցային մա հացու թյունն ընդդե մ 
հետվիրահատական մահացության

Պետք է հաշվի առնել մի շարք նկատառու մներ, եթե հի վանդանոցա
յին մահացությունը պիտի օգտագործվի որպես հիվանդնե րի վարման 
համակարգի արդյունավետու թյա ն ցուցանիշ : Զին ված հակամարտու
թյունների ժամա նակ  վիրաբույ ժնե րը հաճախ առնչվում են զանգվածային 
մարդկային կորուստների հետ: Տե սակավորման գործ ընթացի ժամանակ 
որոշ հիվանդնե ր կդասվեն IV (հոգե վարքային, սպա սողական) կատե գո
րիա  յին, և նրան ց կտրվի միայն աջակցող բուժու մ՝ դրանով  իս կ ընձեռելով 
ցա  վա զերծ  և արժանապատվո րեն մա հանալու հ նարավորու թյու ն (տե՛ ս 
Գլուխ 9) : Ա յս  հիվանդներ ը գրանց վու մ են որ պես ՎՄ և հաճա խ ընդ գրկ
վում են հիվանդանոցային մահացու թյան թվերում:

Ա յլ հի վանդնե ր մահանում են ժամա նելու ց անմիջապես հե տո կամ 
«վիրասե ղանին», երբ հուսահատ փորձ է արվում փրկելու նրանց կյանքը: 
Եթե տարհանում ը մի  փոքր երկար տևեր, նմա նատիպ շատ հի վանդնե ր 
կդառնային ՄՍ՝ մահանալով նախքան հիվան դանոց հասնելը, ինչպես 
արդեն նշ վել է : Ինչևէ, նրանց գ րանցում են որպես ՎՄ  և կրկին ներա ռում 
հիվանդանոցա յին մա հա ցության ցու ցանիշի մեջ:

Ի հավե լումն, կան նաև իրական հետվիրահա տական մահե ր. ոմանք 
մա հա նում են անդառնալի շոկից, մյուս ները՝ գլխուղեղի վնասվածքից, 
ուրիշ  ներն էլ՝ վի րաբուժական բար դություննե րից, հիմնականում՝  սե պսի
սից, ինչ պե ս նաև այլ ախտաբանու թյուններից:

Հի վանդանո ցա յին մահացության համախառն վիճակագրությունը 
միշ տ չէ, որ հաշվի է առնում հի վանդների այս խիստ տար բեր կա տե գո
րիաները:

5.9.3. Մահացություն ը ԿԽՄԿ հոս պիտալներում
ԿԽ ՄԿ հի վանդանոցներում ծան ր ա շխատանքային պայմաննե րը, 

հա ճախ մասնագետ ների սահմանափակ քանակու թյունը և երբեմ ն ան վ
տանգու թյան ռի սկային իրավիճակներ ը հիշեց նում են  այն միջա վա յրը, 
որը սո վո րաբար դիտ վում  է աղքա տ երկրի պետական հիվան դա նոց
ներու մ: Արդ յու նա բե րական զարգացած եր կր ների ռազ մա բժշկական 
ծա ռա յու թյուն նե րը նույն պես կարող են բախվել այ սպիսի սահ մա նա փա
կում նե րի, սակայն դ րանց  ծավալներ ն այլ են լի նում : 

ԿԽՄ Կի հի վանդանոցներում հետվիրահատական մահացությունը 
տա տան վում է 2.2% ից Ք վետայու մ և 3.1  %ի ց՝ Փե շավարու մ, մին չև 4.2%՝ 
ԿաոիԴանգում, 4.8%՝ Քաբուլում և 6.1%՝ Մոնրովիայի ճակատամարտում , 
որտեղ տարհանման ժամանակահատվածնե ր ը չա փա զան ց կարճ են եղել :

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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5

5.1 0. ԿԽՄԿ-ի հիվանդանոցային բեռնվածությա ն 
վիճակա գրական վերլուծություն

5.10.1 . Վիրաբուժական աուդիտ. մեթոդաբանությու ն
Ա ռանց նախահիվանդանոցային փուլի նկատմամբ վերա հսկո ղու

թյան, ինչպես նաև տվ յալնե րի հավաք ման համակարգի հայտ նի ան հա
մա   պա տաս  խանու թյուն նե րի առկայությա ն պայմաններում մա հա ցու  թյան 
մա կարդակը չի  կարող լինել ԿԽՄԿ վիրաբուժակա ն ծրագ րերի և հի  վան
դանոցնե րի աշխա տանքի հավաս տի վիճակագրական ցու ցա նիշ: Նու
յնը վերաբերու մ է նաև պետական հան րային բուժ հաս տա տու թյուն նե րի 
մեծա մասնությանը: Շատ ավելի հու սալի ցուցա նիշներ  են  բժշկա կան 
ծանրա բեռնվածու թյունն ու հի վանդա ցու թյունը, ինչն արտա հայտ վում է 
մեկ հիվան դին ընկնող վիրահատությունների ու ա րյան փոխ նե րար կում
ների  քանակով և հո սպի տալացման տևողությամբ:

Հիվանդնե րի մեծ մա սը պատշաճ  բուժ սպասարկու մ ստա նալու 
պա րա գայում ենթարկվում է եր կու վիրահատության՝ վեր քի  բացազատում  
և վեր քի հետաձգված առաջնային փակում: Գոյություն  ունեն այսպի սի 
մոտե ցումը հիմ նավորող մի շարք գործոն ներ.

• Ի տարբերու թյուն  զինված ուժե րի` ԿԽՄԿն չունի վիրահատական 
բուժ ման զո րահանգրվանային (է շելոնային) համակարգ . բոլոր 
վիրա հատություն ները կա տարվում ե ն միևնույն  հիվանդանոցում 
( տե՛ ս Գ լուխնե ր 1 և 6): 

• ԿԽՄԿ վիրաբույժները հա զվադե պ են կատարում մար տական վեր
քերի պլանային սերիական վիրաբուժական մշա կում, որոնք պահան
ջում են ավելի մե ծ թվով վի րահա տություններ (տե՛ ս Գլուխ 10):

• Որոշ հի  վանդների հարկ է լի նում կատարել երրորդ  վիրահատու թյուն 
մաշկի փոխպատվաստման միջոցով վեր քը փա կելու համար, կամ 
երբեմ ն նույնիսկ  ավե լի շատ վիրահատություն ներ, եթե թափանցող  
վերք ը բարդացած է այրվածքո վ ( տե՛ ս Գլուխ 11) :

•  Մյու սներին պետք է լինում միայ ն մեկ վիրահատու թյուն (գանգա
հատում , թոքամզային խոռոչի դրենավորում կամ որովայնահատում ):

• Որոշ հի վանդներ ընդ հան րապե ս վիրահատու թյան կարիք չեն 
ունենում, եթե ընդունվել են բացառապե ս զննման/դիտարկման 
նպա  տա կով՝ սպասո ղակա ն « հոգեվարքայի ն» տրիաժի կատե գո
րիայի (կյանքի հե տ անհամատեղե լի վնաս վածքներ), պարապլեգիա
յո վ (ստորի ն վերջույ թնե րի կաթված) հիվան դներ և այ լն (տե՛ս 
Գլուխ 9):

• Փոքր  մակերեսային վերքերը  հաճախ պահպանողական կերպով 
բուժվում են վիրա կապերո վ և հակաբիոտիկնե րո վ, բացառությամբ 
Հ ՀԱներով հարուց ված վերքե րի (տ՛ե ս Գլուխ 10): 

Այս «նորմալ» եզակի և բազմակի վիրահատու թյուն ները, որպես 
կա նոն, միմյանց հավասարակ շռում են: (Զուտ այրվածքային վնաս վածք
նե  րը ներա ռվա ծ չեն այս քննարկման մեջ): 

Հիվանդների մեծ մասին ան հրա ժեշտ է լինում երկու 
վիրահատու թյուն՝  վերքի առաջնային վիրաբուժական 
մ շակում  և հետաձգ ված առաջնային փակում: Ավելի 
քան երկու վիրահատու թյունը սովորա բա ր վկայու մ է 
հետ վիրահատական բարդու թյան, մասնավորա պե ս՝ 
վարա կի մասին:

Յուրաքանչյուր հիվանդի հաշվով եր կուսից ավե լի վիրահատություն 
կատարե լը սո վո րա բա ր ենթադրում է հետվիրահատակա ն բարդություն, 
որ պե ս կա նոն՝ վարակ, ինչը հիվանդա ցության հուսալի ցուցանիշ է: Այս
պի սո վ, խոշոր հետազոտու թյուններում որպես ա շխատանքային ծան
րա բեռն վածության և պատ շաճ վիրաբու ժական վարման հավաս տի 
մո տավոր  չափանիշ` Կ ԽՄԿն ընդունում է, որ 1 հիվանդի ն ընկնում է մի ջի
ն ը 2 վիրահատու թյուն : Այս նախադրյալ ներն էլ հե տագա քննար կում ների 
հիմքն են։

ՊԱ ՏԵՐԱԶՄ ԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐ Ի ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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5.10.2. Վի րահատու թյուն ների քանակն  ըս տ հիվանդի.  
բոլոր հիվանդներ ը

Աղ. 5.18ում ներկայա ցված է մեկ հիվանդին ը նկնող վի րա հա տու
թյունների քանակի  բաշխվածությունը Կ ԽՄ Կ տվյալների բազայում 
գ տնվող բոլոր հիվանդ ների հա մար:

Առանց վի րահատության 9%

1 վիրահատությու ն 16%

 2 վիրահատություն 41%

 ≤ 2 վիրահատություն 66 %

 3 վիրահատությու ն 1 4%

≥ 4 վիրահատությու ն 2 0%

Աղյուսակ 5.18 Մե կ հիվանդին ընկնող վիրահատությունների 
քանակնե րի բաշխու մը (N = 16 172)

Պար զու թյա ն համա ր տրված է վի րա հա տությունների քանակի երեք  
խումբ՝ երկու կամ պակաս, երեք և չորս և ավելի (նկ. 5.6): 

Տվյալների բա զայի բոլոր հիվանդ ների առնվա զն 2/3ն ունեցել է 
0 2 վիրահատու թյուն, ին չը վկա յում է նվազագույն հիվանդացության 
և պա տշաճ վիրաբուժական վարման մասին: Կան մի շարք գործոններ, 
որոնք ազդու մ են  այս վիրաբուժական ծանրաբե ռնվածու թյան  վրա՝  
տարհա նման  ուշացում, վերքի ծանրության աստիճան, վերքի տեսակ և 
վիրավորմա ն մեխանիզմ: Այս գործոններից  մի քանիսի  համառոտ վերլու
ծություն ը տրված է հաջոր դ բաժիններում :

5.1 0.3 . Վիրա հատությունների քանակն ըստ տարհանման 
հետաձգման

Աղ. 5.19ում ամփոփված է քաղա քային խոշոր մարտերի ընթացքում 
մեկ հիվան դին ընկնող վիրահատություն ների քա նակը՝ դեպի Քաբուլի 
ԿԽ ՄԿ հիվանդա նոց տարհանելու  տևողությունից կախված: 

Տա րհանման 
տևողությու ն,  ժա մ

N = 
6 140  0 վիր. 1 վիր. 2 

վիր. ≤  2 վի ր. 3 վիր. ≥ 4 վիր.

< 6 3214 7% 30% 47% 84% 7% 8% 

624 1606 7% 23% 51% 81% 9% 11%

2472 605 6% 24% 50% 80% 7% 12%

> 72 715 9% 26% 42% 77% 9% 14%

Աղյուսակ 5.19 Մեկ հիվանդին ընկնող վիրահատությունների քանակը՝ ըստ 
ԿԽ ՄԿ Քաբու լի հի վանդանոց  տարհանե լու տևողության 1990-92 թթ.

Տվյալների ամբողջ բազան դիտարկե լու դե պքում այս թվերը 
հաստատվու մ են (աղ . 5.20) :

Տա րհանմա ն 
տևողություն, ժա մ  N = 16 172 ≤ 2 վիր. 3 վիր. ≥  4  վի ր.

< 6 2409 81% 9% 10%

624 3727 70% 13% 17%

2472 2785 69% 13% 17%

> 72 7251 71% 12% 17%

Աղյուսակ 5.20  Մեկ հիվանդին ընկնող վիրահատությունների քանակը՝ 
ըստ ԿԽ ՄԿ հիվան դանոց նե ր տարհանելու տևողու թյան, 1 990-99 թթ.

Նկար 5.7.3 

Մե կ հիվանդին ընկնող 
վիրահատությունների քանակը 3 րդ 
խմբի վերքերի համար (N = 3469)

≤2 վիր.
(40%)

3 վիր.
(19%)

≥ 4 վիր.
(41%)

Նկար 5.7.2 

Մե կ հիվանդին ընկնող վի րա
հատությունների քանակը 2րդ խմբի  
վեր քերի համար (N = 5974)

≤2 ops
(61%)

3 ops
(16%)

≥ 4 ops
(23%)

Նկար 5.7.1 

Մեկ հի վանդին  ընկնող վիրա
հատությունների քանակը 1ին խմբի  
վեր քերի համար (N = 6 729)

≤2 ops
(84%)

3 ops
(9%)

≥ 4 ops
(7%)

≤ 2 վիր.
(66%)

3 վիր.
(14%)

≥ 4 վիր.
(20%)

Նկար 5.6 

Մեկ հիվանդին ընկնող 
վիրահատությունների քանակը, 
 պար զեցված (N = 16 172 )

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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5

Թեև տա րհանման ուշացումն ազդում է հիվանդանոցային մահա ցու
թյան վրա, հիվանդացու թյունը, որը որոշվում  է մե կ հիվան դին ը նկնող 
վիրահատություննե րի քանակով, ըստ երևույթին, դրանից կախված չ է: 
Ստացվում է այնպե ս, որ կրիտիկական սահմանը 6 ժ ուշացու մն է ( քանզի 
«վնասվածքից 612 ժ հետո» կատե գորիա Կ ԽՄԿի տվյա լների բա զայում 
գոյություն չունի, և դա հե տագա ուսումնասիրության ա ռարկա է): Սակա յն 
նման հապճեպ  ե զրահանգում կատարե լուց առաջ պետք է վե րլուծել  մեկ 
ա յլ գործոն՝ վերքի ծանրու թյան աս տիճանը։

5. 10 .4 . Վիրահատությունների քա նակն  ըստ ԿԽՎԳՍ-ի
Ըստ ծանրության աս տիճանի մեծացման՝ Կարմիր խաչի վերքերի 

գնահատման սան դղակն ու դասակար գման  համա կարգը բաժանում 
են մարտական վերքեր ը առա ջինից երրորդ խմբե րի  (տե՛ս Գլուխ 4): 
ԿԽՄԿի վիրաբուժական  տ վյալների բազայում  ծանրությա ն աստիճանից 
կախված  բաշխվա ծությու նը հետևյա լն է.

• Խում բ 1 ՝ 42%
•  Խումբ 2՝ 37%
• Խում բ 3՝ 21%:
Եթե նա յենք վեր քի խմբից կախված  վիրահատությունների քանակին, 

ապա կն կատենք կարևոր տարբերությու ն (աղ. 5.21, ն կ. 5.7.1 – 5.7.3 ): 

Վերքի ծանրության 
աստիճան

Հիվանդներ
(N = 16 172)

Մեկ հիվանդին  ընկնող վիրահա տությունների քանակ, %

0 վիր. 1 վիր.  2 վիր. ≤ 2 վիր . 3 վիր. ≥ 4 վիր.

Խումբ 1 n = 6729 16 23 45 84 9 7

Խումբ 2 n = 5974 4 12 44 61 16  23

Խումբ 3 n = 3469 3 7 30 40 19 41

Աղյուսակ 5.21 Ծանրության աստիճանից կախված՝ մեկ հիվանդին ընկնող վիրահա-
տու թյուննե րի  քանակն ըստ Կար միր խաչի վերքերի գ նահատման սանդղակի

ԿԽՎԳՍի աստիճանի ց կախված՝ պահանջվո ղ վիրա հա տություննե րի 
քանակը զգալիորե ն տարբերվում է: Վիրաբուժա կա ն ծան րաբեռնվա ծու
թյունը, ինչպես և ակնկալվում էր, միան շանականորեն  կախված է վնաս
ված քի ծան րության աստիճանից, և ԿԽՎԳՍն ի վիճակի է կան խա տե սել  
դա: 

5.10 .5. Վիրահա տությունների քանակ ն ըստ վերքի խմբի և 
տարհանման հետա ձգմա ն

Եթե հի մա վեր լուծենք վիրահա տությունների քանակը՝ համա դրելով 
վերքերի խմբերն ըստ ԿԽՎԳ Սի, և տարհանման հետաձգում ը, ապա 
կստանանք հետևյալ խոսուն արդյունքները (աղ . 5.22):

 Խումբը և տարհանման 
ժամանակը Հիվանդնե րի քանակը ≤ 2 վիր. 3 վի ր.  ≥ 4 

վիր.

Խումբ 1, N = 672 9

 < 6 ժամ 1124 93% 5% 3%

6–24 ժամ 1694 8 4% 9% 7%

24–72 ժամ 1182 82% 11% 7%

> 72 ժամ 2729 82% 10% 9%

Խումբ 2, N = 5974

< 6 ժամ 788 77% 11% 12%

6 – 24 ժամ 1186 62% 1 6% 22%

ՊԱ ՏԵՐԱԶՄ ԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐ Ի ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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24 – 72 ժամ 1110 58% 17% 25%

> 72 ժամ 2890 56% 18% 26%

Խումբ 3, N = 3469

< 6 ժամ 497 47% 17% 35%

6–24 ժամ 847 37% 19%  44%

24–72 ժամ 493 39% 19% 42%

> 72 ժամ 1632 40% 20% 40%

Աղյուսակ 5.22 Ծանրության աստիճանից կախված՝ մեկ հիվանդին ընկնող 
վիրա հա տություն նե րի քանակ ն ըստ Կար միր խաչի վերքերի գ նահատ-
մա ն սան դղակի և վնասվածքի ց հետո անցած ժամանակի

Այսպիսով, ԿԽՎԳՍն կարծե ս ավելի լավ է արտացոլու մ հի վան դա ցու
թյունն ու վիրաբուժա կան ծանրաբեռնվածությունը , քան զուտ դե պի հի վան
դա նո ց տուժածի տարհա նմա ն հետաձգումը, բայց  երկուսի համա դրու թյունն 
առա վե լ ուշագրավ է: Խումբ 3ի վերքեր ը սովորաբար շատ ծանր են լինում, 
և տա րհանմա ն ուշացումը, ըստ երևույ թին, որևէ դեր չի խաղում: Նմա ն 
հի վանդներից շատերը պարզապես ողջ չեն մնում նախքան հիվան դա նո ց 
հաս նե լը:

5 .10 .6 . Վիրահատություննե րի քանակն ըստ կիրառված 
զինատե սակի

ԿԽՄԿ տարբե ր հիվանդանո ցնե րի (Քաբուլ, Քանդահար, Կաոի Դանգ, 
Նովիե Աթագի, Փեշավար և Քվետա) աշխատանքի վերլուծությա ն արդ յունք
ներն ըստ տարբեր զեն քերի պատ ճառած վնաս ված քնե րի ներ կա յաց վա ծ են 
Աղյուսակ  5.23ում :

ԿԽՄԿ տվյալնե րի բազայում հակա հետևակային և հա կատանկային 
ականներից կամ չպայթած զի նամթեր քի ց առա ջացած վերքերը չե ն տարան
ջատվում միմյանցից: Ավելին՝ բեկոր ներով հարուց ված որոշ վերքեր կարող 
էին առաջացա ծ լինել բե կորա յին ՀՀ Աներից: Հիվանդանոցի անձնակազմը 
միայ ն հիվանդների ց է տե ղեկանում իրեն ց հե տ կա տարվա ծի մասին, և, 
բնականա բար, շատե րը պատկերա ցում իսկ չեն ունե նում կիրառված զինա
տեսակների մասի ն։ Նրանք հաճախ խոսում են միայն «ռումբե րից» կամ 
«հրացաննե րից»:

Ակնհայտ է, որ  ականնե րի ց առաջացած վնասվածքները ե նթադրում 
են զգալիորեն ավելի բարձր հիվանդա նոցային ծա նրաբեռնվածություն և 
հի  վան դա ցություն, քան հրա զե նային կամ բեկորային վերքե րը (ա ղ. 5. 23 և 
ն կ. 5.8):

Զինատե սակ 0 վիր. 1 վիր. 2 վիր. ≤ 2 վիր. 3 վիր. ≥ 4 վիր.

Ականնե ր  N = 5236 9% 15% 38% 62% 14% 24%

Հրազենային վերքե ր 
N = 5984 9% 22% 44% 75% 12% 13%

Բեկորներ N = 7 674 11% 24% 44% 80% 9% 11%

Աղյուսակ 5.23 Մեկ հիվանդի ն ընկնող վիրահատությունների 
(վիր.) քանակ ն ըստ զինա տեսակի

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Նկար 5.8 Մեկ հիվանդին ընկ նո ղ վիրահա տություննե րի 
քանակ ն ըստ զինատե սակի (պարզեցված) 

Զինա տե սակի մահաբերու թյուն ը կարևո ր է, սակայն  պետք է հաշ վի 
առնել նաև վիրաբուժական ծանրաբեռնվածության, հիվանդացու թյան և 
տառապանքի ընդհա նուր ազդե ցությու նը, ինչպես նաև այդ զինատեսակի 
կիրա ռման սոցիալտնտեսակա ն հետևանքնե րը: Իզուր չէ, որ թունավո ր 
գազեր ը, մանրէաբանական զենքե րը, կուրա ցնող լազերային զենքերը, 
Հ ՀԱները և կասետային զինամ թերք ը հայ տարար վել են օրենքից դուրս և 
արգե լվե լ միջազ գային պայմանագրերով։

5.11. Եզրահանգումներ. համաճա րակաբա նական 
ուսու մնասիրությունից քաղվե լիք դասե րը

Պա տերազմի զոհե րի համա ճարակաբանու թյա ն այս համառոտ 
ակ նարկից կարե լի է մի  քանի եզ րահանգում անել , որոնք ա զդում են կլի
նիկական աշխատանքի և մարդասիրական գործողու թյունների վրա:

1. Աղքատ երկրում քաղա քացիա կա ն բ նակչության համար պա
տե րազ մի՝ հան րային ա ռողջու թյա նը հասցված հետևանք ները  
սովորաբար ա վելի մեծ են լինու մ, քան ուղղակի տրավմայի 
հետևանքնե րը: Որոշ հա կա մար տու թյուններում պատե րազմական 
վնասվածքներն  ա վելի մեծ բեռ են կ րու մ, և հետտրավ մա տի կ 
հիվանդացու թյունը կարող է ավելի խոր երկարաժամկետ հե
տևանքներ թողնե լ, քան մահացությունը: Սա դրսևորվու մ է 
հատկապե ս հետկոն ֆլիկտային իրավիճակում ՀՀԱ ներո վ 
համա տարած «աղտոտվածությամբ», որի սոցիալ տնտեսական 
հետևանքները տևական են լի նում: 

2. Քաղաքացիական  համատեքստում ռազմադաշ տային վիրա բու ժու
թյան արդյունք ների վրա ա զդում են՝
• վնասող գործո նից կախ վա ծ վերքի տե սակը.
• վ նասվածքի ծանրության աս տիճանը. 
• հիվանդի ընդհանուր վիճակ ը՝ թերս նուցու մ, քրոնիկ 

հիվանդություն, ուղե կցող էնդե միկ հիվանդությու ն (օրինակ՝ 
մալարիա) և այլն.

• պատեհաժա մ և պատ շաճ ա ռա ջին  օգնու թյունը.
• հի վանդանոց տեղափոխե լու համար անհրաժեշտ ժամանակը.
•  հիվանդա նոցային բուժման ո րակը ( վերակենդանացում, 

վիրահա տություն, հետ վիրա հատական խնամք, 
ֆիզիոթերապիա և վերա կանգ  նո ղա կան բուժում). 

• ա վելի  փորձառու անձնա կազմով ավե լի  հագեցած հիվանդա
նոց տարհանման հնարավորությունը:

3. Հատկապես ա ղքատ երկրնե րի խաղաղ բնա կչության համատե քս
տում նա խահիվանդանոցային օգ նությունը զգալի բարե լավ ման 
կարիք ունի: Շատ բան կարե լի է անել մահ վա ն և հիվանդացության 
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կա նխարգե լման համար վաղ և արդ յունավետ առաջին օ գնության  ու 
կենսապահովման մի ջոցով:

4. Արդյունավետ առաջի ն օգնություն ը և տարհան ման  համակարգը 
կարող են կանխել վե րահսկե լի արյունահոսու թյամբ և շնչուղիների  
խցանմամբ պայ մանավորված մահե ր ը: Նախահիվանդանոցային 
բուժման բարե լավումը կարո ղ է փոքրինչ նվազե ցնե լ « մար տում 
սպան վա ծ» և «նախքա ն հիվան դանոց հասնելը մահացած» 
զոհերի թվերը, բա յց միևնույ ն ժամանակ կավե լանա « վերքերից 
մահացածների» և ներհիվան դանոցային  մահացու թյան թիվը։ 
Այսինքն՝  ավելի շատ տուժածների կ հաջողվի փրկել, սակայն  ցուցա
նիշները կխեղաթյուրվեն: Ա յս պարադոքս ը պետք է հա շվի առնել 
բուժ ման որակ ը գնա հատելիս։

Երկարատև ու դժվարին տարհանումը հանգեց նում է ամենածանր 
վիրավորների ավտոմատ «բնական տ րիաժի»: Արդ յունքում նվա զու մ է 
հիվանդա նոցայի ն մահացությունը ։

Քաղաքային մարտերի ժամանակ վիրավո րված քաղաքա ցիական 
ան ձանց 40 50%ը հոսպի տա լաց ման կարի ք չի ունենում: Այն ամենը, 
ինչ անհրաժեշտ է ն րանց, առաջին  օգնու թյունն է՝ գումարած  ներքին 
ընդունման հակա բիոտիկներն ու ցա վազրկողներ ը: Նրանց առկա յու
թյու նը լ րացու ցի չ բե ռ է հիվանդանոցի ղե կավարության համար: Այնու
ամե նայնիվ, նրանց հի վանդանոցի ց դուրս գրելը կարո ղ է խնդրահա րույց 
լինել անվտանգության ն կատառումներից ե լնե լով, նաև՝ սո ցիալ
տնտեսական գոր ծոն ների և հիվանդների վա խերի պատճառով:

Գլխի և իրանի վնաս վածքները ամենամահաբեր ն են։ Վիրա հա
տական   ծանրաբե ռնվածության մե ծ մաս ը կազմում ե ն փա փուկ հյուս
վածքնե րի և վեր ջույթ ների  վնասվածքնե ր ը:

Հրազենային վերքերն ավե լի  ծանր  բեռ են, քա ն բեկորային 
վնասված քները, սակայն այրվածք ները և ՀՀԱներից ստացված վնաս
վածքնե րը կազ մում են հիվան դանոցային ծանրաբե ռնվածության և 
հիվանդա ցու թյան ամենամեծ մասը:

Կարմիր խաչի  վերքերի գնահատման սան դղակը թույ լ է տալիս 
ճիշ տ գնահա տել պա տերազմա կան վերքերի ծանրու թյան աստիճանը և 
դրանցից բ խո ղ վիրաբուժական ծան րաբեռնվածությունը:

5 .11 .1. Պատե րազմի  վիրավորների վիրաբուժակա ն 
տ վյալների բազայի ստեղծում

Տար բեր ռազմաբ ժշկական  ծառայություններ ունեն տվ յալների 
հա վաք ման իրենց կատեգորիաները և ա ղյուսակները : ԿԽՄԿ ն քա ղա
քա ցիա կան առողջա պահական հաստա տու թյուննե րին առա ջար կում է 
կատե գորիանե րի նմու շ, որոն ք կարող են տե ղադրվե լ պարզ էլեկտրո
նայի ն աղյուսակում՝ թույ լ տալով հավաքել անհրաժեշտ տվյալ ներ 
հե տա գա ուսումնասիրության համար ( տե՛ս ՀԱՎԵ ԼՎԱԾ 5Բ. Պա տե րազմի 
վիրա վորների վիրա բու ժական տվյալների բազայի ստեղծու մ): 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 5Ա. Կ ԽՄԿ վիրաբուժական տվյ ալների բազա

ԿԽՄԿն 1990 թ. ստեղծել է վերքերի կենտրոնա ցված տ վյալների 
բազա և վնասվածքների ռեեստր: Դրանք ի սկզ բանե նախատեսված էին 
ԿԽՄ Կի անկա խ հիվանդանոցների (այսինքն՝ հի վանդանոցներ, որոնք 
ստեղծվել և գոր ծում  են ԿԽՄԿի կառավարման ներքո) վիրաբուժական 
ծա նրաբեռնվածության առումով կազմա կե րպությանը կողմ նորոշելու համար: 
ԿԽՄԿ հիվանդա նո ց ընդունված՝ մարտա կան վիրավորում ստացած  բոլոր 
մարդկանց համար պլա նային կարգով  լրաց վում է նրանց մահվա ն կամ 
դուրսգրման վերաբերյալ տվյալների ձևաթուղթ: Ընդ որում՝ չի նշվում՝ նրանք 
կոմբատա՞նտ  են, թե՞ քաղաքա ցիական անձինք:

Գրանցվում են տուժածի տարիքը և սեռը, վնասվածքի պա տճառն 
ու անատոմիական տեղակայումը, ին չպես նաև վնասվածք ս տա նալու և 
հիվանդա նո ց ընդուն վելու միջև եղած  ժամանա կահատված ը: Արկային 
(այսինքն՝  ինչպես հրազենային, ա յնպես էլ բեկորային) վնաս վածքները 
գնահատվում  են Կարմի ր խաչի վերքերի դասակարգման համակարգո վ՝ 
ԿԽՎԳՍո վ, որը ն կարագրված է  Գ լուխ 4 ում: Նման տե ղեկատվության 
հավաքման  հիմքում ըն կած հիմնական գաղափարը վիրաբուժական  
ծա նրաբե ռնվածության գնահատումն է, որը որո շվում է վնասվածքների 
ծանրությամբ, մեկ հի վանդին ընկնո ղ վի րահատություն նե րի և արյան 
փոխներարկումների քա նակով ու հոսպիտալա ցմա ն տևողությամ բ:

ԿԽՄԿի ա յս ա նկա խ հիվանդա նոցները սպասարկե լ են մի  շարք զինված 
հակամար տու թյուննե րից տուժածնե րի, որոն ք մասնակցել ե ն տարբե ր 
տեսակի մարտերի: 2019 թ . դրու թյամբ  տվյա լնե րի բազան պարունակե լ է 
գրա ռումներ պատերազմի ավելի քան 56 000 վիրավո րի մասին։  Սակա յն ոչ  
բո լոր գ րառումներն են ամբողջական: 

Հիվանդա նոց Գործունեության 
տարիներ ը Մարտե րի բնույթ ը

 ԿաոիԴանգ, Թաիլանդ 1 97 992 
Ջուն գլիների պար
տիզանական մարտեր 
Կամբոջա յու մ

Փեշավար, Պակիստան 1 98193 

Լեռնայի ն 
պարտիզանական  
մարտեր Աֆղանստա
նում 

Քվե տայ, Պակիստան 1 98396 

Լե ռնային 
պարտիզանա կան 
մարտեր Աֆղանս
տանում

 ՔարտեՍեհ, Քաբուլ, 
Աֆ ղանստան  198 8 92

Անկանոն մարտեր, 
հիմնականու մ 
քա ղաքային

Միրվա յս, Քանդահար, 
Աֆղանստան 19 962001

 Անկանոն մար
տեր, հիմնականում 
քա ղաքային

 Բուտար, Ռուանդա 1995

Ա նկանոն 
պարտիզանական 
մարտեր, հիմնակա նում 
գյու ղակա ն

Նովիե Աթաղի, Չեչնիա , 
Ռուսաստան 1996

Ան կանոն պարտի
զանական մարտեր, 
գ յուղական  և քաղաքա
յի ն

Լոպիդինգ, Լոկիչոկիո, Քենիա 198 72006

 Գյուղական 
պարտիզանակա ն 
պատերազմ Սուդանի 
հա րավի սահելյան 
կիսաանապատներում 
և եղե գնուտային 
ճահիճնե րում

Փեշա վա ր 2, Պակիստան 20 092012
Լե ռնա յի ն 
պարտիզանական 
մարտե ր
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Վերոհիշյա լ հակա մարտություններ ը տարաբնույթ  էին ։ Վիրավո
րումից բուժում ըն կա ծ ժամանա կահատվածը հաճախ ներառու մ է ր 
ծա յրահեղ ցուցանիշներ՝ մի քանի  րոպեից մինչև մի քա նի շաբաթ: Երկար 
երթուղիների լոգիստիկ դժվա րությունների պատճառով ԿԽՄԿն հազ
վադեպ էր կարողանում  կազմակերպել տուժածնե րի արդյունավետ և ժամա
նակին տար հանում: Հատ կանշական բացառու թյուններ էին Պակիստա նի  
հետ Աֆղանստանի սահմանին և Քա բուլի  մերձակայքում բացազատվա ծ 
ԱԲՕ կետեր ը: Սուդանի հարավի սանավիացիոն տարհանմա ն ծրա գրի 
շրջանակ ներում, ո րը ԿԽՄԿ ն կառավարու մ էր Մ ԱԿ ի «Սուդան–կյանքի 
ուղի» գործողության հետ համատեղ, հ յուսիսային Քե նիայի Լո կիչոկիո 
քաղաքի Կ ԽՄԿ հիվանդանոց էր տեղափո խվե լ ավե լի  քա ն 20  00 0 հիվանդ: 
Այնուա մենա յնիվ, հեռավորություննե րը և հիվանդների մասին ծանուցման 
ուշացում ներն ա յս դե պքում նու յնպես հազվադեպ էին հնարա վորու թյուն 
տալիս տարհանումը  կատա րել ժամանակին:

Կ ԽՄԿն բացա զատել է այլ հիվան դանոցնե ր և ս. նրա վիրաբուժական 
բրիգադներն աշ խատել են տեղական հանրային հիվան դանոց ներում, 
սակայն  նրանց հիվանդ ները ներառված չեն այս տվյալների բազայում: 
Ի լրումն այս վիրաբու ժա կան տվյալների բազայի՝ տե ղեկատվու թյան այլ 
կարևոր աղբյուրնե ր են Սոմալիի Կարմիր մահիկի կող մի ց կառավարվող 
Քի սանի հիվանդանոցը Մոգա դիշո քա ղաքում (1992 թ. ցայս օր) և  Լի բե րիայի 
Մոն րովիա քա ղա քի Ջ.Ֆ. Քե նեդու հիշատակի հիվանդանոցը ( 20 01 20 04 թթ.), 
որը համատեղ շահագործում ե ն Կ ԽՄ Կն և հիվանդանոցի կառավարիչների 
խո րհուրդը: 

ԿԽՄԿ տվյալների բազայից վերցված վի ճա կագ րակա ն տվյալների 
հետա հայաց (ռետրոս պեկտիվ ) վերլուծության ժամանակ պետ ք է հաշվի 
առնել  ան ճշտությունների հնարավորու թյունը, քանի որ դրան ք ժամանակին 
հընթացս (պրոսպեկտիվ  եղանակով) հա վաքվել են հիվանդներին հիվան դա
նո ց ընդու նե լի ս:

Սո վորաբար նկատվում են հե տևյա լ տիպի խնդիրներ՝ 
• գործավարական վրիպակ ներ.
• հիվանդների քարտերի բա ցակայություն.
• հիվանդ ների թերի լ րացված քարտե ր ( բոլոր հիվանդների  համա ր ոչ բո

լոր կատեգորիա ներն են  լրացվե լ).
• դասակար գման կատեգորիաների սահմանման հե տ կապված 

շփոթություն.
• հաշվառ ման շարունա կականու թյան բա ցա կայությու ն հիվանդանո ցի 

անձնա կազմի մշտական փո փոխության պատճառով. 
• տվյալնե րի բա զա վարե լու համար պատշաճ կերպո վ պատրաստ ված 

վարչատեխնիկական աջակ ցման անձնակազմի  բացակայու թյուն:
Այդուհանդերձ, պետք է հաշ վի առ նել, որ տար բեր մարտա կան գոտիների 

վե րաբե րյալ սույն ձեռնարկում բերված Կ ԽՄԿ վիճա կա գրությունն  առնչվում 
է զինված ուժերի կազմում չընդգրկված վիրավորնե րին: Հետևաբար այն 
արտացոլում է մարտադաշտի միայն մոտարկված ի րողու թյունը հատկապես 
ոչ կոմ բա տանտ բնակ չության նկատմամբ։

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀԱ ՎԵԼՎԱԾ 5 Բ. Պատերազմի վիրավորների վիրաբուժական 

տվյալ ների բազայի ստեղծում

Ստորև հիշատակված կատեգորիանե րը կարելի է գ րանցե լ տ վյալների 
էլեկտրոնային բազայու մ կամ էլե կտ րոնային ա ղյուսակում: Էլե կտրոնայի ն 
ա ղյուսակի կիրառման դեպքում կա տեգորիաները պետք է մուտ քագրե լ վերին 
շարքի սյու նակներում, իսկ հիվան դներին գրանցել տողերում:

ԿԽ ՄԿի վիրաբուժական տ վյալների բազա յի կիրառ ման փոր ձը բա ցա
հայ տեց մի շարք թերություններ, որոնք  շ տկ վել են այստեղ առաջարկ վո ղ 
տարբերակում: 

Վա րչա կան տվյալներ
• հիվանդանոցի ան վանումը (եթե տվ յա լնե րի բազա ն պարունակում է հի

վանդնե րի տվյալնե ր մե կից ավելի հիվանդանոցնե րից) 
• հիվանդի հիվանդանոցային հա շվառման համարը 
• տվյալ ների բազայի հերթա կա ն համա րը
• ընդունելությա ն ամսա թիվը
• դուրսգրման ամ սաթիվը
• հոս պիտալաց վա ծ օրերի քանակ ը
• արդյոք  հիվանդը կրկնակի՞ է ըն դունվում նույն վնաս ված քի կա

պակցությամբ
• տարի քը 
• սեռը :

Վնասվածք ստանալու ց հետո անցած ժամանակը
• ժամե ր (կամ < 6, 6 –12, 1 2– 24)
• օրե ր (կամ 24–72 ժամ, > 7 2 ժամ )
• շաբաթներ:

Վնասվածք պատճառող զենքը
• հրազեն (հրացան, ատրճանակ, գնդացիր, որսորդական հրացան)
• ռումբ, արկ, ականանե տ, նռնակ
• հակահետևակային ական (ՀՀԱ)
• հակատանկային ական (ՀՏԱ )
• չպայթած զի նամթերք (ՉԶՄ ), այդ թվում՝ կասե տայի ն ռում բեր
• «սառը զենք »՝ սվին, մաչետե, պանգա:

Վնասվածքի մե խանիզմը 
• հրազենային  ( ՀԶՎ)
• բեկորային
• պայթյունի հարվածային ալիքո վ
•  հարված  բութ առարկայով
• այր վածքայի ն: 

Ծանոթագրություն
Ռումբը, հրե տանային արկը  կամ ՀՏԱն կարող են թափանցող  բե կորնե ր 

ա րձակե լ, առաջացնե լ պայթյունի հարվածային ալիքով և/կամ այրվածքային 
վ նասվածք, իս կ փոխադրամիջոց կամ շինություն քանդելով՝ նաև բու թ 
վնասվածք պա տճառել: Նույնը  կարելի է ասել ՀՀԱ ների մասին։ Այսինքն՝ 
միևնույն զենքը  կարող է վնասվածքնե ր հարուցել մի քանի մեխանիզմով ։ 
Ուստի հնարավոր է, որ ար ձանագրվի մե կ զինատեսա կ, բա յց ն շվի 
վնասվածքի մի  քանի մեխանիզմ:

Կլի նիկական տվյալներ
• զարկերակային արյա ն ճնշումն  ընդունելության ժա մանակ
• վիրահատու թյունների քանակ
• ան զգայացումների քանակ
• փոխներարկ ված դոնո րական արյան միավոր ների քանա կ
• ելք . ապա քինված, բարդություններ, մահ (նե րառ յա լ պատ ճա ռը):

Անատոմիա կա ն տվյալնե ր 
Վնասվածքի տեղա կայումը. ե թե մեկից ավելի է, ապա յուրաքանչյուր 

վնասված քի ն վերագրվում է կարգա թիվ, որը դրվում  է նաև անատոմիակա ն 

ՊԱ ՏԵՐԱԶՄ ԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐ Ի ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



շրջանի սյունակում: Յու րա քանչյուր ա նատոմիական շրջանում  նշվում է 
միայն մեկ վնասվածք՝

• գլուխ 
• դեմք
• պարանոց 
• կրծքա վանդակ
• որովայն
• կոնք, հետույք
• մեջք  և իրանի փափուկ հյուսվածք
• վերին վեր ջույ թ ձախ
• վերին վե րջույթ աջ
• ստորի ն վերջույթ ձախ
• ստորին  վերջույթ աջ:

Կարմիր խաչի վերքերի գնահատման սանդղակ (ԿԽՎԳՍ )
ԿԽՎԳՍ տվյալներ պետք է մուտքագ րել եր կու ամենակարևոր/

ամենալուրջ վերքերի հա մար կամ, ցանկու թյան դեպքում, ավե լի շա տ 
վերքե րի համար : «Վերք 1»ը պետք է համապատասխա նի «անատոմիական 
շրջան 1 »ին, իս կ «վերք 2»ը՝ «անատոմիական շրջան 2»ին :

• Վերք 1. Մուտք (E)
• Վերք 1. Ելք (X)
• Վերք 1 . Խոռոչ (C)
• Վերք 1. Կոտրվածք (F) 
• Վերք 1. Կյանքին սպառնացող վնասվածք (V)
• Վերք 1. Մե տաղական բեկոր (M)
• Վերք  1 . Խումբ (ծանրության աստիճա ն) (1, 2, 3 )
• Վերք 1 . Տիպ (S T, F, V, VF)
• Վերք 2 . Մուտք (E )
• Վերք 2. Ելք (X)
• Վերք 2. Խո ռոչ (C)
• Վերք 2. Կոտրվածք (F) 
• Վերք 2. Կ յանքին սպառնացո ղ վնասված ք (V)
• Վերք 2. Մետաղական բեկո ր (M)
• Վերք 2 . Խումբ (ծանրության աստիճան) (1, 2, 3 )
• Վերք 2. Տիպ (ST, F, V, V F):

Բարդ վիրա հատու թյուն
• գանգահատում (կրանիոտո միա)
• կրծքահատում (թորա կոտոմիա )
•  թոքամզային խոռոչի  դրենավո րում 
• որովայնա հատում (լապարո տոմիա)
• ծայ րամասային անոթ(նե ր)ի վերական գնու մ
• անդամահա տում արմունկի ց վեր ձա խ
• անդամահատում արմունկից վեր աջ 
• ան դա մահատում արմունկից վար ձա խ
• անդամահատում արմու նկից վար աջ
• անդամահատում ծնկից վե ր ձախ
• անդա մահատում ծնկից վեր աջ
• անդամահատում ծնկից վար ձախ
• անդամահատու մ ծնկից վար աջ:

Մեկնաբանություններ
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6.1. Զորա հանգրվաններ. ինչպիսի բուժօգնություն 
և որտեղ

Ժամանակակից զինված բախումնե րը ներառու մ են  ա վան դական 
պատե րազ մնե ր ա վանդական բա նակների միջև, քաղաքային մարտե ր 
զին վա ծ խմբավո րումների միջև և մե կուսի ու պատահա կան , բայց  
կատաղի պարտիզա նական հարձա կումներ հե ռա վոր գյուղական վայրե
րում: Դրանք կարող ե ն հանդե ս գալ  որպես լայնածավալ հակա մար տու
թյուններ  կամ քրոնիկ, ա նկանոն, ցածր ին տենսիվու թյան մարտե ր կամ  
առանձին ահաբեկ չական հար ձակումներ: Հաճա խ զոհերի մեծ մասը 
լինում են քա ղաքա ցիական անձինք (տե ՛ս Գլուխ 5): Իրավիճակնե ր ը 
մարտադաշտում  զ գա լիորեն տարբե րվում են, սակայն վիրավորների հիմ
նա կան բ ժշկական խնդիրները համ ընդհանուր ե ն։ Անհ րաժեշտ է մշակել 
և ներ դնել մի համակարգ, որը բոլոր հանգամանքներու մ և ժամանա կին 
կա պա հովի հնարավո րինս լավա գույն բուժօ գնու թյունը:

Արդի զինված բախումները տեղի են ունե նում գյու ղա
կա ն վայրե րում և քաղաքնե րում ։
Քա ղաքացիա կան բնակչությունը գնալո վ ավելի ու 
ավելի մեծ վ տանգի տա կ է հայտնվում: 
Ական ներ ն ու չպա յթած կասետային զինա մթերքը շա
րունակու մ են զոհեր պատճառե լ նույնիսկ հա կա մար
տու թյան ավար տի ց հե տո:
Իրավիճակները մարտադաշտում բազմազան են, սա
կայն  հիմ նա կան բժշկական խնդիրներ ը՝ համ  ընդ
հանուր:

Հիվանդների ու վիրավորների տար հանման  և բուժման համակար գը՝ 
տուժածների սպասարկման շղ թան, ինչպես  ցանկացած շ ղթա, նույնքան 
ամուր է, որքան դրա ամենաթույլ օղա կը։ Այս շղթայի երկարությունը 
չափվում է ոչ թե կի լոմե տրերով , այլ ժամերով ու օրե րով։ Նմա ն համա
կարգի ստեղծումը պահանջում է նախօրոք պլանավորում՝ մարտա
վարակա ն իրավի ճա կի գ նահատում, ֆիզի կական սահ մանափակումնե րի 
ու համապատա սխան  անձնակազմի վեր լուծություն և վե րջնական  պլանի 
իրագործում։ 

Վիրավոր ներ ը տեղափոխվում են բուժօգ նության շղ թայով՝ սկ սած 
պա րզ «կյանքի և վե րջու յթների փրկման» միջամ տություններից մինչև 
ավելի բարդ մեթոդները: Զորահանգրվանային  բուժօգ նու թյան սկզբուն քը 
ռազմական հա մակար գում ներկայա ցվել է Գլուխ 1ում: Քաղաքացիական 
պրակտի կայում նույնպես կա տարհանման և բուժման շղթայի  կի րառման 
միտում , թեև շատ երկրներում  սա այդքա ն է լ արդյունավետ չէ:

6.1. 1. Պաշտպանություն. ՄՄԻ
Հետա գա վնա սվածքնե րից պաշտպանելն ու զերծ պահե լը առաջ նա

յին և գլխավոր տեղ են զ բա ղեցնում տու ժածների խնամքի մեջ:
 

Ժնևի բոլոր չորս  կոնվենցիանե րի  համար ընդհանուր 
հոդված 3 և Լրացուցիչ II արձանագրու թյա ն հո դված 7. 
«Վի րավորներին ու հիվանդնե րին կհավա քեն, և 
նրանց կցուցաբերվի օգնու թյու ն»:

Վիրավորներն  ու հի վանդներն ունեն խնա մքի և համապատասխան 
բուժօ գնություն ստանալու իրավունք։ Կարմիր խաչի, կարմի ր մահիկի 
և կարմի ր բ յուրեղի տարբերանշաններ ը խորհր դանշու մ են տրվող 
իրա վական պաշ տպանությու նը տուժածին և բուժանձնակազ մին, 
որոնք իրավունք ունեն և պարտավոր են խ նամել վիրավորնե րին և 
հիվանդներին: Այս տա րբերան շան ների պաշտպանիչ հատ կու թյունը 
համարվում է մարտական ուժե րի պատրաստ վածու թյան և կար գա
պա հությա ն, ինչպես նաև նրանց կողմից  մարտի դաշտում վար քա գծի 
միջազգայնորեն ընդունված նորմերին (Ժնևի կոն վենցիաները և կից 
Լրացուցիչ արձանագ րու թյուննե րը) հավատարիմ լինելու ցուցանիշ : Այ ս 
պաշտպանությունը սկսվում է մարտադաշտում ա ռաջին օգնություն ցու
ցա բերող անձից և շարունակվում բուժման բոլոր մակարդակնե րում:
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Պետք  է ձեռնարկվեն հատու կ միջոցներ՝ տուժածի հե տա գա  վ նաս
վածք  ները կան խելու և նրան շրջակա միջավայրի ա նբարե ն պաստ 
տա րրե րից պաշտպանե լու համար (տե՛ս Գլուխ 7):

6.1.2 . Բուժօգնության ցուցաբերման մակարդակ ները և 
տեղակայումը

Հետևյալ ցա նկ ը սահ մանում  է ա յն տիպական վայրե րը, որտե ղ վի րա
վոր ները ստա նում են տարբեր մակարդակի բուժօգնու թյուն  մարտական 
վերքերի բազ մափուլային  բուժ ման շ րջանակ նե րում.

1. Տեղում՝ առաջին օգնու թյուն: 
2. Հավաքակետ՝ առաջին օգ նություն (և վե րակենդանա ցում):
3. Միջանկյալ փուլ՝ վե րակեն դանացում (և շտապ վի րա հատություն):
4. Վիրաբուժական հոսպիտալ՝ առաջնային վիրահատական բուժու մ:
5. Մասնագի տացված կեն տրոն՝ վերջնակա ն վիրահատա կան  բուժում, 

ներառյալ  պլաստի կվերականգնողական միջամտություններ, ֆի
զիո թերապիա  և վերական գնում (ռեաբիլի տացիա)՝ ինչպես մար մ
նա կան , ա յնպե ս էլ հոգե բանական:

6. Փոխադրահա մա կարգ մի զորահանգրվանի ց մյուսը տե ղափոխելու 
համար:

Տեղում բուժումը կարող է լինե լ ինքնօ գնությա ն կամ փոխօգնության  
տես քով  կամ ի րականացվել սանհրա հանգչի կամ բուժակի կողմից: Առա 
ջին օ գնությու նը ս կսվում է վիրա վորման վայրից , բա յց կարող է ցու ցա
բերվե լ տարհանմա ն ցանկացած օղակում մինչև վերջնական բուժման 
վայրը : Առաջի ն օգնությունը միակ հասանելի բուժօ գնությունն  է մար տի 
դաշտում:

Հա վաքակետի կամ տար հան մա ն կե տի ծա վալումը կարող է հար
կա դրվա ծ կամ ինքնաբուխ միջոց լինել: Որ պես այլընտ րանք՝ այս նպա
տակին կարող են ծառայել արդեն գոյություն ունեցող որևէ բուժկետ, 
ամ բուլատո րիա կամ առողջության առա ջնա յին պահպա նման կենտրոն 
(ԱԱ ՊԿ ): Որոշ բուժկետեր կհա մալր վեն  զինվորա կան սանի տար
պատ գա րա կակիրներով և սա նհրահանգիչներով, մյու սնե րը՝ Կար
միր  խաչի/ Կարմի ր մա հիկի կամավոր ներո վ կամ այլ քաղա քա ցիա կան  
անձնա կազ մով : Որքան մոտ է լինում  մարտադաշտը, այնքան ավե
լի ընդգ ծված է լինում  ռազ մաբժշկա կան ծառայությունների դերը։ 
Զուտ քաղաքա ցիական անձանցով բնակե ցված գյուղական վայրե
րում հասա նելի բուժաշխա տո ղները լինում են միայն գյուղի բժիշկ ները, 
բուժ քույ րե ր ը և բու ժակնե րը: Վիրավորներին մե կ կոնկրետ վայրում 
հավա քելը հնարավորություն է տալիս ճիշտ կազմակե րպել նրանց 
դաշտային տրիաժը և արդ յու նավետ տար հանումը: Տարրական Ա ԲՕից 
և կենսաապահովման  հիմ նա կան մի ջամտություն նե րից բացի, այստեղ 
կարե լի է ս կսել նաև վե րա կեն դանացման միջոցառումներ :

Որպես միջանկյալ փուլ կա րող են ծառայե լ  ամբուլատորիան, 
ԱԱ ՊԿն կա մ գյու ղական հիվանդանոցը, որտե ղ հնարավո ր է կատարել 
վե րա կեն դանացման ավելի բարդ  միջա մտու թյուններ  և անհետաձ գելի 

Նկար 6.1

Կարմիր խա չի ազգային ընկերության 
աշ խատակիցներ ն առաջին  օգնությունն են 
ցուցաբերում մարտի դաշտում
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Նկար 6.2

Առա ջին օգ նության կե տ աֆղա
նապակիստան յա ն սահմանին
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Նկար 6.3

Հի վանդների տեղափոխում  Պակիստանի 
Փեշավա ր քաղաքի ԿԽՄԿ հիվան դա նոց
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6

վի րա հա տու թյուննե ր: Զինված ուժերը կարող են  ծավա լե լ առաջապահ 
վի րա բու ժական ջոկատ (ԿԽ ՄԿ տերմինա բա նությամբ) կամ շարժակա ն 
վիրաբուժական բրիգադ:

6.2. Պատե րազմի վիրավորներին ս պասարկող 
վիրաբուժական  հիվանդանոց

Ստացիոնար բու ժօգ նության ո րակը կախված է երկրի սոցիա լտնտե
սական  վիճա կից նախքան հակամարտության բռնկումը: Պատերազմի 
ընթա ցքում նախկինում գործող ցանկացած  հիվանդանո ցի գոր ծու նեու
թյան որակը սովորաբար գնալով վատթարա նում է : Վիրավորների տար
հա նումը թերի  վիրաբուժական հաստատություններ արդյունավե տ չի 
լինու մ տուժածնե րի բուժ սպասար կման համակարգում:

Հիվանդանոցների  որակավորմա ն մակար դակները տարբերվում են 
եր կրից երկի ր և աշխարհագրական տարածաշրջան ների մի ջև : Կարելի է 
առանձ նաց նել 3 հիմ նական մակարդակ:

 6.2.1. Հոսպիտալ Ա. գյուղական /շրջանային հիվան դանոց = 
տա րրական վնասվածքա բա նական ծառայություն

Նմա ն հոսպի տալի տիպիկ օրինակ է շրջանային հիվանդանոցը 
(Աֆրիկայում) կա մ ԱԱՊԿն (Հա րավային Ասիայում, ներա ռյալ՝ Հա յաս
տա նը – ծանոթ.՝ թարգմ.) առանց հաս տի քային բ ժիշ կմաս նա գե տնե րի 
և, մասնավորապես, առանց հավաստագրված ընդհա նուր վիրա բույժի: 
Այս հիվանդանո ցնե րը սո վորաբա ր համալրված են  լինում  ընդհա 
նուր պրակ տի կայի բժիշկներով (թերապևտ կամ ընտանեկան բ ժիշկ) 
կամ բուժակներով, որոնք ունեն որոշա կի վիրաբուժակա ն պատ
րաստ վա ծություն  և հագեցած են անհրաժեշտ նվազագույ ն վի րա
բուժական սարքավորումներով: Այս հիվանդանոցներին համարժեք  ե ն 
ռազմաբժշկական որո շ ծառայություննե րում գո յություն ունեցող և «դաշ
տա յին վիրաբույ ժնե րով »1 հա մալրված առաջ նագծի հոսպիտալները: 
Այս տե ղ սովորաբար կատարվում են վերակենդա նացման տարրական 
միջո ցա ռումներ և որոշ պա րզ, բայց ան հետաձ գե լի  վիրա հա տություննե ր: 

6 .2.2. Հոսպիտալ Բ. տարածաշրջանային/մարզայի ն հի-
վան դանոց = ընդլայնված վն ա սվածքաբանա կան 
ծառայությու ն

Տարածաշրջանայի ն հիվանդանո ց (Աֆ րիկա), շ րջանային/մարզա
յին հիվանդա նոց  (Հարա վային  Ասիա, ներառյալ՝ Հայաստանը – ծանոթ.՝ 
թարգմ.) կամ ընդհա նուր պրոֆիլի հիվանդանոց (Լատինական Ամերիկա), 
որն ունի հաստի քա յին ընդհանուր վի րաբույժ, պատշաճ վիրահա տարան 
և ստե րիլաց մա ն հարմարություններ: Այստեղ կարելի է համար ժեքորեն 
հաղթահարել կյանք ը վտանգող իրավիճակնե րի մե ծ մասը: Ռազմակա ն 
համարժե քն  առաջնագծում ծավալված դաշտային  հոսպիտա լն է կամ 
առանձին բժշկական  ջոկատը, որը մաս նա գիտացած է  վնասների 
վերահսկման  և վերակենդանաց ման  վիրաբուժության մեջ:

6.2.3. Հոսպիտալ Գ . մեծ քաղաքային հիվանդանոց  = 
լիարժեք վնասվածքաբանական ծառայություն

Սա բուժախտորոշիչ ռեֆերենս կենտրոն է՝ լայն ու նեղ պ րոֆիլի 
տա րբե ր մաս նագետներով, որը սովորաբար ամենաառաջադեմ 
բուժհաստատություն ն է երկրում կամ վար չա կան  շրջանում։ Այ ն հաճախ 

1  Դաշտային վիրաբույժն ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ կամ փորձառու բուժքույր է, որը ձեռք է 
բերել վիրաբուժության աշխատանքային մեծ փորձ: Ամենից հաճախ դաշտային վիրաբույժները 
հանդիպում են Աֆրիկայում հեղափոխական շարժումների շարքերում, որտեղ ակադեմիական 
կրթությունը հասանելի չէ:

M
. B

le
ic

h 
/ 

IC
RC

Նկար 6.4

ԿԽ ՄԿ դաշտայի ն հոս պիտալ, Լոկիչոկիո, 
Քենիա 
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ուսումնա կան կամ հա մալսարանական կլինիկական հիվանդանոց է: 
Ռազմաբժշկական ծառայությունու մ սա բուժախ տորոշիչ կենտրոն է 
(կայազորային հո սպիտալ), ո րը գտնվում է առաջնագ ծից հեռու։

6.2.4. Հի վանդանոցի գոր ծունեության գնահատում
Կ ԽՄ Կի ծրագրե րը նպատակ ունե ն պա հպանել և, հ նարա վորու թյան 

ու անհրաժեշտության դե պքում, բա րելավել ա յս տարբե ր մակարդակների 
հիվան դանո ցնե րի որակավորումը: ԿԽ ՄԿն մշակե լ է հիվանդա նո ցի 
կառավարման և վիրաբուժական աշխատանքի որակի գնահատման 
վե ր լուծական գործիք: Նախ քան որևէ հի վանդանոցի աջակցություն 
ցու ցաբերելը ԿԽՄԿն ստուգում է դրա աշ խատան քը նշված գործիքի 

օգնությամբ, որը ներառում է մի շարք գործոններ, որոնք պետք է նկատի 
ունենալ: Արտահի վանդանոցային գործոննե րը նե րառում են պետական 
և մարզային առողջապահակա ն համակարգե րի վե րլու ծությունը, իսկ 
ներհիվանդանոցային  գործոնները՝  հիվանդանոցի ենթակառու ցվածքը, 
վար չական և գործառակա ն կազմակերպումը, բաժանմունքները, հա 
սանելի ռե սուրսները, բուժանձնակազմը (քանակը և որակավորումը), ոչ 
բժշկական աջա կցության  ծա ռայությունները, ֆինանսնե րը և այլն (տե՛ս 
Հ ԱՎԵԼ ՎԱԾ  6Ա. Պատերազմի վի րավորներին սպասարկող վիրա բուժա
կան հիվանդանոցի աշխա տան քի առաջնային գ նահատում) :

Վերո նշյալ շրջանա ձև գծա պատկերները («գաթաները» ) ցույց են 
տալի ս տարբեր գործոններ, որոնք ազդում են թուլա ցած առողջա
պահա կան համակար գի սահ մանափակումների պայմաններում  պատե
րազ մի վիրավորնե րով ծանրաբեռնված  հիվանդա նո ցի ա շխա տանքի 
վրա և օգնում բացահայտե լ թու յլ տե ղերը: Հի վանդանոցի աշ խա տանքը 
բարդաց նող  լրացուցիչ գործոն  է հուզա կա ն սթրե սը՝ պայմանավորված 
տուժածների  առկայությամբ, որոնք հաճախ բուժանձնակազմի հարա
զատները կա մ ընկերներ ն են։

6. 3. Փոխադրամիջո ց

Որոշ տեսակի փոխադրամիջոց ներ  ապահովում են կապը տուժած
ների բու ժօգնության շղ թայի տարբեր զորա հանգրվանների միջև : Տուժա
ծին տե ղա փոխե լը գին ունի. տե ղափո խումն ինք նի ն տրավմա է։ Այն 
պա հա ն ջում է լրացուցիչ ռե սուրսներ, պարունակում ան վտանգային ռիս
կե ր («մահացու թյուն շ տապօգնության մե քե նայով ուղևոր վելիս») և նույ
նիսկ  ռազմական գործողություն ների  կիզակետում հայտնվե լու վտանգ։ 
Բոլոր ա յս լրացուցիչ ծախսերը /ռիսկերը պետք է բաղ դա տել վի րա վոր
նե րի տեղափոխ ման հավանա կա ն օգուտնե րի հետ։ Հաճախ հի վանդ
ների  և վիրա վորնե րի համար փոխադրամիջոցի առ կա յու թյունը գ րե թե  
«շքեղություն» է:

T.
 G

as
sm

an
n 

/ 
IC

RC

Նկար 6.7.1

Կարմիր խաչի ազգային ը նկերության 
կամավորնե րը նավակով տեղափո խում 
են հիվանդ ներին

L.
 P

et
ri

di
s 

/ 
IC

RC

Նկար 6.7.2

Ինքնաթիռո վ բուժտա րհանում Սուդանի 
հարավից դե պի Լոկիչոկիոյի ԿԽՄԿ 
հիվանդանոց, Քենիա

T.
 G

as
sm

an
n 

/ 
IC

RC

Նկար 6.7.3

Կարմի ր խա չի ազգա յին  ը նկերության  
« Zero M obile» շ տապօգնությա ն 
ձիակառքը

Ենթակառուցվածքներ

Որակավորում

Կազմակերպում/
Վարչակազմ

Սարքավորումներ

Պաշարներ

Ֆինանսներ

Նկար 6.5

Պատե րազմի վիրավոր ների ն սպասարկո ղ վիրաբուժական 
հիվանդանոցի գնահատում

Նկար 6.6

Պատերազմի վիրավորնե րի ն սպասարկո ղ վիրաբուժական 
հիվան դանոցի գործու նեու թյան գնահատման արդյունքներ ը 
ցածր եկամուտ ունեցող  և պատերազմից տուժած  երկրում

Ենթակառուցվածքներ

Որակավորում

Կազմակերպում/
Վարչակազմ

Սարքավորումներ

Պաշարներ

Ֆինանսներ

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ



147

6

Վիրավորնե րի ն տե ղափոխելը դժվար է, միշտ 
սպասվածից երկա ր է տևում, հա վե լյալ տրավմա  է 
պատճառում և հաճախ վտանգավոր է: 

6.3.1. Հրամանատարություն, կառավարում և կապ. 
համակարգում

Զորահանգրվանա յին համակարգի ճիշտ  գործունեության համար 
անհ րաժեշտ է ունենալ հրամանատարա կա ն շղթա: Կենտ րոնա կան 
հ րամանատարական կամ դիսպե տչերա կան կե տը ստանձնում  է ընդ հա
նուր համակարգումը (օրինակ՝ ո րոշումներ է կայացնու մ տեղափոխման/
տարհանման, ռե սուր սների ներգրավման մասին և ա յլն) և պատաս խա
նա տու է տարբեր ղեկավար մարմինների համապատասխան հրա մա
նա տարակա ն օղակնե րի հետ կապե րի համար (օրինակ՝ զին ված ուժեր, 
ոս տիկանու թյուն , Կարմիր  խաչի/մահիկի ա զգային ընկերու թյան շտաբա
կայա ն, քաղաքացիական  պաշտ պանության և ազգա յին փրկա րա րա կան 
ծա ռայություն և այլն):

Տարբեր մակարդակնե րի միջև տե ղեկատվության փոխանակումն 
ապահովվում  է հե ռահաղոր դակցության որևէ միջո ցով՝ հնարավորու թյան 
դեպքում ռադիոկապով կամ բջջա յին հե ռախո սնե րով, իսկ հակառակ 
դեպքում՝ այլ միջոցներով (օրինակ՝ հե տիո տնսու րհանդակնե ր): Ճգնա
ժամերի կամ զինված  հակամարտությունների ժա մանակ բ ջջային 
հե ռա խոսա կապի համա կարգերը հաճախ դադարում են գոր ծել. դրան ք 
պար զա պես ան ջա տում են։ Հ րամանատարության և կապի համակարգերի 
ար դյունավետությունը կախված է սա հման ված ընթացակարգերի խստի վ 
պահ պա նումից: 

6 .4 . Ռե սուրսների առաջմղում 

Բուժծառայության ռե սուրսները վիրավոր ների հավա քակե տին 
մոտեցնելը, չսահմանափակ վելով միայն հիմ նական առա ջին օ գնության  
միջոցներով , կոչվում է «ռե սուրսնե րի ա ռաջմղու մ»: Կատարե լագործ
վա ծ միջոցների մատչելիությունը մարտադաշտին ավելի մոտ շա տ 
առավելություննե ր է տալիս: Այ դ դե պքում  հ նարա վոր է ավելի շուտ  
ձե ռնարկել «կյանք ու վերջույթ փրկող» անհետաձգելի միջո ցներ՝ դրանով 
իսկ նվազեցնելով մահացու թյունն ու հիվանդացություն ը: Պոտենցիալ 
վտանգավոր փոխադրամիջոցի կարիքը կր ճատ վում է։ Ռեսուրս ների  
առաջմղու մը, մասնա վորապե ս, կիրա ռելի է միջանկյալ փուլում բուժման 
համար, սակայ ն կարող է կիրառվե լ տարհանման շղթա յի ցա նկացած 
էշելոնում։

Ռեսու րսների ա ռաջմ ղումը հնարավորություն է տա
լիս ավելի արագ դիմե լ «կյանք ու վերջույթ  փր կող » 
մի ջոց ների: Այնուամենայնիվ, որոշակի պայ ման ներ 
պետ ք է պահպանվեն:

Մի շարք գոր ծոննե ր սահմանափա կում  ե ն ռեսուր սնե րի ա ռաջմղումը 
դեպի ռազմաճակատ.

1.  Ան վտան գություն (էա կան գործոն):
2. Անձնակազմ և  որակավորում (էական գործոն):
3. Սարքավորումներ (համապատաս խան տեխնոլոգիաների  առկայու

թյուն) :
4. Պաշար ներ (ըստ պահանջի):
5. Ենթակա ռուցված ք (նվազագույն պահանջնե ր):
6. Հաջորդ զորահանգրվան տարհա նելու հնարավորությու ն:
Երբ առաջնագծի հոսպիտալ ը ենթար կվում է ռմբակոծու թյան՝ 

վտանգի ենթար կե լո վ և՛ հիվանդների ն, և՛ անձնակազմին, առաջին 
օգնությունից  ավելին անիմաստ է, ե թե հնարավոր է տար հանվել այլ 
բուժ հաս տատու թյուն: Մյուս կողմից՝ առաջ մղված հավաքակետ ը կարող 
է ապահովել ավելի խոր բուժօգնու թյուն : Նվազագույ ն սարքավորումներ  

ՏՈՒԺԱԾՆԵ ՐԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  ՇՂԹԱՆ
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են ան հրա ժեշտ, որպեսզի լավ պատրաստվա ծ բուժակը կատարի էնդո
տրախեալ ինտու բացիա կամ թոքամզայի ն խոռոչի  դ րենավորու մ, 
ի սկ հետո արագ տարհա նի հիվանդի ն: Որպես բուժման միջա նկյալ 
փուլ կարող է ծառայե լ հավու ր պատշաճի կահավորված և ապահով 
շինություն ը, որտեղ առաջապահ/ շարժական վիրաբու ժակա ն բրիգա դը 
կարո ղ է կատարել վնասնե րի վերահսկման և վե րակենդանացման  
վիրահատա կան միջամտություննե ր:

Ա յս բոլոր հնարա վորություններն իրա գործելի ե ն վե րոն շյալ չափա
նիշ նե րի ապահո վման պայմաններում, հատ կա պես անվտան գության և 
որա կավորված անձ նակազմի առկայու թյան դեպքում: Ենթակառու ցվածք
նե րը, սարքավորումները և նյութա կան աջակցությունը պետք է համապա
տա սխանեն  նվազա գույն պա հանջ ների ն, այսինքն՝  բավարար լինեն 
հանձ նա րար վա ծ խնդիրները տիրող ի րավիճակում  լուծելու համար։ 

Պատերազմի վի րավորների  համար բուժօգ նու թյան՝ 
դե պի ռազմա ճակատ առա ջմ ղումը պա յմանավորո ղ 
ամենա կարևոր գործոններն են անձ նակազմի  
անվտանգու թյունը  և որակա վորումը :

Պաշտոնական բուժհաստա տությունից դուրս տուժածնե րի հա մա ր 
ձեռնարկվելիք միջամտություննե րի պատշաճ ընտրու թյուն ը կա խված 
է վերոհիշյալ գործոններից և տարբերվու մ է եր կրից երկիր և նույնիսկ 
միևնույ ն երկրի նե րսում շ րջանից շ րջան: 

Պատերազմի վիրավորներին՝ լինե ն զինվորական թե քաղա քա ցիա
կան  անձինք, բու ժօգնությու ն ցուցաբերելու ցա նկա ցած շղթա  կազմա
կերպե լիս առաջին հերթին պետք է ելնե լ ողջախոհությունից։ Անհրաժեշտ 
է որոշե լ, թե ինչն է իրագործելի, և ինչպե ս կարե լի է հաս նել առավելագույն 
թվով լավագույ ն ար դյունքների` միաժամանակ ապահովելով տու
ժածների և բուժա շխատողնե րի անվտանգություն ը: Թե կոնկ րետ ինչ 
կարելի է անե լ վի րավորնե րի հա մա ր ար տահիվանդանոցային պայ ման
նե րում՝ կախված կլինի կոն կրե տ հանգամանքնե րից և առկա միջո ցնե
րից: Չկան պատրաս տի լուծու մներ կա մ դոգմա, որոնց կարելի կլիներ  
կու րորեն հե տևել։ Իրա վիճակները տարբե ր են լինում, և հաջողության 
բանալին են հնարա մտությունը, ոչ ստանդարտ  լուծումնե րը և հար մար վո
ղա կանություն ը:

Տեղում  Հավաքակետ  Միջանկյա լ փու լ

Ո՞վ Ընտա նիք, ը նկերներ, 
համայնք2

Համա յնքայի ն բու
ժաշխա տողներ
ԱԲՕ ցու ցաբերողներ 
(Կարմիր խաչ/
մահիկ, սան հրահան
գիչներ, բուժակներ, 
մարտիկնե ր և այ լն)
Բժիշկ մասնագետներ 

Բժիշկ 
մասնագետներ 
ԱԲՕ ցուցաբե
րողներ (Կարմիր 
խաչ/մահի կ, 
սանհրա հանգիչներ, 
բուժակներ, 
մարտիկներ  և ա յլ ն)

Ընդհանուր պրակ
տի կա յի բ ժիշկներ, 
Շ Օ բաժանմուն քի 
ան ձնակազմ, այ լ 
բժիշկ և վի րա բույժ  
մասնագետներ
Դաշ տային վիրաբու
ժական բրիգա դ

Որտե՞ղ Մարտական գոտու մ՝  
առաջ նա գծում

Ինքնաբուխ 
ընտրված հարմար 
տե ղ (օրի նակ՝ ծառի 
ստվե րու մ) 
ԱԲՕ կետ 
Ամբուլատորիա, 
ԱԱ ՊԿ 

ԱԲՕ  կետ 
Ամբուլատորիա, 
ԱԱՊԿ
Շրջա նային/գյու
ղական հի վանդանոց
Առաջապահ 
վի րա բու ժա կան 
հոսպիտալ

2 Միջազգային մարդասիրական իրավունքի համաձայն՝ զինված հակամարտությունների ընթաց
քում քաղաքացիական անձանց թույլատրվում է հավաքել և խնամել ցանկացած ազգության 
վի րա վորների և հիվանդների։ ՄՄԻն արգելում է այդ անձանց պատժել նման գործողությունների 
հա մար։ Ընդհակառակը, նրանց պետք է օգնել այդ հարցում։ Ավելին՝ ՄՄԻն քաղաքացիական 
ան ձանց հորդորում է հարգել հիվանդներին ու վիրավորներին և թույլ չի տալիս բռնություն գոր
ծա դրել նրանց նկատմամբ, նույնիսկ եթե վերջիններս թշնամու կողմից են:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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6

Ի ՞նչ Կյանք փրկող ԱԲՕ 
միջոցառու մնե ր 
Միակ հասանելի 
օ գնությունն այս 
փուլում

Տուժածների 
հավաքում
Վիճակի 
գնահատում
Ընդլայն ված ՇՕ 
միջոցա ռում նե ր և/
կամ կայունա ցում 
Տարհա նման 
պլանա վորում
Սովորա կան վարում 
(ջերմություն, 
փո րլուծու թյուն, 
քո ս և այլն ), ին չպես 
նաև ամբուլատոր 
բուժում (թոքաբորբ, 
ոչ մարտական 
վնասվածքներ և 
այլն)

Ընդլայն ված ՇՕ 
մի ջոցառու մներ 
Առաջին էշելոնում 
կյանք փրկող 
վիրահատություն
Երբեմն 
հիվանդանոցային 
բուժում, եթե 
այն բարդ չէ և 
պահանջում 
է մի քանի օր  
հսկողություն
Սովորական վարում 
(ջերմություն, 
փորլու ծություն, քոս 
և այլ ն) և 
ամ բուլատոր 
բուժում  (թոքաբորբ, 
ոչ  մարտական 
վնասվածքնե ր և 
այլն)

Աղյու սակ 6.1 Ի ՞նչ կարե լի է անել և ո՞ ր մակարդա կու մ

6 .5. Իրակա նություն. պատերազմի տարածված 
ս ցենար ներ

Ին չպես նշվեց Գլուխ 1ում, պատերազմի վիրավորների բուժման 
համար գոյություն ունեն ՌԴՎ մեկից ա վելի «տիպեր»: Բուժօգնության 
մա կարդակնե րի ճշգրիտ թիվը և վիրավոր ների տարհանման տար
բեր փուլերն անց նե լու հաջորդականու թյունը ո րոշվու մ են յուրաքանչյու ր 
դեպքի համար առանձինառանձին՝ բուժման բարդության և առկա լոգիս
տի կ միջոցնե րի ն համապա տասխան: Որոշ բանակնե րում կամ երկր
ներում բուժ օգնու թյան կազմակեր պումը  կարող է այն քան արդյունավետ 
լինել, որ վիրավոր զինվորը կարո ղ է ակնկալել, որ կստանա  գ րեթե նու յն
քան լիարժե ք բուժօ գնություն, որքա ն խաղաղ պայմաններում: 

Սակայն զարգացող երկրնե րու մ առողջապահա կան հա մակարգ ը 
կարող է թույլ լինել նույնիսկ նախքա ն հա կամար տության բռնկում ը և 
գրեթե դադա րի գործել դրա պա տճառով: Ջրի և էլեկտրաէներգիայի 
մատակա րարում նե րը կարող են անվստահելի լինել, վերապա տրաստ
ված ան ձնակազմը հաճախ փախչում է տարա ծաշրջանից, դեղերն ու 
մեկ անգամյա օգտագոր ծման իրեր ը չեն կա րո ղանում  փոխարինվել, 
բյուջե նե րը  չեն լրացվում, աշխատավարձեր չեն վճա րվում, շենքերն 
ավերվու մ են: Արդյուն քում հիվան դանո ցային բուժօգնության որակը 
կտրու կ նվազում է։

Հնարավոր է բուժօ գնության փու լերի ցա նկացած համակցություն.
• Զարգա ցած արդյունաբերական երկրի ժամանակակի ց բանա

կի վիրա վորին  վնաս վածքի վայ րից ուղղաթիռով տեղափո խում ե ն 
անմիջապե ս  վիրաբու ժական հոսպիտալ։

• Ցածր եկա մուտ ունե ցող երկր նե րի պացիենտնե րը բու ժ հաս տա տու
թյու ն են հաս նում ոտքով, սայլով, էշով, անձնական ա վտո մեքե նա
յով, տաք սիով կամ բեռնա տարով։

•  Քաղաքային մարտե րի ժամանա կ ընտա նիքի անդամները և 
հարևան նե րը տու ժածին տեղափո խում են անմիջապե ս վիրա բու
ժակա ն հիվանդանոցի շ տապ օգ նության բաժանմուն ք, որն այս 
դեպքում ծառայում է որպես վիրավորների հա վաքակե տ ։

• Ցածր եկամտով երկրների գ յուղական վա յրերու մ հի վանդանոցը  
միակ գործող բուժհաստատու թյունն է և ներառու մ է բոլոր մա կար
դակի ծառայությունները, քանի որ հիվանդի տեղափոխումն ավելի 
մասնագիտացվա ծ կեն տրո ն հնարավոր չի լինում:

• Գյուղական ամ բուլատո րիանե ր  կարող են շատ լինել, մինչդե ռ 

ՏՈՒԺԱԾՆԵ ՐԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  ՇՂԹԱՆ
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վիրա բու ժական հիվանդանոցներ կարող են գոյություն ունենալ 
միայն խո շոր քաղաքներու մ։ 

• Ապահով շի նությունում տեղակայ ված հավաքակետը կամ բուժ
սպա սարկման միջանկյալ փուլ ը արդիականացվում է անհ րաժեշտ 
սարքա վորումնե րով ու ան ձնակազմո վ և ծառայու մ որպես առաջա
պահ վիրաբուժակա ն հոսպիտալ՝ տու ժածներին հա ջորդ զո րա
հանգ րվան ուղարկելու  հնարավորությամբ կամ առանց դրա: 

Որոշ իրավիճակներում ԿԽ ՄԿ ն ծավալել է «դաշ տային վիրա
բու ժա կան բրիգադ » հիվանդանոցից դուրս : Ա յդպիսի շարժակա ն 
բրի   գադ ը «ինքն է գնում վիրավո րի մոտ», վերջինիս հի վանդանոց 
տե ղա փո խելու փոխարեն, այսին քն՝ ա յս դեպքում բուժսպասարկման  
շղթան հա կառա կ ուղ ղությամբ  է աշխատում։ Սա  անհրաժեշ տ է 
ե ղել, երբ տու ժած  ները հնարավո րություն չեն ունե ցել հասնե լու 
բուժօգնության կե տին՝ անձ նա կան ան վտանգության ն կատառում
ներից ե լնե լո վ (նկ. 1.4 և 6.8):

Օգնության ցուցա բերման  տե խնիկան նույնպե ս կախված է ստեղծված 
իրավի ճակից։ Զինված ուժերը կիրառում են վի րավոր զինվորի շահե րի 
և մարտական ա նհ րաժեշտու թյան համադրման հավասարակշռության 
ս կզբունք ը: Որոշ զինված ուժե րում սովորեցնում են ինքնուրույն 
տե ղադրե լ ռե տինե լարան՝ են թա դրելով, որ  դա վիրավոր զինվորին 
հնարավորություն կտա շարունակե լ կրակը: Այս տ րամաբանու թյունը 
կիրառելի չէ քաղաքացիակա ն հաստատություններում։  ԿԽ ՄԿ Առաջին  
օ գնության ուղեցու յցը3 սահմանում է մար տի դաշտում արյունականգ 
լարանի օգտագործման չափանիշնե րը։

6.6 . Պատրաստվածություն 
հակամարտությունների ն և գործողությունների 
պ լա նի կիրառում

Ամեն  երկի ր պետք է ունենա գոր ծողություն ների պ լա ն արտակարգ 
իրավիճակի դեպքում: Արտակարգ  իրավիճակներին  պատրաստ վածու
թյան մաս է կազմում զինված հա կամարտության, ներքին ա նկար գու
թյուններին կամ բնական աղե տներին ա րձագանքելու կարողությունը: Սա 
նոր մալ ընթացակարգ է շատ զինված ուժե րի համար։ Առո ղջապահության 
նա խարա րությունները և Կարմի ր խաչի/Կարմիր  մահիկի ազգա յին 
ըն կե րու թյուններ ը սովորաբար նույն պես  ունենու մ են ար տա կարգ իրա
վիճակների պլան , ո րը պետք է ինտեգրվի արտա կարգ իրավիճակներին 
պա տրաս տվածության պետական ծրագրի մեջ ։

Պ լա նավորման նպատակն է ապահովել, որ վիրա վոր 
մարդի կ ստանան ճիշտ բու ժօգնությու ն ճիշտ տե ղու մ 
և ճիշտ ժա մա նակին: 

Զինված հակամարտություն ների մարտահրավերներին բախվողները 
պետք է իմանան, թե  ին չպես ծավալե լ վիրա վորների բուժօգ նության 
շղթան: Վիրավորնե րի համար լա վագույ ն արդյունքի կարելի է հասնել 
միայն պատշա ճ պլանա վորման և վերապատրաստ ման միջոցով: Պլան
ները պետք է լինեն ի րա տեսական ու ճ կուն և պետք է պար բերաբար 
վե րա նայվեն: Ե թե երկիրը հան կարծակի է ընկնում հակամարտու թյան 
մեջ՝ առանց նախապես մշակված պլան ունենալու, ապա պլանավորման 
գործընթա ցը պետք  է արագաց նել և անհապաղ կատարե լ կացության 
անհրա ժեշտ  վե րլուծու թյունը:

Բոլոր պլանները սկսվում են հակամարտու թյուննե րի հ նարավոր  
սցե նարների ռազմավարական գնահատմամբ։ Ի՞նչ կարո ղ է պատահե լ և 
որ տե՞ղ : Ի՞նչ կարիքնե ր են  նախատեսվում: Որո՞նք են առկա ռե սուր սները 
(տե՛ս ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6Բ. Հակամար տու թյան սցե նարի  ռազմավարա կան 
գնա հատում):

3 Giannou C, Bernes E. First Aid in Armed Conflicts and Other Situations of Violence. ICRC: Geneva; 2006.
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6

Գնահատման վե րլուծությունն այնուհե տև կպատա սխանի այն 
հարցե րին, թե  ին չ պետք է անել, որտեղ և ում կողմից՝ վիրավորների 
բուժ ս պասար կումը բարելավե լու համար:

Ստուգու մն իրական պա յմաններում պատասխա նում է մի շարք 
հարցերի: Արդյոք  առաջարկությունները համատե ղե լի՞ են առկա 
կացու թյան հետ: Արդյոք դրանք  հի մնավոր վա՞ծ են: Արդ յոք դրանք 
ի րականանալի՞ են: Ստուգումն իրական պա յմաններում կարևոր է, քանի 
որ դրա նից է կախված պլանավորու մը, բուժսպասարկումը և վերապատ
րաստումը: Բացի դրանից՝ իրակա ն պայմաններում  ստու գե լը թույ լ է 
տալի ս համոզվել, որ ակադե միակա ն տե սական պլանավորումը չի հա կա
սում ողջամտու թյանը:

Վիրավոր ների բուժս պասարկ ման  համակար գը  կազմա կե րպելիս, 
մասնավորապես  ռե սուրսնե րը (նյութական և մարդկային ) տար բեր 
զորահանգրվան ների միջև բաշխե լիս, պետք  է հա շվի  առնել մի շարք 
գոր ծոններ՝

• հակամարտության բնու յթը, մարտավարական և աշ խարհագրական 
պայման ներն ու անվ տան գության նկատառու մնե րը.

• վի րավորնե րի քանակը .
• վիրավորմա ն բնույթը, ա յսինքն՝ վնասվածքների տեսակները.
• անձ նակազմի բացա րձակ թիվը  և անձնակազմծանրա բեռնվա

ծությու ն հարաբերակ ցությու նը (վիրա հատա կան կարողու թյունները  
կա խված են աշխատող թիմերի քանակի ց և վիրավորնե րի ընդուն
ման արագությունից).

• ան ձնակազմի որակավորումը. 
• լո գիստիկան  և նյութատեխնիկական մատակա րարումը .
• են թակա ռուցվածքը:
Պ լանավորման գործը նթացում կարելի է նկարագրել զին վա ծ հակա

մար տու թյուններին  և ներքին ան կարգություններին բնորոշ մի շարք 
իրավիճակներ: Դրանից հետո կառուցվում  են մոդելային սցենարներ՝ 
հաշվի առ նելով վերոնշյալ գոր ծոնները և ռազմավարա կան գնա հատ
ման վերլուծական գործի քը (տե՛ս ՀԱՎԵ ԼՎԱԾ 6 Գ. Մար դա սիրական 
միջա  մտու թյու ն վիրավոր նե րի և հիվանդների համար. տի պային 
իրավիճակնե ր ):

Մարդասի րական կազմակեր պությունների բժշկակա ն արձագանքը 
մեծ աղե տնե րին շատ հաճախ եղել է ոչ ադե կվատ: Կարևոր գոր ծոն է 
հանդի սացել վերապատրաստման, պատրաստ վածության և լոգիստիկ
նյութատե խ նիկական կարո ղու թյունների  բացակայությունը: Փորձե լով 
լրացնել այս բացը՝ ԱՀ Կ ն նախաձե ռնել է մի ծրա գիր, ո րում նախապես 
գրանցվում  են այն կազ մակե րպությունները, որոնք ցանկանում ե ն 
արտերկրու մ տեղակայել բժշկական թիմեր՝  շտապ բու ժօգնու թյան 
բրիգա դնե ր (ՇԲԲ, EM T): Չափորո շիչնե րը ներա ռում են բուժանձնակազմի 
պատրաստում դժվարին պա յմաննե րու մ սահմանափակ տեխնոլոգիական 
պաշարնե րով աշխատե լու համար, ինչպես նաև հաճա խ հանդիպո ղ 
պաթոլո գիաների առան ձնահատկու թյունների սերտու մ: Այս ամենի իրա
գոր ծման  համա ր ընդունող  երկրներ ը պետք է պահանջեն, ո րպեսզի  
օ տարեր կրյա բ ժշկակա ն թիմերը նախնական գրանցու մ անցնեն նախ քան 
այդ երկրներում տեղակայվե լը: Թե և  ի սկզբանե  այս ծրա գիրը նախա տես
ված էր բ նական աղե տներին  արձագանքելու համար, սակայն չա փա նիշ
նե րը համատե ղելի են նաև զինվա ծ հա կամարտության գոտի ուղարկելու 
հետ. հիմնա կան տարբերությու նը բուժան ձնակազ մի իրա վուն քնե րի և 
պարտա կա նություն ների պահպանում ն է՝ սահմանված Ժ նևյան կոնվեն
ցիանե րով:

6.7. ԿԽՄԿ վիրաբուժական ծրագ րերի բուրգը

ԿԽՄԿ պատվիրակներին հաճախ հրավիրում են օգնելու տուժածների 
խնամքի շղթա կազմակերպելու գործում: Որոշ դեպքերում խոսքը գործող 
պետական կամ ոչ պետական կառույցներին աջակցելու մասին է։ Երբեմն 
ԿԽՄԿից պահանջում կամ խնդրում են, որ այն հիմնի սեփական, անկախ 
հիվանդանոցները: Դա հիմնականում արվում է կա՛մ անվտանգության 
նկատառումներից ելնելով՝ հիվանդների կամ բուժանձնակազմի 

ՏՈՒԺԱԾՆԵ ՐԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  ՇՂԹԱՆ

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%B6%D6%87%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%B8%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D5%B6%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80_(1949)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%B6%D6%87%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%B8%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D5%B6%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80_(1949)
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պաշտ պա նության համար, կա՛մ տեղի մարդկային ռեսուրսների խիստ 
պակասի պատճառով:

Ի տարբերություն ռազմադաշտային հոսպիտալի՝ ԿԽՄԿ անկախ 
հիվանդանոցը հաճախ ինքն է պատասխանատվություն կրում բուժ
օգնու թյան բոլոր մակարդակների համար: Այն միաժամանակ հանդես 
է գալիս և՛ որպես ԱԲՕ կետ, և՛ դաշտային հոսպիտալ, և՛ հենակետային 
հիվանդանոց, և՛ մասնագիտացված ռեֆերենս կենտրոն: Այս առումով 
ԿԽՄԿ հիվանդանոցը հիշեցնում է ոչ արդյունաբերական երկրների 
գավառական հիվանդանոցներից շատերը: Առկա են միայն ընդհանուր 
վիրաբույժներ, և հիվանդներին հնարավոր չէ հետագայում ուղեգրել 
մասնագիտացված կենտրոններ։

ԿԽՄԿ անկախ հիվանդանոցը ներառում է բոլոր 
էշելոնները մեկ հաստատությունում:

Հաշ վի են առնվում մի շարք գոր ծոն նե ր՝ մի կող մի ց՝ ԿԽՄԿի գոր ծու
նեու թյան չե զո քու թյունն ու ան կա խու թյու նը, իսկ մյուս կող մի ց՝ խնամ քի 
ո րակն ու պրո ֆե սիո նա լիզմն ա պա հո վե լու հա մար: Նույն տրա մա բա նու
թյու նը վե րա բե րում է նաև այլ մար դա սի րա կան գոր ծա կալու թյուն նե րի ն։ 
Այս գոր ծոն ներն ամ փոփ ված են տվյալ բուր գում և 6.7.1 բաժ նի ստու գա
թեր թում:

6.7.1. Ստու գա թերթ 
 Քա ղա քա կան և օ պե րա տիվ նկա տա ռումն ե ր

•  Չե զո քու թյան և ա նա չա ռու թյան ըն կա լում ներ, այ սինքն՝ ԿԽՄԿի 
կեր պա րը:

• ԿԽՄԿի ըն դու նե լի լի նե լը քա ղա քա կան խմ բակ ցու թյուն նե րի, զին
ված ուժե րի և բնակ չու թյան կող մից:

•  Բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու հնա րա վո րու թյուն. բա նակ ցող 
գոր ծըն կեր նե րի առ կայու թյուն և հա սա նե լիու թյուն (ա ռող ջա
պա հու թյան, պաշտ պա նու թյան, ար տա քին և ներ քին գոր ծե րի 

Ենթակառուցվածք

Որակավորում

Արտագնա և 

տեղական 

անձնակազմ

    
  Ա

պաստան, ս
նունդ 

և ա
նկողին։ Ջ

ուր, կ
ոյուղի 

և էլ
եկտրաէն

երգիա։

 Հեռահաղորդակցություն։

Օժանդակ ա
նձնակազմ

Տարհանում

Առաջնային օգնություն

Փոխադրամի
ջոցներ

Անվտանգ հասանելիություն

Չեզոքություն և ա
նաչա

ռություն

Վիրաբու-
ժություն

Նախահիվանդանոցային

 օգնությունՊաշտպանությունԿԽՄԿ-ի ընկալումը

Որակավորում Արտագնա և տեղական անձնակազմ
Ենթակառուցվածք Ապաստան, սնունդ և անկողին
 Ջուր, կոյուղի և էլեկտրաէներգիա
 Հեռահաղորդակցություն
 Օժանդակ անձնակազմ

 
 
 
 

Նկար 6.9

ԿԽՄԿի վի րա բու ժա կան բուր գը 
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նա խա րա րու թյուն ներ, խմ բակ ցու թյուն նե րի ղե կա վար ներ), կա պեր 
վար ձա կալ վող տա րածք նե րի սե փա կա նա տե րե րի հետ:

•  Հի վան դա նո ցի դե րը հոս պի տա լաց ված հի վանդ նե րի պաշտ պա նու
թյան գոր ծում:

•  Հի վան դա նո ցի դե րը բժշկա կան ծա ռայու թյուն նե րի պաշտ պա նու
թյան գոր ծում՝ ա պա հո վե լով չե զոք բու ժօգ նու թյան հա սա նե լիու թյու
նը, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նույ նի սկ թշ նա մու հետ շփ ման գծից 
այն կո ղմ:

•  Ցան կա ցա ծ հնա րա վոր մր ցակ ցու թյուն ա ռող ջա պա հա կան այլ հաս
տա տու թյուն նե րի հե տ՝ մաս նա վոր թե պե տա կան, այ սինքն` «բժշկա
կան ծա ռայու թյուն նե րի շու կա»:

Անվ տան գու թյուն
• Մ տա հո գու թյուն ներ հի վան դա նո ցի և ան ձնա կազ մի ան վտան գու

թյան շուրջ՝ կապ ված առ ճա կատ ման կամ մար տա կան ի րա դար ձու
թյուն նե րի հնա րա վոր զար գաց ման հետ.

  տե ղա կայումն ու տի րող ի րա վի ճա կը, այ սինքն՝ հե ռա վո րու թյու
նը ռազ մա կան թի րախ նե րից կամ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րից,

  շեն քի տե սա կը, այ սինքն՝ հար կե րի քա նակ, կի սան կու ղային 
հարկ, նկուղ կամ ռմ բա պաս տա րան, վրան ներ: 

• Ա վա զա կային հար ձա կում նե րի, պա տան դա ռու թյան և այլ դեպ քեր:
•  Հի վանդ նե րի ան վտան գու թյու նը հի վան դա նո ցի ներ սում և դուրս

գրու մից հե տո:

Հա սա նե լիու թյուն
•  Հե ռա վո րու թյուն և տար հան ման տևո ղու թյուն: 
• Երթևե կե լու մի ջոց նե րի առ կայու թյուն՝ ճա նա պա րհ ներ, փո խադ րա

մի ջոց ներ, սա նա վիա ցիա:
•  Ճա նա պա րհ նե րի և ան ցա կե տե րի ան վտան գու թյուն. ռազ մա կան 

գոր ծո ղու թյուն ներ, քա ղա քա կան պատ կա նե լու թյուն, բան դի տիզմ: 
• Ա ԲՕ կե տե րի հա մա կար գի ծա վալ ման հնա րա վո րու թյուն:
•  Լո գիս տի կա. բժշկա կան պա րա գա նե րի մա տա կա րա րում, վա ռե լիք, 

սնունդ (տե ղա կան, տա րա ծա շր ջա նային, ԿԽՄԿ կենտ րո նա կայա
նից):

Են թա կա ռուց վածք
•  Նախ կի նում գոյու թյուն ունե ցող հի վան դա նո ցային կա ռույց:
•  Հի վան դա նո ցի վե րած վե լու ունակ շենք (դպ րոց, գոր ծա րան). շեն քի 

հու սա լիու թյուն, ընդ լայն ման հնա րա վո րու թյուն:
• Վ րան նե րի, հա վա քո վի և/ կամ ժա մա նա կա վոր շի նու թյուն նե րի օգ

տա գոր ծում
•  Ջուր, կոյու ղի, է լե կտ րա մա տա կա րա րում:
•  Հար մա րու թյուն նե ր՝ խո հա նոց, լվաց քա տուն, կա ցա րան ան ձնա կազ

մի հա մար:
•  Պա հեստ:

Տե ղա կան և ար տագ նա ան ձնա կազմ
•  Կար միր խա չի/ մա հի կի տե ղա կան և ար տագ նա բու ժանձ նա կազ մի 

առ կայու թյուն և քա նակ: 
• Ազ գային նոր կադ րե րի հա վա քագ րում և չե զո քու թյան խն դի րը:
•  Մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում և կր թա կան մա կար դակ:
•  Լեզ վա կան խն դիր ներ. թարգ մա նիչ նե րի/ մեկ նա բան նե րի ան հրա

ժեշ տու թյուն: 
• Օ ժան դակ ան ձնա կազ մի առ կայու թյուն. ԿԽՄԿ պատ վի րակ ներ, 

բժշկա կան և ընդ հա նուր վար չա կազմ, ջրա մա տա կա րար ման և ջրա
հե ռաց ման ին ժե ներ ներ, շի նա րար ներ, մե խա նիկ ներ, է լե կտ րիկ ներ 
և այլն:
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 6Ա. Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րին սպա սար կող 

վի րա բու ժա կան հի վան դա նո ցի աշ խա տան քի 

ա ռաջ նային գնա հա տում 
Այս ձևա թուղ թը պետք է դի տար կել որ պես ուղե ցույց՝ ստու գա թեր թի 

օ րի նակ, ո րը կօգ նի հի վան դա նո ցի գնա հատ ման հա մար պա տաս խա նա
տու բու ժաշ խա տո ղին հաշ վի առ նել ո րո շա կի ա ռանց քային կե տեր:

Դ րա նպա տակն է ա րագ պատ կե րա ցում կազ մել հի վան դա նո ցի 
գոր ծու նեու թյան մա սին և ըն կա լել այն, ինչ պես նաև բա ցա հայ տել դրա 
թո ղու նա կու թյու նը, սահ մա նա փա կում նե րը և թե րու թյուն նե րը: Այն պետք է 
հնա րա վո րու թյուն տա ա րագ և հա մար ժեք ո րո շում ներ կայաց նել հի վան
դա նո ցին ան հրա ժեշտ ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու վե րա բե րյալ:

Գ նա հատ ման նպա տակ նե րից կախ վա ծ՝ ձևա թուղ թը կա րող է օգ տա
գործ վել ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ: Այն բաղ կա ցած է մի տում նա վոր 
բաց թո ղն ված հար ցե րից, որ պես զի տվյալ աշ խա տան քի հա մար պա տաս
խա նա տու բու ժաշ խա տո ղը, ակն կալ վող ար դյունք նե րից կախ ված, ո րո շի՝ 
արդյոք ա վե լի ման րա կր կիտ հե տա զո տու թյան կա րիք կա՞: Շատ ա վե լի 
կարևոր է հի վան դա նո ցի աշ խա տան քի մա սին ճիշտ պատ կե րա ցում ունե
նալ, քան պար զա պես ճշգ րիտ թվե րի տի րա պե տել:

Գ նա հա տու մը բաղ կա ցած է վեց բաժ նից. 
Ընդ հա նուր հար ցե ր
Կա ռա վա րում և ղե կա վա րում (նե րա ռյալ ոչ բժշկա կան ա ջակ ցու թյան 
ծա ռայու թյուն նե րը)
Բժշկա կան ա ջակ ցու թյան ծա ռայու թյուն նե ր
Կ լի նի կա կան ծա ռայու թյուն ներ (այս հա վել վա ծը դի տար կում է միայն 
վի րա բու ժա կան բա ղադ րի չը)
Լ րա ցու ցիչ մեկ նա բա նու թյուն ներ 
Եզ րա կա ցու թյուն:

Ընդ հա նուր հար ցե ր
Հի վան դա նո ցի ան վա նու մը           Քա ղաք         Եր կիր
Գ նա հա տու մը կա տա րո ղի  ա նունազ գա նու նը
Ամ սա թիվ
Հի վան դա նո ցի մա սին տե ղե կու թյուն տվող(ներ)ի  
ա նունազ գա նուն(ներ)ը։

1.  Տե սա կը (ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, մաս նա վոր, զին վո
րա կան, մի սիո նե րա կան, ՀԿ, այլ)

2. Ս պա սարկ վող բնակ չու թյու նը
3. Պա տաս խա նա տու մարմ նից բա ցի այլ սուբյե կտ նե րից ա ջակ ցու թյուն
4.  Հի վան դա նո ցի կա տե գո րիան (գյու ղա կան, շր ջա նային, մար զային) 
5. Ե թե գյու ղա կան կամ շր ջա նային հի վան դա նոց է, ա պա քա նի՞ ա ռաջ

նային օ ղակ է սպա սար կում (Ա ԲՕ կե տեր, ամ բու լա տո րիա ներ, պո
լիկ լի նի կա ներ)

6.  Հի վանդ նե րին մաս նա գի տաց ված կլի նի կա ներ ուղեգ րե լու հնա րա
վո րու թյուն նե ր

7.  Հի վանդ նե րին հատ կաց վող փո խադ րա մի ջոց ներ (դե պի հի վան դա
նոց և հի վան դա նո ցից դուրս)

8.  Հի վան դա նո ցի համ բա վը (ն շել տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը)
9.  Մահ ճա կալ նե րի քա նա կը, մահ ճա կալ նե րի մի ջին շր ջա նա ռու թյու նը 

(ըստ բա ժան մուն քի)
10. Մահ ճա կալ նե րի ներ կայիս զբաղ վա ծու թյու նը
11. Գոր ծու նեու թյու նը՝ նե րա ռյալ մաս նա գի տու թյուն նե րը (վի րա բու ժու

թյուն, թե րա պիա, ման կա բու ժու թյուն, ման կա բար ձու թյուն, մաս նա
գի տաց ված ծա ռայու թյուն ներ և այլն)

12. Անվ տան գու թյու նը (հի վան դա նո ցը արդյոք ան վտա ՞նգ տա րած քում է 
գտն վում: Այն պաշտ պան վա ՞ծ է արդյոք, այ սինքն՝ հստակ գծա նշ վա ՞ծ 
է, ցան կա պատ վա ՞ծ, կա՞ պա հա կա խումբ: Հի վան դա նո ցի տա րած քում 
զեն քը բա ցա կայո ՞ւմ է արդյոք)

13.  Տա րա ծա շր ջա նում էն դե միկ հի վան դու թյուն նե րի առ կայու թյու նը և 
հա մա ճա րա կի բռնկ ման ռիս կը:
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Կա ռա վա րում և ղե կա վա րում

I.  Ընդ հա նուր կա ռա վա րում
1.  Կա ռուց վածք (կա ռա վար ման թիմ/ խոր հուրդ) 
2. Ինչ պե ՞ս են ըն դուն վում և ի րա կա նաց վում ո րո շում նե րը:

II.  Անձ նա կազ մի կա ռա վա րում 
1. Ո ՞վ է պա տաս խա նա տուն 
2. Անձ նա կազ մը ստա նո ՞ւմ է արդյոք աշ խա տա վա րձ/խ րա խու սում 
3. Անձ նա կազ մի ընդ հա նուր թի վը/ բաշ խումն ըստ գոր ծա ռույթ նե րի 

(բ ժիշկ ներ, բու ժակ ներ, բուժ քույ րեր, ուսա նող ներ և այլն)
4.  Հի վան դա նո ցը հեր թա պա հու թյան ժա մա նա կա ցույց ունի՞ արդյոք:

III.  Ֆի նանս նե րի կա ռա վա րում
1.  Ֆի նանս նե րի կա ռա վա րում (կա՞ արդյոք բյու ջե, ինչ պե ՞ս է ֆի նան սա

վոր վում հի վան դա նո ցը)
2.  Հի վանդ նե րը կի սո ՞ւմ են արդյոք բուժ ման ծախ սե րը, կա՞ արդյոք 

« ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա մա կարգ»: Բու ժու մը հա սա նե լի՞ է 
արդյոք կա րի քա վոր նե րին:

IV.  Վի ճա կագ րու թյուն
1.  Վի ճա կագ րու թյան և հաշ վետ վու թյուն նե րի կա ռա վա րում 
2. Առ կա՞ է արդյոք վի ճա կագ րու թյուն 
3. Առ կա՞ է արդյոք տա րե կան հաշ վետ վու թյուն
4.  Կա ՞ն արդյոք կո նկ րետ տվյալ նե րի հա վաք մամբ զբաղ վող մար դիկ:

V.  Են թա կա ռուց վածք ներ և կո մու նալ ծա ռայու թյուն ներ (դ րանց ընդ-
հա նուր վի ճա կը)

1.  Պա տեր և տա նի ք
2.  Ջուր (հո սող ջուր, ջր հո րեր, ջրա մա տա կա րար ման ան վտան գու թյուն 

և այլն)
3.  Կոյու ղի (զու գա րան նե րի տե սա կը և այլն) 
4. է լե կտ րա մա տա կա րա րում և/ կամ գե նե րա տոր (Է լե կտ րա մա տա կա

րար ման ա մե նօ րյա ժա մե րի քա նա կը, վա ռե լի քի մա տա կա րա րու մը 
և այլն)

5.  Ջե ռու ցում/օ դա փո խու թյուն/օ դո րա կում
6. Ս պա սար կող ան ձնա կազմ (քա նակ, կազմ և այլն): Կա՞ արդյոք սպա

սարկ ման ժա մա նա կա ցույց
7.  Կա՞ արդյոք վե րա նո րոգ ման ար հես տա նոց:

VI.  Թա փոն նե րի հե ռա ցում
1.  Թա փոն նե րի մշակ ման հա մա կար գե րի առ կայու թյուն (նե րա ռյալ թու

նա վոր նյու թե րի մշա կու մը, ինչ պի սիք են ռենտ գե նյան ժա պա վե նը 
մշա կող/ ֆիք սող նյու թե րը և այլն)

2.  Թա փոն նե րի այր ման վա ռա րան (տե սա կը, վի ճա կը և այլն):

VII.  Ոչ բժշկա կան սպա սարկ ման ծա ռայու թյուն նե ր
1.  Խո հա նոց (անձ նա կազմ, սնն դա բան, սնն դի ծագ ման վայ րը, 

ա մենօրյա մա տուց վող կե րա կուր նե րի քա նակ, հա տուկ սնն դա կար
գեր և այլն)

2. Լ վաց քա տուն (անձ նա կազմ, ձեռ քով լվա ցում, մե քե նայով լվա ցում, 
ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ և այլն)

3.  Կա րի ար հես տա նոց (անձ նա կազմ, ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ և այլն)
4.  Մաք րու թյուն և հի գիե  նա (հա մա կարգ, ան ձնա կազմ, ան հրա ժեշտ 

պա րա գա ներ և այլն)
5.  Դիա հեր ձա րան (են թա կա ռուց վածք, կա ռա վա րում և այլն):

Բժշկա կան սպա սարկ ման ծա ռայու թյուն նե ր
I.  Դե ղա տուն
1.  Դե ղա տան ան ձնա կազմ և ղե կա վա րու թյուն
2.  Կա՞ արդյոք ստան դարտ դե ղա մի ջոց նե րի ցա նկ 
3. Օգ տա գործ վո ՞ւմ են արդյոք պա հես տի հաշ վառ ման քար տեր 
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4. Որ տե ղի ՞ց են դե ղո րայ քը և բուժ սար քա վո րում նե րը մա տա կա րար
վում (կա նո նա վոր մա տա կա րար ներ, տե ղա կան շու կա, նվի րատ վու
թյուն ներ և այլն)

5.  Կա՞ արդյոք դե ղա տան և հի վան դա սե նյակ նե րի մի ջև կա պի հու սա լի 
հա մա կարգ (պատ վե րի ձևա թղ թեր, ա ռաք ման ձևա թղ թեր և այլն)

6.  Նա խորդ ա միս դե ղա տու նը սպա ռե ՞լ է արդյոք ա ռա ջին ան հրա ժեշ
տու թյան դե ղո րայ քը (պե նի ցի լին, հա կա մա լա րիային դե ղո րայք, պա
րա ցե տա մոլ, օ րալ ռե հիդ րա տա ցիայի հա մար օգ տա գործ վող աղ) 

7. Ինչ պի սի ՞ն են պահ պան ման պայ ման նե րը (օ դո րա կիչ, սառ նա
րան և այլն) 

8. Ի րա կա նաց վո ՞ւմ են արդյոք բուժ սար քա վո րում նե րի կա նո նա վոր նո
րոգ ման և պահ պան ման աշ խա տանք ներ:

II.  Լա բո րա տո րիա
1.  Լա բո րա տո րիայի ան ձնա կազմ և ղե կա վա րու թյուն 
2. Ի րա կա նաց վող ա նա լիզ ներ (ա րյան ընդ հա նուր, կեն սա քի միա կան, 

մա կա բու ծա բա նա կան, ման րէա բա նա կան, շճա բա նա կան և այլն)
3.  Մա տա կա րար ման աղ բյու րը
4.  Կա՞ արդյոք լա բո րա տո րիայի և հի վան դա սե նյակ նե րի մի ջև կա պի 

հու սա լի հա մա կարգ (պատ վե րի և ար դյունք նե րի ձևա թղ թեր)
5. Կ լի նի կա կան և լա բո րա տոր ան ձնա կազ մե րի մի ջև աշ խա տան քային 

հա րա բե րու թյուն նե րի ո րա կը:

III.  Ա րյան փոխ նե րար կում 
1. Անձ նա կազմ և ղե կա վա րու թյուն 
2. Ա րյան նմու շառ ման և փոխ նե րարկ ման քա ղա քա կա նու թյուն. ՄԻ ԱՎ/ 

ՁԻ ԱՀի քա ղա քա կա նու թյուն 
3. Ա րյան փոխ նե րարկ ման ցու ցում նե րի/ հար ցում նե րի մի ջին քա նա կը 
4. Ինչ պե ՞ս են պահ վում դո նո րա կան ա րյան չա փա բա ժին նե րը: Կա՞ 

արդյոք ա րյան պա հես տա վոր ման հա մար գոր ծող սառ նա րա ն
5.  Փոր ձարկ ման գոր ծըն թաց և ո րա կի վե րա հսկում:

IV.  Ճա ռա գայ թային ախ տո րո շում (ռենտ գեն և ուլտ րա ձայ նային) 
1. Անձ նա կազմ և ղե կա վա րու թյուն 
2. Ա մե նօ րյա ռենտ գեն հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջին քա նա կը
3.  Ռենտ գեն սար քա վոր ման տե սա կը և ո րա կը
4.  Կա ՞ն ռենտ գեն հե տա զոտ ման նշա նակ ման հա մար առ կա ուղե ցույց

ներ 
5. Առ կա՞ է արդյոք ա վե լի ա ռա ջա դեմ պատ կե րագ րա կան սար քա վո

րում:

V.  Այլ ախ տո րո շիչ ծա ռայու թյուն ներ 
1. Է ՍԳ, Է ԷԳ և այլն:

Կ լի նի կա կան ծա ռայու թյուն նե ր
I.  Ամ բու լա տոր բա ժան մունք 
1. Ամ բու լա տոր բա ժան մուն քի գոր ծա ռույթ նե րը (խո րհր դատ վու թյուն, 

հաշ վառ ված հի վանդ նե րի հսկո ղու թյուն, ըն դու նե լու թյուն, ան հե
տաձ գե լի բու ժօգ նու թյուն) 

2. Առ կա՞ են արդյոք մաս նա գի տաց ված ամ բու լա տոր բա ժան մունք ներ 
3. Առ կա՞ են արդյոք հի վան դին ամ բու լա տոր բա ժան մունք ըն դու նե լու 

հա մար առ կա չա փո րո շիչ նե րը
4.  Կա՞ արդյոք բո լոր հի վանդ նե րի ա մե նօ րյա այ ցե րի վե րա բե րյալ տե

ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող գրան ցա մա տյան 
5. Ա մե նօ րյա դեպ քե րի մի ջին թի վը (թե րա պիա, ման կա բու ժու թյուն, վի

րա բու ժու թյուն, ման կա բար ձու թյուն և այլն)
6.  Պա տաս խա նա տու ան ձնա կազմ (բ ժիշկ ներ, բու ժակ ներ, բուժ քույ

րեր)
7.  Կա՞ հեր թա պա հու թյան հստակ ցու ցակ 
8. Ըն դու նե լու թյան օ րե րը և ժա մե րը
9.  Հիմ նա կան պա թո լո գիա նե րը
10.  Լա բո րա տոր և պատ կե րագ րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա սա նե

լիու թյու նը:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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II.  Ըն դու նա րան/ան հե տաձ գե լի օգ նու թյան բա ժան մունք
1.  Մահ ճա կալ նե րի քա նա կը 
2. Առ կա՞ է արդյոք շուր ջօ րյա հեր թա պահ թիմ. թի մի կազ մը 
3. Առ կա՞ է արդյոք հե ռա խո սային խո րհր դատ վու թյան հա մա կարգ
4.  Կա՞ արդյոք հի վանդ նե րի ըն դու նե լու թյան գրան ցա մա տյան կամ հի

վանդ նե րի ըն դուն ման և գրանց ման կա նո նա վոր ըն թա ցա կարգ
5.  Կա՞ արդյոք հի վանդ նե րին դե պի հա մա պա տաս խան հի վան դա սե

նյակ կամ վի րա հա տա րան ուղ ղորդ ելու կա նո նա վոր ըն թա ցա կարգ 
6. Օ րա կան ըն դուն ված ան հե տաձ գե լի օգ նու թյան կա րիք ունե ցող նե րի 

թի վն ու կազ մը 
7. Առ կա՞ են արդյոք հիմ նա կան բուժ պա րա գա ներ ու սար քա վո րում ներ:

III.  Վի րա հա տա րան 
1. Անձ նա կազ մը և հեր թա պա հու թյան ցու ցա կը
2.  Վի րա հա տա րա նի հի գիե  նան 
3. Առ կա՞ է արդյոք վի րա հա տու թյուն նե րի վար ման ճշգ րիտ մա տյան: 

Ե թե այո, ա պա վեր ջին ամս վա ըն թաց քում վի րա հա տու թյուն նե րի 
քա նա կը 

4. Ինչ պի սի՞ վի րա հա տու թյուն ներ են ի րա կա նաց վում 
5. Ինչ պի սի՞ գոր ծիք ներ և հա վա քա ծու ներ կան (ո րո վայ նա հատ ման, 

կե սա րյան հատ ման, վեր քի մշակ ման, կմախ քի ձգ ման հա վա քա
կազ մեր և այլն)

6.  Վի րա հա տա րան նե րի և վի րա սե ղան նե րի քա նա կը
7.  Վի րա բու ժա կան սպի տա կե ղեն (առ կայու թյու նը և մա տա կա րար ման 

աղ բյու րը)
8.  Գոր ծող վի րա բու ժա կան սար քա վո րում ներ (լամ պեր, ար տած ծիչ, 

կոա գու լյա տոր, թթվա ծին և այլն)
9. Ս պառ վող նյու թե րի և այլ պա րա գա նե րի աղ բյու րը:

IV. Ս տե րի լա ցում 
1. Անձ նա կազ մը և հեր թա պա հու թյան ցու ցա կը
2.  Սար քա վո րում ներ (ավ տոկ լավ ներ, չո րա նոց ներ)
3.  Կի րառ վող ուղե ցույց նե րը:

V.  Ա նզ գայա ցում 
1. Անձ նա կազ մը և հեր թա պա հու թյան ցու ցա կը (ա նես թե զիո լոգ ներ և/ 

կամ ա նես թե զիստ ներ) 
2. Ո րո վայ նա հա տումն արդյոք ա պա հով կեր պով ի րա կա նաց վում է 

փոր ձա ռու ա նես թե զիո լո գի կող մից լիար ժեք միո ռե լաք սա ցիայո ՞վ 
(նե րա ռյալ նե րշնչա փո ղային ին տու բա ցիան)

3.  Սո վո րա բար կի րառ վող ան զգայա ցում (գազ, կե տա մին, ող նու ղե
ղային, տե ղային) 

4. Ա նզ գայաց ման սար քա վոր ման տե սակ նե րը 
5. Այլ սար քա վո րում նե րի առ կայու թյու նը (պուլսօք սի մետ րեր, թթված

նի մա տա կա րա րում և այլն):

VI.  Բուժ քույ րա կան խնա մք
1.  Հի վան դա սե նյակ նե րում առ կա՞ է արդյոք 24ժա մյա բուժ քույ րա կան 

հսկո ղու թյուն
2.  Հի վան դու թյան պատ մագ րե րը ժա մա նա կին և լիար ժեք կեր պով 

լրաց վո ՞ւմ են արդյո ք
3.  Բուժ քույ րե րի հեր թա փո խի գրան ցա մա տյա նը ճի ՞շտ է օգ տա գործ

վում
4.  Դե ղե րը ժա մա նա կի ՞ն են տրվում արդյոք 
5. Ո րո վայ նա հա տումն ա պա հով կեր պով ի րա կա նաց վում է վի րա հա

տու թյու նից հե տո 24 ժամ վա ըն թաց քում հի վան դի հսկո ղու թյան 
պայ ման նե րո ՞ւմ (կեն սա կան ցու ցա նիշ նե րի վե րա հսկում), լու սա վոր 
սե նյա կո ՞ւմ, որ տեղ նա ստա նում է նե րե րա կային հե ղուկ ներ և հա կա
բիո տիկ ներ 

6. Ի ՞նչ տե սք ունեն վի րա կա պե րը (մա քուր, գար շա հոտ և այլն)
7.  Կա՞ արդյոք պառ կե լա խո ցե րի խն դի ր
8.  Հա րա զատ նե րը ներգ րավ վա ՞ծ են արդյոք հի վանդ նե րի խնամ քի մեջ:

ՏՈՒԺԱԾՆԵ ՐԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  ՇՂԹԱՆ
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VII.  Հա ճա խա կի տրվող հար ցե ր
1.  Մո ծա կա պաշտ պան ցան ցե րի առ կայու թյու նը բո լոր մահ ճա կալ նե րի 

հա մա ր
2.  Կա՞ արդյոք հի վանդ նե րի ըն դու նե լու թյան գրքույկ կամ բա ժան մունք 

ըն դուն ման և գրանց ման կա նո նա վոր ըն թա ցա կարգ: Ե թե այո, ա պա 
վեր ջին ամս վա ըն թաց քում բա ժան մունք ըն դուն ված նե րի թի վը: 

3. Ըն դու նա րա նում/ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու թյան սե նյա կում և հի
վան դա սե նյակ նե րում կա՞ մարդ, ո րը վե րա հսկում է հի վանդ նե րի 
հե տա զոտ ման, ա պա՝ վի րա հա տա րան ուղ ղորդ ման կամ բուժ ման 
ստաց ման կար գը 

4. Ա վագ վի րա բույ ժը/բ ժիշ կը կա նո նա վոր կեր պով զն նո ՞ւմ է նոր ըն
դուն ված նե րին և որ քա ՞ն ժա մա նա կում

5.  Պար բե րա բար ան ցկաց վո ՞ւմ են արդյոք շր ջայ ցեր հի վան դա սե նյակ
ներ, և/ կամ կազ մա կե րպ վո ՞ւմ են հան դի պում նե ր դեպ քե րը քն նար կե
լու հա մար 

6. Ախ տո րո շու մը և բու ժու մը հստակ ձևա կե րպ վա ՞ծ են արդյոք հի վան
դու թյան պատ մու թյան մեջ, և բու ժումն այ նու հե տև գրանց վո ՞ւմ է հի
վան դի նշա նակ ման թեր թիկ նե րի վրա:

VIII.   Վի րա հա տա կան բու ժում
1.  Հի վան դա սե նյակ նե րում առ կա հիմ նա կան պա թո լո գիա նե րը 

(կոտրվածք ներ, այր վածք ներ, կրծ քա վան դա կի, ո րո վայ նի վնաս
վածք ներ և այլն)

2.  Հի վան դա սե նյա կի հսկո ղու թյուն/ հի գիե  նան 
3. Անձ նա կազմ (քա նա կը, կազ մը, հեր թա պա հու թյան ցու ցա կը) 
4. Են թա կա ռուց ված քը և մահ ճա կալ ներ 
5. Ո րո վայ նա հա տումն ա պա հով կեր պո ՞վ է կա տար վում արդյոք, այ

սինքն՝ այն պես, որ մի քա նի օր ան ց հի վան դի վերքն ար դեն լա վա
նում է, և նա կա րո ղա նում է նոր մալ սն վե լ

6. Հ նա րա վո ՞ր է արդյոք 24 ժամ վա ըն թաց քում պատ շաճ պայ ման նե
րում ի րա կա նաց նել հինգ կամ ա վե լի լա պա րո տո միկ վի րա հա տու
թյուն ներ, նե րա ռյալ ան զգայա ցու մը: Ե թե ոչ, ա պա ին չո ՞ւ: 

7. Ինչ պի սի՞ օր թո պե դիկ բու ժում է առ կա վի րա բու ժա կան բա ժան մուն
քում (գիպ սային ան շար ժա ցում, կմախ քային ձգում, ար տա քին կամ 
ներ քին ֆիք սա ցիա) 

8. Ի ՞նչ տե սք ունեն հի վան դա սե նյա կում հի վանդ նե րի վեր քե րը (մա քուր, 
կեղ տոտ, գար շա հոտ, թա րա խային):

IX  Ֆի զիո թե րա պիայի բա ժան մունք
1.  Հի վանդ նե րը հե նակ ներ օգ տա գոր ծո ՞ւմ են արդյոք հի վան դա սե նյակ

նե րում: Ե թե ոչ, ա պա ին չո ՞ւ
2.  Ֆի զիո թե րա պիայի բա ժան մուն քի կա ռա վա րում 
3. Անձ նա կազմ:

Լ րա ցու ցիչ մեկ նա բա նու թյուն ներ 
1. Ի րադ րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
2. Ու նե ՞ք արդյոք որևէ խնդ րանք/ պա հանջ մունք ԿԽՄԿի հա մար (խնդ

րան քի տրա մա բա նու թյու նը և հիմ նա վո րու մը):

Եզ րա կա ցու թյուն 
1. Ա ռա ջին ընդ հա նուր տպա վո րու թյու նը (մաք րու թյուն և հի գիե  նա, առ

կա ան ձնա կազմ, հի վանդ նե րի ներ կայու թյուն)
2.  Հիմ նա կան դրա կան տպա վո րու թյուն նե րը
3.  Հիմ նա կան բա ցա սա կան տպա վո րու թյուն նե րը 
4. Վի րա վոր նե րի զանգ վա ծային ներ հոս քին դի մա կայե լու կա րո ղու

թյու նը 
5. Ար տա կարգ/ան կան խա տե սե լի ի րա վի ճակ նե րի պլան 
6. Ա ռա ջարկ նե ր
7.  Հե տա գա քայ լեր:
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 6Բ. Հա կա մար տու թյան սցե նա րի  

ռազ մա վա րա կան գնա հա տում

Հա կա մար տու թյան ի րա վի ճա կի ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման 
հիմ նա կան տար րե րը, ո րոնք միտ ված են բա ցա հայ տե լու տու ժած նե րի 
խնամ քի շղ թայի վրա ազ դող ո րոշ գոր ծոն ներ, հետևյա լն են. 

1. Աշ խար հագ րու թյուն 
ա.  Հա կա մար տու թյան տա րած քի տե ղագ րու թյուն 
բ.  Հա ղոր դակ ցու թյան (կա պի) և տրանս պոր տային ուղի նե ր
գ.  Առ կա բուժ հաս տա տու թյուն նե րի բաշ խու մը և դրանց ան վտան

գու թյու նը 
2. Որ տե ՞ղ են մար տերն ըն թա նում: Որ տա րածք ներն են ան վտանգ, իսկ 

ո րոնք՝ վտան գա վոր 
3. Որ տե ղի ՞ց են գա լիս հի վանդ նե րը
4.  Քա նի՞ վի րա վոր կա 
5. Ով քե ՞ր են վի րա վոր նե րը. 

ա.  կա նո նա վոր բա նա կի պատ րաստ ված զին վոր ներ.
բ.  պար տի զա նա կան մար տիկ ներ, աշ խար հա զո րային ներ.
գ.  քա ղա քա ցիա կան ան ձինք. 

6. Ո ՞վ է ցու ցա բե րում ա ռա ջին օգ նու թյուն, ե թե այդ պի սին կա. 
ա.  ազ գային Կար միր խա չի/ Կար միր մա հի կի ըն կե րու թյան կա մա

վոր ներ.
բ.  բա նա կի բժշկա կան ծա ռայու թյուն ներ.
գ.  վե րա պատ րաստ ված քա ղա քա ցիա կան ան ձինք (Կար միր խա

չից/ Կար միր մա հի կից հա մայն քային ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն, 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն).

դ. չ վե րա պատ րաստ ված քա ղա քա ցիա կան ան ձինք. 
ե.  հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ. 

7. Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա
տում 

8. Ինչ պե ՞ս են վի րա վոր նե րին տե ղա փո խում վի րա վոր ման վայ րից հի
վան դա նոց. 
ա.  մաս նա վոր փո խադ րա մի ջոց.
բ.  հա սա րա կա կան փո խադ րա մի ջոց.
գ. շ տա պօգ նու թյան ծա ռայու թյուն.
դ.  զին վո րա կան ծա ռայու թյուն նե ր՝ օ դային, ցա մա քային և այլն.

9.  Տար հան ման հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տում
10.  Ո՞ր հի վան դա նոց ներն են ըն դու նում վի րա վոր նե րի ն
11.  Հի վան դա նոց նե րում կա տար ված աշ խա տան քի և հի վանդ նե րին ըն

դու նե լու և բու ժե լու՝ դրանց թո ղու նա կու թյան գնա հա տում (տե ՛ս ՀԱ
ՎԵԼ ՎԱԾ 6Ա. Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րին սպա սար կող վի րա բու
ժա կան հի վան դա նո ցի աշ խա տան քի ա ռաջ նային գնա հա տում)

12.  Ի՞նչ այլ սուբյե կտ ներ են առ կա տա րած քում. 
ա.  Կար միր խաչի/ Կար միր մա հի կի ազ գային ըն կե րու թյուն.
բ.  ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն.
գ. ռազ մա բժշկա կան ծա ռայու թյուն ներ.
դ.  ազ գային ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ. 
ե.  մի սիո նե րա կան կլի նի կա ներ կամ հի վան դա նոց ներ.
զ.  օ տա րերկ րյա հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ:

Վե րոն շյալ գնա հատ ման հի ման վրա Կար միր խա չի/ Կար միր մա հի կի 
ազ գային ըն կե րու թյան զին վո րա կան կամ քա ղա քա ցիա կան ա ռող
ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րը պետք է քայ լեր ձեռ նար կեն՝ լրաց
նե լու ցան կա ցած բա ց՝ ստեղ ծե լով հետևյա լը. 

1. Ա ռա ջին օգ նու թյան բուժ կե տե րի հա մա կարգ
2. Տ րանս պոր տային հա մա կարգ
3.  Հու սա լի վի րա բու ժա կան կենտ րոն նե ր՝ կենտ րո նա կան, տա րա ծա

շր ջա նային, զո նալ, տե ղա կան, այ լընտ րան քային տե ղեր հի վան դա
նոց նե րի հա մար, վե րա կանգ նո ղա կան հաս տա տու թյուն ներ:

Վե րոն շյալ բուժ հաս տա տու թյուն նե րը կա րող են տար բեր տե սա կի գոր
ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լ՝ տու ժած նե րի խնամ քի ար դյու նա վետ շղ
թա ստեղ ծե լու հա մար.

ՏՈՒԺԱԾՆԵ ՐԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  ՇՂԹԱՆ
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1.  Բա նակ ցել պա տե րազ մող կող մե րի հե տ՝ հա վաս տիա նա լու հա մար, 
որ մի ջազ գային մար դա սի րա կան ի րա վուն քը հարգ վում է, որ պես զի 
ա պա հով վի. 

ա. բժշկա կան ան ձնա կազ մի հա սա նե լիու թյու նը հի վանդ նե րին ու 
վի րա վոր նե րին.

բ.  վի րա վոր նե րի ու հի վանդ նե րի բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու հնա
րա վո րու թյու նը.

գ.  ա ռաջ նային օգ նու թյան բուժ կե տե րի ան ձնա կազ մը և շի նու
թյուն նե րի ան վտան գու թյու նը:

2.  Սա տա րել գոյու թյուն ունե ցող ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն
նե րին. դա կա րող է լի նել են թա կա ռուց ված քի վե րա նո րոգ ման, սար
քա վո րում նե րի, բուժ պա րա գա նե րի կամ լրա ցու ցիչ ան ձնա կազ մի 
տրա մա դր ման տես քով:

3.  Մո բի լի զաց նել տե ղա կան են թա կա ռուց վածք նե րը և ան ձնա կազ մը՝ 
բա րե լա վե լով տու ժած նե րի խնամ քի շղ թան կամ մղե լով վի րա վոր
նե րի բու ժօգ նու թյան ռե սուրս նե րը ա ռաջ նագ ծին ա վե լի մոտ:

4.  Մո բի լի զաց նել մի ջազ գային կա ռույց նե րը՝ հա ջակ ցու թյուն տե ղա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 6Գ. Մար դա սի րա կան ակտ հի վանդ նե րի և 

վիրա վոր նե րի հա մար. բնո րոշ ի րա վի ճակ նե ր

Մար դա սի րա կան բժշկա կան խմ բե րի ծա վալ ման վրա ազ դում 
են բա զում գոր ծոն ներ. այս հա վել վա ծը կօգ նի վեր լու ծել դրան ցից մի 
քա նի սը: Օգ տա գործ ված տեր մին ներն օ պե րա տիվ նկա րագ րու թյուն ներ 
են և չու նեն ի րա վա կան նշա նա կու թյուն:

Հ նա րա վոր սցե նար նե ր
1.  Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն, տա րե րային ա ղետ, թե՞ խո շոր վթար 

(ա ռող ջա պա հա կան են թա կա ռուց վածքն արդյոք ան վնա ՞ս է):
2.  Ռազ մա կան հա մա տե քստ. սո վո րա կան դիր քային պա տե րազմ, 

պար տի զա նա կան պա տե րազմ, ներ քին ան կար գու թյուն ներ, հետ
պա տե րազ մյան ի րա վի ճակ (հատ կա պես ա կան նե րի, կա սե տային 
ռում բե րի և այլ չպայ թած զի նամ թեր քի առ կայու թյուն):

3.  Քա ղա քայի ՞ն, թե՞ գյու ղա կան բնա կա վայր: 
4. Ար դյու նա բե րա կան զար գա ցա ՞ծ, թե՞ ցա ծր ե կա մուտ ունե ցող եր կիր. 

հա սա նե լի ֆոն դեր կա ՞ն: 
5. Անձ նա կազմ. Բա վա կա նա չա ՞փ, նվա ՞զ, թե՞ սահ մա նա փակ քա նա կով 

վե րա պատ րաստ ված բժիշկ ներ, բուժ քույ րեր և ա ռա ջին օգ նու թյուն 
ցու ցա բե րող ներ:

Ընդ հա նուր առ մամբ մար դա սի րա կան գոր ծո ղու թյան հա մար կան 
ե րեք բնո րոշ ի րա վի ճակ ներ.

1.  Բա րեն պաստ ի րա վի ճա կ
Բժշկա կան օգ նու թյան բա վա րար հա սա նե լիու թյուն՝ չնայած բռ նու

թյա նը և ռազ մա կան հա կա մար տու թյա նը:

2.  Բարդ ի րա վի ճա կ
Մինչ հա կա մար տու թյու նը գոյու թյուն ունե ցող աղ քա տու թյունն ար դեն 

սպառ նա լի քի տակ է դրել բժշկա կան օգ նու թյան հա սա նե լիու թյու նը:

3. Ա ղե տա լի ի րա վի ճա կ
Բժշկա կան օգ նու թյան շատ ցա ծր հա սա նե լիու թյուն բռ նու թյան և 

հա կա մար տու թյան պատ ճա ռով, ո րը եր բե մն զու գորդ վում է նա խոր դող 
աղ քա տու թյամբ:

ՊԱ ՐԱ ՄԵՏ ՐԵՐ ԲԱ ՐԵՆ ՊԱ ՍՏ ԲԱ ՐԴ Ա ՂԵ ՏԱ ԼԻ

Տե ղան քը Քա ղա քային 
շր ջան զար գա
ցած երկ րում

Աղ քատ գյու ղա կան 
շր ջան

Զար գա ցող եր կի ր
Խո շոր ա վե րա
ծու թյուն ներ

Պա տու հա սի 
տևո ղու թյու նը

Ե զա կի, մե կու սի 
դե պք (օ րի նակ՝ 
ա հա բեկ չու թյուն)

Ցա ծր ին տեն սի
վու թյան շա րու նա
կա կան մար տեր 
(օ րի նակ՝ պար տի
զա նա կան պա տե
րազմ)

Շա րու նա կա կան 
ծա նր մար տեր 
և/ կամ ռմ բա կո
ծու թյուն

Վի րա վոր նե րի 
հո սք

Փո քր ան կա նոն 
թվեր (քա ղա քի 
բնակ չու թյան 
հա մե մատ)

Ան հա վա սա րա չափ 
/ընդ հատ վող հո սք, 
եր բե մն զանգ վա
ծային ներ հո սք

Շա րու նա կա կան, 
բայց ան կան խա
տե սե լի հո սք, 
եր բե մն զանգ վա
ծային ներ հո սք

Են թա կա-
ռուց վածք ներ 
(ճա նա պարհ-
ներ, շտապօգ-
նու թյան 
ծա ռայու թյուն, 
բժշկա կան 
հաս տա տու-
թյուն ներ)

Անվ նաս և 
գոր ծող

Վատ կամ ան կա նոն 
(օ րի նակ՝ սա կա
վա թիվ բա րե կարգ 
ճա նա պա րհ ներ, 
սահ մա նա փակ թվով 
շտա պօգ նու թյան 
մե քե նա ներ և այլն)

Խիստ վնաս
ված կամ չգոր
ծող (վ նաս ված 
ճա նա պա րհ ներ, 
աղ տոտ փո ղոց
ներ, թա լան ված 
հի վան դա նոց ներ 
և այլն)

Հա ղոր դակ ցու-
թյուն (կապ)

Լավ Վա տից չա փա վոր 
Ան կա նոն

Չ կա կամ վատ
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Անձ նա կազմ Հա մար ժեք 
(քա նա կա պես և 
ո րա կա պես)

Փո փո խա կան Ն վա զա գույն 
քա նա կով կամ 
ընդ հան րա պես 
չկա

Նյու թեր և 
պա րա գա ներ

Հա մար ժեք 
(քա նա կա պես և 
ո րա կա պես)

Ան կա նոն և ան հա
մար ժեք

Ան կա նոն մա տա
կա րա րում կամ 
բա ցա կայում են

Շր ջա կա  
մի ջա վայր

Լավ (ցե րեկ,  
լավ ե ղա նակ)

Տ հաճ Մ ռայլ (գի շեր, 
ցուրտ, շոգ և 
այլն)

Տար հա նում Անվ տանգ և  
կար ճա տև

Կան խա տե սե լի, 
բայց եր կար ու 
դժ վար

Ա նո րոշ կամ 
ան հայտ

Փո խա դր ման 
վե րջ նա կե տը

Հայտ նի և  
հա սա նե լի

Հայտ նի, բայց 
փո փո խա կան

Ան հայտ կամ 
բա ցա կայում է

Զին ված հա կա մար տու թյան և բռ նու թյան ի րա վի ճակ նե րի տե սակ-
նե րը և դրանց ազ դե ցու թյու նը մար դա սի րա կան բժշկա կան աշ խա-
տան քի վրա4

Օ րի նակ Մի ջազ գային 
զին ված 
հա կա մար-
տու թյուն

Ներ քին զին-
ված հա կա-
մար տու թյուն/
պար տի զա նա-
կան պա տե-
րազմ

Քա ղա քա-
ցիա կան խռո-
վու թյուն/ 
ապս տամ բու-
թյուն

Հա մա տա-
րած ա վա-
զա կային 
հար ձա կում 
և այլ հան-
ցա գոր ծու-
թյուն ներ

Ն կա-
րագրու-
թյուն

Ուղ ղա կի 
պա տե րազմ X 
երկ րի ու դրա 
դաշ նա կից
նե րի և Y երկ րի 
ու դրա դաշ
նա կից նե րի 
մի ջև

Լար ված մար
տեր մեկ երկ րի 
սահ ման նե րում

Ան կան խա
տե սե լի ի րա
վի ճակ, կա րճ 
հար ձա կում ներ 
և նա հանջ
նե ր՝ հա ճախ 
ա նար խիա 
շա րու նա կե լու 
շա հա գրգռ վա
ծու թյամբ

Կա րող է 
հա մը նկ նել 
ցան կա ցած 
այլ ի րա վի
ճա կի հետ

Կոմ բա-
տանտ ներ/
մար տիկ-
ներ

Հեշտ տե սա
նե լի են և 
կրում են 
տար բեր վող 
հա մազ գեստ

Ոչ բո լորն են 
հա մազ գեստ 
կրում.
կա ռա վա րա կան 
ուժե րը հա կա
դր վում են լավ 
կազ մա կե րպ
ված ռազ մա կան 
խմ բա վո րում
նե րին

Զին ված 
ան հատ ներ, 
հան ցա վոր 
խմ բեր, 
ա վա զակ ներ և 
զի նյալ խմ բա
վո րում ներ

Զուտ 
սե փա կան 
շա հե րով 
ա ռաջ
նորդ վող 
ան հատ ներ 
կամ խմ բեր

Ճա կա-
տային 
գծե ր

Լավ հայտ նի Կա րող են 
գոյու թյուն չու
նե նալ կամ շատ 
ա րագ փո փոխ
վել

Փո փոխ վում 
են՝ տար բեր 
ուժե րի մի ջև 
ա նընդ հատ 
փո փոխ վող 
դա շինք նե րից 
կախ ված

Գոր ծում են 
հա կա մար
տու թյան 
եզ րին և 
պատ րաստ 
են ցան կա
ցած պա հի 
ի րա վի ճակն 
օգ տա գոր
ծել ի շահ 
ի րենց

4 Օգտագործված տերմինները զուտ նկարագրական են և չունեն իրավական նշանակություն։
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Հ րա մա-
նա տա րու-
թյան շղ թա

Կա ռուց
ված քային և 
հա սա նե լի 
շփ ման կե տե
րով

Հա կա ռակ կող
մե րի շփ ման 
թույլ կե տե րով

Ան հաս կա
նա լի և փո փո
խա կան մի 
խմ բա վո րու մից 
մյու սը (հա ճախ 
հի մն ված է 
ան հատ ա ռաջ
նոր դի վրա, 
ո րը շր ջա
պատ ված է 
փո քր խմ բով և 
ունի բնակ չու
թյան մի մա սի 
ա ջակ ցու
թյու նը)

Ա վան
դա կան և 
տե ղա կան 
ա ռաջ նորդ, 
ան հա տա
կա նաց ված 
(օ րի նակ՝ 
փո ղո ցային 
ա վա զա կա
խմ բեր)

Հար գանքն 
առ ՄՄԻ

Կող մե րը 
գի տակ ցում 
են ի րենց 
պար տա վո
րու թյուն նե րը 
և փոր ձում 
կա տա րել 
դրանք

Հար գան քի ո րո
շա կի աս տի ճան

Շատ քի չ՝ 
օ րեն քի և կար
գի լիա կա տար 
խա խտ մամբ

Մ ՄԻի 
մա սին ոչ ոք 
չի լսել կամ 
պար զա պես 
ան տե սում 
են

Մար դա-
սի րա կան 
ա ռա ջադ-
րանք ներ

Դա սա կան Դա սա կան Չա փա զանց 
դժ վար

?

Ռիս կի 
մա կար-
դա կը

Ցա ծր Ա ճող և պա կաս 
կան խա տե սե լի

Շատ բա րձր, 
գու ցե ա նըն
դու նե լիին 
սահ մա նա կից

Շատ ի րա
կան և շատ 
վտան գա
վոր սպառ
նա լիք

Բժշկի 
աշ խա-
տան քի 
խո չըն դոտ-
ներ

Քիչ կամ ընդ
հան րա պես 
չկան

Ա վե լի շատ 
սահ մա նա
փա կում ներ, 
բա նակ ցու թյուն
ներ, վե րա
հսկո ղու թյուն, 
ձգձ գում ներ և 
այլն:

Գոր ծե լու 
խիստ սահ
մա նա փակ 
կա րո ղու թյուն. 
մե քե նա նե րը, 
ռա դիո սար քա
վո րում նե րը, 
ի րե րը և այլն, 
չա փա զանց 
գրա վիչ են 
պա տե րազ
մող կող մե րի 
հա մար։

Բազ մա թիվ 
վտանգ ներ. 
պա հանջ
վում է 
մե ծա գույն 
զգու շու
թյուն

Բ նո րոշ ի րադ րու թյուն նե ր
Ժա մա նա կա կից զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ բժշկա

կան ան ձնա կազ մը և բուժ հաս տա տու թյուն նե րը պետք է կա րո ղա նան գոր
ծել տար բեր ի րադ րու թյուն նե րում: Ստո րև թվարկ ված են այդ պի սի բնո րոշ 
ի րա վի ճակ ներ:

1.  Քա ղա քային ան վտանգ մի ջա վայր
•  Քա ղա քային զար գա ցած մի ջա վայր 
• Ե զա կի, մե կու սի ի րա դար ձու թյուն 
• Տու ժած նե րի հա մե մա տա բար փո քր քա նա կ քա ղա քի բնակ չու թյան 

հա մե մատ 
• Անվ նաս են թա կա ռուց վածք նե ր՝ ճա նա պա րհ ներ, շտա պօգ նու թյան 

մե քե նա ներ 
• Ա ռող ջա պա հա կան ան վնաս են թա կա ռուց վածք, լավ սար քա վոր ված 

հի վան դա նոց նե ր
•  Տար հան ման կա րճ տևո ղու թյուն. եր թու ղին ա պա հով է
•  Կա պի լավ մի ջոց ներ 
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• Անձ նա կազմ. վե րա պատ րաստ ված բու ժանձ նա կազ մի ան հրա ժեշտ 
քա նակ և ո րակ 

• Բա վա րար քա նա կու թյամբ նյու թեր 
• Բա րեն պաստ մի ջա վայր՝ լավ ե ղա նակ, ցե րե կային ժամ 
• Հայտ նի է վի րա վոր նե րի տար հան ման վե րջ նա կե տը:

2.  Քա ղա քային վտան գա վոր մի ջա վայր
•  Ցա ծր ե կա մուտ ունե ցող եր կիր. թեր զար գա ցած կամ ա վեր ված քա

ղա քային մի ջա վայր
•  Շա րու նա կա կան վտանգ. փո ղո ցային կռիվ ներ և ռմ բա կո ծու թյուն

ներ քա ղա քում
•  Տու ժած նե րի շա րու նա կա կան և ան կան խա տե սե լի հո սք, եր բե մն վի

րա վոր նե րի զանգ վա ծային ներ հո սք
•  Վատ են թա կա ռուց վածք. փո սա շատ ճա նա պա րհ ներ, կեղ տոտ փո

ղոց նե ր
•  Խա թար ված ա ռող ջա պա հա կան են թա կա ռուց վածք. վնաս ված կամ 

թա լան ված հի վան դա նոց նե ր
•  Տար հան ման հնա րա վո րու թյու նը և տևո ղու թյու նը ա նո րոշ է կամ ան

հայտ
•  Կա պի վատ մի ջոց ներ կամ բա ցա կայու թյուն
•  Բու ժանձ նա կազ մի նվա զա գույն քա նա կ
•  Նյու թե րի հա մալ րումն ա նո րոշ է, ան կա նոն կամ գոյու թյուն չու նի 
• Ան բա րեն պաստ մի ջա վայր՝ ցուրտ, թաց, մութ
•  Վի րա վոր նե րի տար հան ման վե րջ նա կե տը միշտ չէ, որ պա րզ է:

3.  Գյու ղա կան ա նա պա հով մի ջա վայր
•  Ցա ծր ե կա մուտ ունե ցող եր կիր. խա ղաղ ժա մա նակ ան տես ված թեր

զար գա ցած գյու ղա կան շր ջա ն
• Մշ տա կան վտանգ. շա րու նակ վող մար տեր, ա կան նե ր
•  Տու ժած նե րի շա րու նա կա կան և ան կան խա տե սե լի հո սք
•  Վատ են թա կա ռուց վածք. ան մխի թար վի ճա կում գտն վող կամ գոյու

թյուն չու նե ցող ճա նա պա րհ նե ր
•  Վատ ա ռող ջա պա հա կան են թա կա ռուց վածք. սա կա վա թիվ բուժ կե

տեր, էլ ա վե լի քիչ շր ջա նային հի վան դա նոց նե ր
•  Տար հան ման հնա րա վո րու թյու նը և տևո ղու թյու նը ա նո րոշ է, եր կար և 

դժ վա ր
•  Կա պի վատ մի ջոց ներ կամ բա ցա կայու թյուն
•  Բու ժանձ նա կազ մի նվա զա գույն քա նա կ
•  Նյու թե րի հա մալ րումն ա նո րոշ է, ան կա նոն կամ գոյու թյուն չու նի 
• Ան բա րեն պաստ մի ջա վայր՝ ծայ րա հեղ ցուրտ կամ շոգ, ան ձրևային 

ե ղա նակ և չոր ե ղա նա կ
•  Վի րա վոր նե րի տար հան ման վե րջ նա կե տը միշտ չէ, որ պա րզ է:

4. Անվ տանգ, բայց խս տա շունչ մի ջա վայր
•  Ցա ծր ե կա մուտ ունե ցող եր կի ր
•  Շա րու նա կա կան վտանգ. ըն թա ցիկ ցա ծր ին տեն սի վու թյան մար տե ր
•  Վի րա վոր նե րի ան հա վա սա րա չափ հո սք, եր բե մն ան կա նոն զանգ

վա ծային տար հա նում նե ր
•  Վատ են թա կա ռուց վածք. սա կա վա թիվ բա րե կարգ ճա նա պա րհ ներ 

և սա կա վա թիվ մե քե նա ներ 
• Ա ռող ջա պա հա կան են թա կա ռուց վածք նե րի նվա զա գույն քա նակ. 

գյու ղա կան ո րոշ կլի նի կա ներ կամ ա ռող ջու թյան կենտ րոն ներ, ա վե
լի քիչ շր ջա նային հի վան դա նոց նե ր

•  Տար հա նու մը կան խա տե սե լի է, բայց եր կար ու դժ վա ր
•  Վատ կամ չա փա վոր հա ղոր դակ ցու թյուն
•  Բու ժանձ նա կազ մի նվա զա գույ նից չա փա վոր քա նա կ
• Բժշկա կան պա րա գա նե րի նվա զա գույն հա մալ րում
•  Դա ժան բնա կան պայ ման նե ր
•  Վի րա վոր նե րի տար հան ման վե րջ նա կե տը՝ հե ռա վոր, թեև հայտ նի:
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7

7.1. Ա ռա ջին օգ նու թյուն. դրա վճ ռո րոշ 
նշա նա կու թյու նը

Վի րա վոր նե րի օպ տի մալ բու ժու մը պա հան ջում է բժշկա կան օգ նու
թյան շա րու նա կա կա նու թյուն՝ վի րա վոր վե լու վայ րից մինչև վի րա բու ժա
կան հոս պի տալ: Սա կոչ վում է տու ժած նե րի խնամ քի շղ թա: Վի րա բույ ժը 
կցան կա նար ըն դու նել այն պի սի հի վանդ նե րի, ո րոնք հաս նում են լավ և 
կայուն վի ճա կում, ժա մա նա կին և ըստ բուժ ման ա ռաջ նա հեր թու թյան: 
Հաս կա նա լու հա մար, թե ինչ պես է դա ձե ռք բեր վում, կամ ին չու չի հա ջող
վում, պետք է ո րո շա կի գի տե լիք ներ ունե նալ ա ռա ջին օգ նու թյան մա սին: 
Բա ցի դրա նի ց՝ զին ված հա կա մար տու թյան գո տում աշ խա տող վի րա
բույ ժին կա րող է ա ռա ջարկ վել մաս նակ ցել ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու
ցա բե րող նե րի վե րա պատ րաստ մա նը` տու ժած նե րի խնամ քի շղ թայի 
ար դյու նա վե տու թյու նը բա րձ րաց նե լու հա մար: 

Ա ռա ջին օգ նու թյու նը վի րա վո րին կամ հի վան դին ցու ցա բեր վող նախ
նա կան օգ նու թյունն է մինչև այն պա հը, երբ նրա վի ճա կը կայու նա նում 
կամ բա րե լավ վում է, կամ երբ հնա րա վոր է դառ նում նրան տրա մադ րել 
ա վե լի բա րձր մա կար դա կի կամ նեղ մաս նա գի տա կան բժշկա կան օգ նու
թյուն։ Ա ռա ջին օգ նու թյան տրա մա դր ման ե ղա նա կը փո փոխ վում է՝ կախ
ված ան վտան գու թյան պայ ման նե րից, տվյալ վայ րում վի րա վոր նե րի թվից 
և վի ճա կից, բու ժօգ նու թյուն ա պա հո վե լու հա մար մո բի լի զաց վող ռե սուրս
նե րից, փո խադ րա մի ջոց նե րի առ կայու թյու նից կամ շտա պօգ նու թյան 
ծա ռայու թյուն նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նից, ինչ պես նաև վի րա
բու ժա կան հոս պի տալ նե րի մատ չե լիու թյու նից և վեր ջին նե րիս կող մից 
հի վանդ ներ ըն դու նե լու և բու ժե լու թո ղու նա կու թյու նից: 

Իր հիմ նա դր ման օր վա նից Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ
գային շար ժու մը գե րա զան ցա պես փոխ կա պա կց ված է ե ղել Ա ԲՕի 
տրա մա դր ման հետ: Այն սկի զբ է դրել պա տե րազմ նե րի, տա րե րային 
ա ղետ նե րի և հա մա ճա րակ նե րի ժա մա նակ ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե
րող նե րի և տե ղա կան հա մայնք նե րի կող մից ան հա պաղ ար ձա գանք ման 
հայե ցա կար գին:

Մար տա կան գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե
րո ղի նպա տակ ներն են.

•  մի ջամ տել ա պա հով և ան վտանգ. 
• պահ պա նել տու ժա ծի կյան քը՝ ա ջակ ցե լով կեն սա կան գոր ծա ռույթ

նե րին. 
• սահ մա նա փա կել վնաս ված քի ազ դե ցու թյու նը և կան խել հե տա գա 

վնաս վածք նե րը.
•  կան խար գե լել բար դու թյուն նե րը և ան շար ժու նա կու թյու նը.
•  թեթևաց նել տա ռա պան քը և տրա մադ րել հո գե բա նա կան/ բա րոյա

կան ա ջակ ցու թյուն.
• ն պաս տել վե րա կանգն մա նը. 
• ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ա պա հո վել տու ժած նե րի և հի վանդ նե

րի պատ շաճ հանձ նու մը խնամ քի հա ջորդ՝ ա վե լի բա րձր մա կար դա
կին կամ բժիշկմաս նա գետ նե րին: 

Ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րը կա րող են նաև օգ նել մո բի լի
զաց նել ի րենց հա մայն քը՝ պատ րաստ վե լու և ար ձա գան քե լու ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րին, ո րոնք պա տա հում են ա ռօ րյա կյան քում և այն պի սի 
ճգ նա ժա մե րի ժա մա նակ, ինչ պի սիք են զին ված հա կա մար տու թյուն նե րը:

Փոր ձը ցույց է տվել, որ պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի բուժ ման ել քը 
ո րո շող կարևո րա գույն գոր ծոն նե րից մե կը նա խա հի վան դա նո ցային փուլն 
է։ Ա պա ցուց ման կա րիք չկա, որ ա ռա ջին օգ նու թյու նը փր կում է կյան քեր 
և նվա զեց նում հի վան դա ցու թյու նը։ Այն նաև թույլ է տա լիս ա վե լի հեշտ 
վի րա հա տե լ՝ դրա նով իսկ նվա զեց նե լով հի վան դա նո ցի վի րա բու ժա կան 
բե ռը: Ա վե լի ն՝ զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ վի րա վոր ված 
քա ղա քա ցիա կան ան ձանց և զին վոր նե րի մինչև 4060%ը հոս պի տա լաց
ման կա րիք չի ունե նում. Ա ԲՕ մի ջոց ներ, գու մա րած պա րզ ներ քին ըն դուն
ման հա կա բիո տիկ և ցա վա զր կող մի ջոց. ա հա այն ամ բո ղջ բու ժու մը, որ 
պետք է լի նում այդ տու ժած նե րին: Ռազ մա կան տեր մի նա բա նու թյու նը 
նրանց կո չում է « զին վո րա կան ծա ռայու թյան վե րա դար ձած ներ» կամ 
« շարք վե րա դար ձած ներ» (տե ՛ս Գլուխ 5):

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՕԳ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ  ԶԻՆ ՎԱԾ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ Կ
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Վաղ սկսված ա ռա ջին օգ նու թյու նը փր կում է կյան քեր 
և կա րող է զերծ պա հել բա զում բար դու թյուն նե րից ու 
ծա նր հաշ ման դա մու թյու նից:

Ա ԲՕի տրա մադ րու մը ռազ մա բժշկա կան ծա ռայու թյուն նե րի, Կար միր 
խա չի և Կար միր մա հի կի ազ գային ըն կե րու թյուն նե րի, ինչ պես նաև ժա մա
նա կա կից զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի դեպ քում բու ժանձ նա կազ մի 
հիմ նա րար պար տա կա նու թյուն նե րից է՝ ինչ պես քա ղա քային, այն պես էլ 
գյու ղա կան հան րային հի վան դա նոց նե րում: Չպետք է մո ռա նալ տե ղա կան 
հա մայնք նե րի էա կան դե րը տե ղում օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հար ցում, 
ինչ պես վկայել է Կար միր խա չի հիմ նա դիր և Ժնևի կոն վեն ցիա նե րի ո գե
շնչող Ան րի Դյու նա նը 1859 թ. հու նի սի 24ին Սոլ ֆե րի նոյի ճա կա տա մար
տին ա կա նա տես լի նե լուց հե տո1:

Հետևա բար ան հրա ժեշտ է ա ջակ ցել Ա ԲՕ գծով ինչ պես նախ նա կան, 
այն պես էլ թար մաց նող վե րա պատ րաս տում նե րին հետևյալ խմ բե րում. 

• ընդ հա նուր բնակ չու թյուն.
•  զին վոր ներ և ան վտան գու թյան ուժե րի ան դամ ներ. 
• ոչ պե տա կան զին ված խմ բա վո րում ներ և ընդ դի մա դիր խմ բեր.
•  հա մայն քային բու ժաշ խա տող ներ.
•  զին վո րա կան և այլ բու ժանձ նա կազմ (բու ժակ ներ, բուժ քույ րեր, 

բժիշկ ներ և այլ բու ժաշ խա տող ներ): 
Հ րա մա նա տար նե րին բնավ դուր չի գա լիս ի րենց զոր քե րի կր ճա

տու մը, երբ վի րա վոր ծա ռայա կից նե րի տե ղա փոխ մա նը ներգ րավ վում են 
ա ռո ղջ ու ան վնաս զին վոր նե րը լոկ այն պատ ճա ռով, որ մար տի դաշ տում 
Ա ԲՕ ծա ռայու թյուն նե րը չեն կա րո ղա նում այդ գործն ինք նու րույն գլուխ 
բե րել։ Զոր քի մար տու նա կու թյունն այս դեպ քում կրկ նա կի է նվա զում։

Ռազ մի դաշ տում Ա ԲՕ ցու ցա բե րե լու գոր ծում հա տուկ ներգ րավ
ված նե րի վե րա պատ րաստ ման ծրա գի րը կա րե լի է հա մալ րել նո րա գույն 
գի տե լիք նե րով: Ա ռաջ նա գիծ մղ վող այդ պի սի ռե սուրս ներ են սա նհ րա
հան գիչ ներն ու Կար միր խա չի և Կար միր մա հի կի ազ գային ըն կե րու թյուն
նե րի Ա ԲՕ բրի գադ նե րը:

7.2. Ա ռա ջին օգ նու թյու նը տու ժած նե րի խնամ քի 
շղ թայում 

Ա ռա ջին օգ նու թյու նը սկսվում է վի րա վոր վե լու վայ րից, բայց կա րող 
է ցու ցա բեր վել ցան կա ցած վայ րում և ա մե նուր՝ տու ժած նե րի խնամ քի 
շղ թայի ամբողջ եր կայնքով՝ մինչև վե րջ նա կան բուժ ման վայր:

Վ նաս վածք ստա նա լու վայ րը
Տե ղում ան հա պաղ օգ նու թյու նը, որ հա ճախ ի րա կա նաց վում է բուն 

մար տա դաշ տում, կա րող է լի նել ինք նօգ նու թյան կամ փո խօգ նու թյան 
տես քով, ե թե մար տիկ նե րը և այլ զի նա կիր ներ նախ քան մարտ սկ սե լը 
պատ շաճ պատ րաստ վա ծու թյուն են ստա ցել այդ հար ցում: Հա կա ռակ 
դեպ քում նման օգ նու թյուն ցու ցա բե րում է սա նհ րա հան գի չը, բու ժա կը, 
քա ղա քա ցիա կան ան ձը կամ Կար միր խա չի/ Կար միր մա հի կի ա ռա ջին 
օգ նու թյան աշ խա տա կի ցը:

Հա վա քա կե տ
Տա րած ված և հար մար պրակ տի կա է բո լոր վի րա վոր նե րին բե րել 

մեկ տեղ, ե թե օ պե րա տիվ ի րա վի ճա կը թույլ է տա լիս, գնա հա տել նրանց 
վի ճա կը, սկ սել ա ռա ջին օգ նու թյու նը, ե թե այն դեռ չի ցու ցա բեր վել, և 
կայու նաց նել նրանց վիճակը, ում հա մար ար դեն իսկ ձեռ նարկ վել են 
կյան քը փր կող մի ջո ցա ռում ներ, ա պա ո րո շել, թե ում է պետք տար հա
նել հե տա գա բուժ ման հա մա ր՝ ըստ տե սա կա վոր ման ցու ցա նիշ նե րի: Այս 
ա մե նը լա վա գույնս ի րա կա նաց վում է ա ռա ջին օգ նու թյան կե տում։ 

Տար հա նում
Տու ժա ծին տե ղա փո խե լու ո րո շու մը պետք է ուշա դիր դի տարկ վի՝ 

1  Henry Dunant. A Memory of Solferino. ICRC: Geneva; 1986.

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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հաշ վի առ նե լով զին ված հա կա մար տու թյան ի րա վի ճակ նե րին բնո րոշ 
վտանգ ներն ու դժ վա րու թյուն նե րը։ Տե ղա փոխ ման ե ղա նա կից ան կախ, 
ա ռա ջին օգ նու թյան մի ջո ցա ռում նե րը պետք է պահ պան վեն տու ժած նե րի 
խնամ քի ամբողջ շղ թայի եր կայն քո վ։

Հի վան դա նո ցի շտապ օգ նու թյան սե նյակ 
Աղ քատ երկ րի գյու ղա կան վայ րե րում և քա ղա քային պա տե րազ մի 

ժա մա նակ որ պես որևէ բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու ա ռա ջին վայր հա ճախ 
հան դես է գա լիս գոյու թյուն ունե ցող հի վան դա նո ցի ըն դու նա րա նը: Նույ
նի սկ ե թե լի նում է շտապ տե ղա փոխ ման ար դյու նա վետ ծա ռայու թյուն, 
ըն տա նի քն ու հարևան նե րը հա ճախ դրան չեն սպա սում և նա խընտ րում 
են վի րա վո րին տե ղա փո խել ան մի ջա պես հի վան դա նոց, ո րի շտապ օգ նու
թյան սե նյակն այ նու հե տև ծա ռայում է որ պես ա ռա ջին օգ նու թյան կետ:

Տ վյալ երկ րում հի վանդ նե րի շտապ տե ղա փոխ ման և շտա պօգ
նու թյան ծա ռայու թյան զար գաց ման և կա տա րե լու թյան աս տի ճա նից 
է կախ ված, թե ինչ մա կար դա կի Ա ԲՕ և տրիաժ կի րա կա նաց վի « ռազ մի 
դաշ տում», և ինչ պի սի ն՝ միայն բուժ հաս տա տու թյու նում:

Ա ռա ջին օգ նու թյուն կա րե լի է ցու ցա բե րել ցան կա ցած 
վայ րում և ա մե նուր՝ տու ժած նե րի խնամ քի շղ թայի 
ամբողջ եր կայն քով: 

Սո վո րա կան կյան քը շա րու նակ վում է նույ նի սկ զին ված հա կա մար
տու թյուն նե րի ժա մա նա կ։ Ճա նա պար հատ րանս պոր տային պա տա հար
նե րը, այլ վթար նե րը կամ հի վան դու թյուն նե րը տե ղի բնակ չու թյան և 
զի նա կիր նե րի շր ջա նում չեն դա դա րում։ Ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե
րող նե րի ար դյու նա վետ աշ խա տան քը շա րու նա կում է պա հանջ ված մնալ 
սո վո րա կա նի պե ս։

7.3. Ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող ներ. կարևոր 
մարդ կային ռե սուրս

Սո վո րա բար ա ռա ջին օգ նու թյուն ցույ ցա բե րող նե րը կազ մում են 
պատ շաճ ղե կա վար մամբ և սար քա վո րում նե րով բրի գադ ներ, ինչ պի
սիք են Կար միր խա չի կամ Կար միր մա հի կի կամ զին ված ուժե րի թի մե րը: 
Քա ղա քա ցիա կան և Կար միր խա չի/ Կար միր մա հի կի ա ռա ջին օգ նու թյուն 
ցու ցա բե րող նե րը դրանց կարևոր մա սն են, քա նի որ նրանք տե ղաբ նակ
ներ են, ար տա ցո լում են տե ղի բնակ չու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
և վայե լում են հա մայն քի վս տա հու թյու նը: Նրանք ստանձ նում են բազ մա
թիվ դե րե ր՝ ա ռաջ նագ ծից մինչև բուժ հաս տա տու թյուն: Նրանց հար գում 
են ի րենց պատ րաս տա կա մու թյան և այն բա նի հա մար, որ միշտ այն տեղ 
են, որ տեղ ի րենց կա րի քը զգաց վում է։ 

Ուս տի կարևոր է հար գել նրանց գի տե լիք նե րը և գնա հա տել նրանց 
քա ջու թյունն ու նվի րու մը: Նրանք ունեն կարևոր ի րա վունք ներ և պար
տա կա նու թյուն նե ր՝ ՄՄԻի հա մա ձայն, և պետք է հա մա պա տաս խան 
վե րա պատ րաս տում ան ցնեն: Նրանք նաև պետք է տի րա պե տեն տրիա ժի 
մե թոդ նե րին: Կարևոր է ոչ միայն գո վել նրանց, երբ վի րա վոր են բե րում, 
այլև գնա հա տել նրանց ձեռ նար կած քայ լե րը և պատ մել մինչ այդ նրանց 
բե րած մյուս վի րա վոր նե րի հե տա գա վի ճա կի մա սին: Դա կա պա հո վի 
հի վան դի պատ շաճ հանձ նու մը և կնա խա պատ րաս տի հե տա գա աշ խա
տան քի ն։ Վի րա բույ ժը վճ ռո րոշ դեր է խա ղում ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա
բե րող նե րի հետ այս հա ղոր դակ ցու թյան մեջ:

Ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րը հա ճախ կա
մա վոր ներ են, կազ մում են բժշկա կան բրի գադ
նե րի էա կան մա սը և ար ժա նի են հար գան քի:

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րից ա ռաջ, ըն թաց քում և հե տո ա ռա
ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րի առ կայու թյունն օգ նում է վե րա կանգ նել 
ան հա տի և հա սա րա կու թյան մար դա սի րա կան ո գի ն՝ նե րշնչե լով հան
դուր ժո ղա կա նու թյուն և, ի վեր ջո, կա ռու ցե լով ա վե լի ա ռո ղջ և ան վտանգ 
կեն սա մի ջա վայր:

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՕԳ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ  ԶԻՆ ՎԱԾ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ Կ
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7.4. Ա ռա ջին օգ նու թյան մար տա վա րու թյան և 
տեխ նի կայի հիմն ա կան սկզ բունք նե րը

7.4.1. Անվ տան գու թյու նը՝ ա մե նից ա ռա վե լ
Զին ված հա կա մար տու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե կը, ինչ

պես նշ վեց, ա ռանձ նա պես վտան գա վոր ի րա վի ճակ նե րին բախ վե լն է՝ ա վե լի 
վտան գա վոր, քան բնա կան ա ղետ նե րի կամ ար դյու նա բե րա կան վթար նե րի 
ժա մա նա կ։ Ի րա վի ճակն է՛լ ա վե լի է սր վում այն պատ ճա ռով, որ զի նա կիր
նե րը ցան կա նում են շա րու նա կել կռի վը և վնաս պատ ճա ռել սկզբ նա կան 
վնա սը հա սց նե լուց հե տո, իսկ շատ մար տիկ ներ չեն կա մե նում ճա նա չել զին
ված հա կա մար տու թյուն նե րի կա նոն նե րը և են թարկ վել դրանց: 

Ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րը են թարկ վում են մեծ վտան գի, 
կամ եր բե մն նույ նի սկ թի րախ են դառ նում դա րա նա կալ ման կամ փո խ
հրաձ գու թյան ժա մա նա կ։ Շատ հա ճախ ռում բի կամ ար կի պայ թյու նից 
հե տո հենց ա ռա ջին օգ նու թյան փր կա րար ներն են ա ճա պա րում դեպ քի 
վայր, և կա րճ ժա մա նակ ան ց պայ թում է երկ րորդ ռում բը՝ պատ ճա ռե
լով զգա լիո րեն ա վե լի շատ կո րուստ ներ, քան ա ռա ջի նը. այս պես կոչ ված 
«երկ րորդ հար ված»: Ա վե լի ն՝ դեպ քի վայ րում կա րող է խճո ղում ստե ղծ
վել պա տա հա կան ան ցորդ նե րի հուզ ված ու զայ րա ցած ամ բո խի, ինչ պես 
նաև տու ժած նե րի ըն կեր նե րի, հա րա զատ նե րի ու բա րե կամ նե րի կող մից, 
ո րոնք կա րող են սպառ նալ ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րին:

Վի րա վոր վե լու վայ րը, ան տա րա կույս, շատ վտան
գա վոր ու քաո սային տեղ է։

Ս րա նից բխում են գործ նա կան հետևանք ներ ա ռա ջին օգ նու թյուն 
ցու ցա բե րող նե րի հա մար, և պա հանջ վում են ան հրա ժեշտ սահ մա նա փա
կում նե ր՝ ինչ պես հի վան դի, այն պես էլ ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րո ղի 
ան վտան գու թյան հա մար: Վի րա վոր ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րո ղը 
ինքն էլ է օգ նու թյան կա րիք ունե նում և չի կա րո ղա նում օգ նել ուրիշ նե րի ն։ 
Կրա կի տակ գտն վող զին ծա ռայող նե րի Ա ԲՕի հա րցն ա մեն բա նա կում 
ո րոշ վում է ըստ դրա դո կտ րի նի և պատ րաստ վա ծու թյա ն։ 

Ինչ պես նշ վեց վերևում, հի վանդ ներն ու վի րա վոր ներն օգտ վում են 
ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նից, իսկ ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րո ղն 
ունե նում է ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն նե ր՝ հա մա ձայն ՄՄԻի: 
Ա վե լի ա պա հով մի ջա վայ րում խնա մք տրա մադ րե լու հնա րա վո րու թյուն 
կա րող է ստե ղծ վել բա նակ ցու թյուն նե րի կամ հրա դա դա րի մի ջո ցով: Զին
ված ուժե րը կա րող են ո րո շում կայաց նե լ՝ հե ռաց նել սպառ նա լի քը կամ 
ան վտան գու թյուն ա պա հո վել զին ված ուժո վ։ Սա չի նշա նա կում, որ ա ռա
ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րը չպետք է ան վտան գու թյան նա խազ գու
շա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կեն մար տի դաշտ մտ նե լուց ա ռա ջ։ Թե ինչ պես 
և երբ կա րող է օգ նու թյուն տրա մա դր վել ըն դու նե լի ռիս կով, կախ ված է 
կո նկ րետ հան գա մանք նե րից:

Վի րա վոր նե րին խնա մե լու օ գուտ նե րը միշտ պետք է 
կշռա դատ վեն հենց ի րենց՝ ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու
ցա բե րող նե րի վի րա վոր վե լու ռիս կի հետ:

Շատ հա ճախ ԿԽՄԿն աշ խա տում է այն պի սի հան գա մանք նե րում, 
երբ փո խադ րա մի ջոց չի լի նում կամ սահ մա նա փակ է լի նում, և քա ղա
քա կան կամ ան վտան գային խո չըն դոտ նե րի պատ ճա ռով ա ռա ջին օգ նու
թյուն ցու ցա բե րող ան ձնա կազ մը չի կա րո ղա նում տե ղա կայ վել մար տի 
դաշ տում: Դա հան գեց նում է ո րոշ տու ժած նե րի մահ վան, ո րոնք հա կա
ռակ դեպ քում կա րող էին ողջ մնալ, իսկ ողջ մնա ցած նե րի շր ջա նում 
հան գեց նում է վա րա կային և այլ բար դու թյուն նե րի զար գաց ման, ո րոնք 
նվա զեց նում են հե տա գայում նրանց ո րա կյալ վե րա կանգն ման հնա րա
վո րու թյուն նե րը: Խն դիրն այն է, թե ինչ պես տե ղա կայել և կազ մա կեր
պել ա ռա ջին օգ նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ան ձնա կազ մը, նյու թե րը և 
սար քա վո րում նե րը մար տի դաշ տում: Զին ված ուժե րի հա մար սա նույն
պես մար տահ րա վեր է, բայց ունի այլ են թա տե քստ։ Մար տա վա րա կան 
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7

A = օ դու ղի (Airway)
B = շնչա ռու թյուն (Breathing)
C = շր ջա նա ռու թյուն (Circulation)
D = ան շար ժու նա կու թյուն, հաշ

ման դա մու թյուն (նյար դա
բա նա կան կար գա վի ճակ) 
(Disability)

E = շր ջա կա մի ջա վայր և դրա ներ
գոր ծու թյու նը (Environment and 
Exposure)

նկա տա ռում նե րից ել նե լո վ՝ հնա րա վոր է, որ զին վոր նե րը նախ պար տա
վոր ված լի նեն հաղ թել կրա կա մար տում, հե տո նոր զբաղ վեն վի րա վոր
նե րի բուժ մամբ կամ տար հան մամբ:

7.4.2. Հիմն ա կան գոր ծո ղու թյուն նե ր
Գոր ծարկ վում են ա ռա ջին օգ նու թյան ծա վալ ման հիմ նա կան ստան

դարտ նե րը, բայց միև նույն ժա մա նակ պաշտ պա նու թյունն ու ան վտան գու
թյու նը պետք է ե րաշ խա վոր ված լի նե ն։

Հե տա գա վնաս վածք նե րի կան խար գե լում. տու ժած նե րին վտան-
գից հե ռաց նե լը 

Վի րա վո րի կր կին վի րա վոր վե լու կամ նույ նի սկ սպան վե լու հա վա
նա կա նու թյունն ա վե լի մեծ է, հատ կա պես ե թե նա չի կա րո ղա նում ինք
նա պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ ձեռ նար կել, օ րի նակ՝ չի կա րո ղա նում 
թա քն վել կրա կոց նե րից կամ ռմ բա կո ծու թյու նից պաշտ պան վե լու հա մար: 
Հետևա բար, հե տա գա վնաս վածք նե րի կան խար գե լու մը նե րա ռում է տու
ժած նե րին վի րա վոր վե լու վայ րից հե ռաց նե լը և հի վանդ նե րին ու բու ժ
անձ նա կազ մին հնա րա վո րինս ան վտանգ վայ րում տե ղա վո րե լը, որ քան 
դա թույլ կտան հան գա մանք նե րը: Բա ցի դրա նի ց՝ գի տա կից և քայ լող 
վի րա վոր նե րը պետք է ա ռանձ նաց վեն մյուս նե րի ց՝ որ պես դեպ քի վայ րի 
ան վտան գու թյան մի ջոց, ինչ պես նաև տրիա ժի նպա տա կով:

Վ նաս ված քի վատ թա րաց ման կան խար գե լում. տու ժա ծին ա պաս-
տա րան տե ղա փո խե լը 

Ա պաս տա րա նը մար տա կան ի րա վի ճա կում ա պա հո վում է ո րո շա կի 
պաշտ պա նու թյուն լրա ցու ցիչ վնաս վածք նե րից, ինչ պես նաև պա տս պա
րում է շր ջա կա մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն նե րից: Արևն ու 
շո գը, ցուրտն ու ան ձրևը վատ են ան դրա դառ նում տու ժա ծի ա ռող ջու թյան 
և վի ճա կի կայու նու թյան վրա։ Բա ցի դրա նի ց՝ ա վե լի հար մա րա վետ պայ
ման նե րում աշ խա տե լն ա վե լի դյու րին է, և հնա րա վոր է ա վե լի ար դյու նա
վետ բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բե րել։

7.4.3. Կեն սա պա հով ման գոր ծո ղու թյուն նե րի ստան դարտ 
հա ջոր դա կա նու թյուն. ABCDE, թե՞ C-ABCDE

ABCDEն ըն դուն ված է որ պես ա ռա ջին օգ նու թյան լայ նո րեն տա րած
ված ալ գո րի թմ: Թեև ո րոշ վնաս վածք ներ ան խու սա փե լիո րեն ան հա մա տե
ղե լի են կյան քի հետ, լի նում են բազ մա թիվ դեպ քեր, երբ մա հը հնա րա վոր 
է լի նում կան խել ա րագ և վճ ռա կան Ա ԲՕի մի ջո ցո վ՝ հետևե լով ABCDE 
մո տեց մա նը վնաս ված քի պա հին: Ինչևէ, բա լիս տիկ և պայ թյու նային վնաս
վածք նե րը տար բեր վում են կեն ցա ղային բութ վնաս վածք նե րից:

Վեր ջույթ նե րի վեր քե րից զանգ վա ծային ա րյու նա հո սու թյու նը մար
տե րում կան խե լի մա հե րի մեծ մա սի պատ ճա ռն է (տե ՛ս Գլուխ 5): Ա ղե
տա լի ծայ րա մա սային ա րյու նա հո սու թյու նից շատ ա վե լի շատ զին վոր ներ 
են զոհ վում, քան շնչու ղի նե րի խցա նու մից կամ շնչա ռա կան ան բա վա
րա րու թյու նից: Եվ ի րոք, զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի կամ բռ նու
թյան պայ ման նե րում աշ խա տող շտա պօգ նու թյան բու ժաշ խա տող նե րին 
հա ճախ բնազ դա բար ան հար մար է լի նում հի մն վել ABCDE մո տեց ման 
վրա: Հետևա բար ABCDEի առջևում ա ղե տա լի ծայ րա մա սային ա րյու նա
հո սու թյան հա մար ի մաստ ունի տե ղադ րել «C» (Catastrophic) զուտ այն 
պատ ճա ռով, որ այն ա վե լի տա րած ված է և ա վե լի հա ճա խա կի է մահ վան 
պատ ճառ դառ նում: Այս պի սո վ՝ CABCDE:

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ա ղե տա լի ծայ րա մա սային 
ա րյու նա հո սու թյան հետևան քով մա հե րի մի ստ վար քա նակ կա րե լի է 
կան խել լա րա նի մի ջո ցով (տե ՛ս ստո րև): ԿԽՄԿի փոր ձը վե րա հաս տա
տում է լա րա նի ա ռանց քային դե րը կյան քին սպառ նա ցող ծայ րա մա սային 
ա րյու նա հո սու թյան վար ման գոր ծում:
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Տու ժա ծի պաշտ պա նու թյու նը, լրա ցու ցիչ վնաս
վածք նե րի կան խար գե լու մը, նրա կյան քը փր կե լու 
և վի ճա կը կայու նաց նե լու մի ջո ցա ռում նե րը մար տի 
դաշ տում ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող ան ձի հիմ
նա կան պար տա կա նու թյուն ներն են:

Ա ղե տա լի ա րյու նա հո սու թյան դա դա րե ցու մից հե տո ան ցնում են 
ABCDEին՝ որ պես հիմ նա կան կեն սա պա հով մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն
նե րի ստան դարտ հա ջոր դա կա նու թյան մաս.

1. ABCDE ալ գո րիթ մը նա խա տե սում է շնչու ղի նե րի (Airway) և շնչա ռու
թյան (Breathing) հետ կապ ված կեն սա պա հով ման լրա ցու ցիչ մի ջոց
ներ և Ա ԲՕ տեխ նի կայի կի րա ռում տու ժած նե րի ճնշող մե ծա մաս նու
թյան մոտ, ո րոնք ունեն կո տրվածք ներ և փա փուկ հյուս վածք նե րի 
վնաս վածք ներ, ո րոնք կա րող են հան գեց նել ան շար ժու նա կու թյա ն։ 

2. Ամ բող ջա կան կլի նի կա կան քն նու թյուն, ո րին հա ջոր դում են կայու
նաց ման մի ջո ցա ռում նե րը: Տու ժա ծը պետք է մեր կաց վի ճիշտ և 
լիար ժեք քն նու թյան հա մար։ Մշա կու թային ու կրո նա կան նոր մե րը 
և մար տա վա րա կան ի րա վի ճա կը կա րող են սահ մա նա փա կում ներ 
դնել այն բա նի վրա, թե որ չափ կա րող է վի րա վո րը մեր կա նալ մար
տի դաշ տում:

3. Լ րա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում ներ.
•  Տու ժա ծին տաք պա հե լը. զանգ վա ծային ա րյու նա հո սու թյան 

դեպ քում մար մի նը կո րց նում է ջեր մու թյու նը նույ նի սկ տաք 
կլի մայա կան պայ ման նե րում: Տու ժա ծին պետք է ծած կել սա
վա նով կամ վեր մա կով, որ պես զի կա նխ վի հի պո թեր միան 
(սա ռե ցու մը), ո րը կա րող է շատ վնա սա կար լի նել կոա գու
լո պա թիայի ա ռու մով (տե ՛ս Գլուխ ներ 8 և 18): Կարևոր է նաև 
տու ժա ծի տակ ինչոր բան դնել, քա նի որ նրա մա րմ նի ջեր
մու թյու նը կա րող է նաև փո խանց վել գետ նին: 

• Ազ գային և ինս տի տու ցիո նալ ուղե ցույց նե րի հի ման վրա 
կմ շակ վեն գոր ծե լա կար գեր, ո րոնք կսահ մա նեն Ա ԲՕ որևէ 
ծրագ րում տրա մա դր վե լիք բուժ ման ծա վա լը, օ րի նակ՝ ներ
քին ըն դուն ման կամ նե րե րա կային հե ղուկ ներ, հա կա բիո
տիկ ներ, ցա վա զր կում, տրա նեք սա մաթ թու, էն դոտ րա խեալ 
ին տու բա ցիա և այլն։

•  Հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն:
4.  Տու ժա ծի վի ճա կի և ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում նե րի ար դյու նա վե տու

թյան մշ տա դի տար կում:

Ա ղե տա լի ծայ րա մա սային ա րյու նա հո սու թյան վե րա
հսկու մը և կյանք փր կող այլ պա րզ մի ջոց նե րը գե
րա կայում են ա վե լի բարդ մե թոդ նե րի նկատ մամբ և 
հի մն ված են CABCDE հա մա կար գի ա ռաջ նա հեր թու
թյուն նե րի վրա:

7.5. Ա ռա ջին օգ նու թյան կե տի ծա վա լում 

Ա ռա ջին օգ նու թյան կե տի (ԱՕԿ) ստեղ ծու մը և կազ մա կեր պու մը պետք 
է հի մն վի ող ջա խո հու թյան մեծ չա փա բաժ նի վրա՝ ո րո շե լու հա մար, թե 
ինչն է գործ նա կան և ի րա տե սա կան տվյալ ի րա վի ճա կում, և կախ ված 
կլի նի այն բա նից, թե որ քան ժա մա նակ է այն գոր ծե լու (մի քա նի րո պեից 
մինչև մի քա նի օր կամ շա բաթ):

7.5.1. Տե ղա կայու մը 
ԱՕԿի հա մար տեղ ընտ րե լիս պետք է պահ պա նել ո րո շա կի կա նոն

ներ: Այն պետք է տե ղա կայ վի ա պա հով դիր քում՝ մար տա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րից բա վա կա նին հե ռու՝ վտան գի տակ չհայտն վե լու հա մար, բայց 
միև նույն ժա մա նակ բա վա կա նին մո տ՝ վի րա վոր նե րին ա րագ հա սց նե լու 
հա մար: Օ պե րա տիվ և ան վտան գային նկա տա ռում նե րից ել նե լո վ՝ ԱՕԿի 

“C” = ա ղե տա լի (Catastrophic) 
ծայ րա մա սային ա րյու նա հո
սու թյուն

A = շնչուղիներ (Airway)
B = շնչա ռու թյուն (Breathing)
C = շր ջա նա ռու թյուն (Circula

tion)
D = ան շար ժու նա կու թյուն, հաշ

ման դա մու թյուն (նյար դա
բա նա կան կար գա վի ճակ) 
(Disability)

E = շր ջա կա մի ջա վայր և դրա 
ներ գոր ծու թյու նը (Environ
ment and Exposure)

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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գտն վե լու վայ րը պետք է հնա րա վո րինս շուտ տե ղե կաց վի վի րա վոր նե րի 
խնամ քի շղ թայի դիս պետ չե րա կան կամ հրա մա նա տա րա կան կենտ րո
նի ն։ Դրա առ կայու թյան մա սին պետք է հայտ նել տե ղի բնակ չու թյա նը 
և կոմ բա տանտ նե րին ու այլ զի նա կիր նե րին, ո րոնք այդ ծա ռայու թյուն
նե րի հա վա նա կան շա հա ռու ներն են: Ցայ տուն կեր պով երևա ցող տար
բե րանշա նը (կար միր խաչ, կար միր մա հիկ կամ կար միր բյու րեղ) պետք է 
բա վա կա նա չափ մեծ լի նի, որ պես զի հստակ տե սա նե լի լի նի բո լոր կող մե
րից և հնա րա վո րինս հեռ վից, ինչն օգ նում է բա ցա հայ տել ԱՕԿը և ա պա
հո վել պաշտ պա նու թյուն ՄՄԻի ներ քո:

Տու ժած նե րի և ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րի 
ան վտան գու թյունն ու պաշտ պա նու թյու նը ա ռա ջին 
օգ նու թյան կետ ծա վա լե լու ա ռաջ նային նկա տա ռում
ներն են:

7.5.2. Են թա կա ռուց վածք 

ԱՕԿը զուտ ֆունկ ցիո նալ նշա նա կու թյան ստո րա բա ժա նում է, հետևա
բար, այն կա րող է ծա վալ վել ցան կա ցած հար մար տա րած քում, օ րի նակ՝ 
վրա նում, դպ րո ցի կամ ցան կա ցած այլ շեն քում կամ ար դեն գոյու թյուն 
ունե ցող ամ բու լա տո րիայում կամ ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան
ման կենտ րո նում: Պետք է բա վա րար վեն ո րո շա կի նվա զա գույն պա հանջ
ներ. պաշտ պա նու թյուն ե ղա նա կային ան բա րեն պաստ պայ ման նե րից, 
հա մա պա տաս խան չա փե ր՝ պատ գա րակ նե րով տու ժած նե րին տե ղա վո րե
լու հա մար, հար մար մուտք « քայ լող վի րա վոր նե րի» հա մար (օ րի նակ՝ խու
սա փել եր կար աս տի ճան նե րից), շտա պօգ նու թյան մե քե նա նե րի պատ շաճ 
մուտ քի ու ել քի հնա րա վո րու թյուն և բա վա րար կայա նա տե ղի:

7.5.3. Անձ նա կազմ, սար քա վո րումն եր և պա րա գա ներ 
ԱՕԿի ան ձնա կազ մի ո րա կա վոր ման մա կար դա կը կախ ված կլի նի 

տվյալ երկ րի պայ ման նե րից և չա փա նիշ նե րի ց։ Այս տեղ կա րող է աշ խա
տել ինչ պես ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող կամ բուժ քույր, այն պես էլ 
թե րա պևտ կամ նույ նի սկ վի րա բույժ: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տու
ժած նե րի օգ նու թյան ուժե րը մղել ա ռաջ նագ ծին մոտ (տե ՛ս Գլուխ 6): Սար
քա վո րում նե րը և նյու թե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն նվա զա գույն 
չա փա նիշ նե րին, հա մար ժեք լի նեն վնաս վածք նե րի հիմ նա կան խնամ քին 
և հար մա րեց ված լի նեն ան ձնա կազ մի հմ տու թյուն նե րին ու տե ղա կան 
չա փա նիշ նե րին: Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան սար քա վո րում նե րը, ե թե այդ
պի սիք կան, պետք է պատ շաճ կեր պով տե ղա դր վեն ու միաց վեն բուժ
կե տի հա տուկ հատ կաց ված տա րած քում:

Ծա նո թագ րու թյուն
Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գային շա րժ մա ն՝ Ար տա

կարգ ի րա վի ճակ նե րի պա րա գա նե րի կա տա լո գը պա րու նա կում է ա ռա ջին 
օգ նու թյան և տե սա կա վոր ման ստան դարտ կե տի նկա րագ րու թյու նը, ո րը 
հա գե ցած է փոր ձա ռու բուժ քույ րա կան ան ձնա կազ մի և/ կամ ընդ հա նուր 
պրակ տի կայի բժշկի հա մար:

7.5.4. Կազ մա կեր պում 
ԱՕԿը պետք է նա խա գծ ված լի նի վի րա վոր նե րի զանգ վա ծային հոս

քին դի մա կայե լու հա մար, իսկ ան ձնա կազ մը՝ պատ րաստ լի նի դրան: 
Բո լոր ներ կա նե րը պետք է լավ հաս կա նան տրիա ժի սկզ բունք ներն ու 
պրակ տի կան սի մու լյա ցիոն վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով (տե ՛ս Գլուխ 9): 

Ե թե ԱՕԿը պետք է աշ խա տի ո րո շա կի ժա մա նակ, և դրա հա մար կան 
հա մա պա տաս խան հար մա րու թյուն ներ, ա պա ան հրա ժեշտ է նա խա պես 
կազ մա կեր պել հետևյալ տա րածք նե րը. 

• ըն դու նե լու թյան տա րածք մուտ քի մո տ՝ տու ժած նե րի հաշ վառ ման և 
տե սա կա վոր ման հա մար.

•  պահ ման տա րածք՝ տար հան ման սպա սող տու ժած նե րի խնամ քի և 
հսկո ղու թյան հա մար.

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՕԳ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ  ԶԻՆ ՎԱԾ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ Կ
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• ս պա սա վայր հա րա զատ նե րի, ըն կեր նե րի և զի նա կից նե րի հա մար.
•  ժա մա նա կա վոր դիա հեր ձա րան.
•  պա հես տային տա րածք սար քա վո րում նե րի և պա րա գա նե րի հա մար.
•  պա հես տային տա րածք վի րա վոր նե րից վե րց ված զեն քե րի հա մար.
•  հանգս տի գո տի և սան հան գույց ան ձնա կազ մի հա մար:

ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 
Եր բե մն, երբ վի րա վոր նե րի մուտ քը վի րա բու ժա կան հաս տա տու
թյուն ներ վտան գա վոր է ե ղել, ԿԽՄԿն ստիպ ված է ե ղել ստեղ ծել 
ժա մա նա կա վոր ԱՕԿեր: Սիե  րա Լեո նեում եր կա րա տև քա ղա քա ցիա
կան պա տե րազ մի ըն թաց քում մի քա նի ան գամ մար տեր են բռնկ վել 
երկ րի մայ րա քա ղաք Ֆրի թաու նում։ 1998 թ. նման դր վագ նե րից մե
կի ժա մա նակ ԿԽՄԿի պատ վի րա կու թյան տա րած քը վե րած վել էր 
ԱՕԿի. ավ տո կայա նա տե ղին դար ձել էր ըն դու նա րա նի և տրիա ժի 
բա ժան մունք, իսկ տար բեր գրա սե նյակ նե րը՝ բա ժան մունք ներ և ին
տեն սիվ թե րա պիայի տա րածք ներ: 
10 օ րում 6 բուժ քույր և Կար միր խա չի 3 կա մա վոր բու ժել են պա տե
րազ մի 244 վի րա վո րի և 228 հի վան դի, մինչ դեռ Բժիշկ ներ ա ռանց 
սահ ման նե րի (MSF) վի րա բու ժա կան թի մը վի րա հա տել է ընդ հա նուր 
հի վան դա նո ցում։ Քա ղա քային կռիվ նե րը հա ճախ հի վանդ նե րի հա
մար վտան գա վոր էին դա րձ նում հի վան դա նոց հաս նե լը, և նրանք 
պար բե րա բար 23 օր ան ցկաց նում էին ժա մա նա կա վոր ԱՕԿում՝ մինչ 
տար հա նու մը ։
 Բա ցի հիմ նա կան ա ռա ջին օգ նու թյու նի ց՝ ի րա կա նաց վել է նե րե
րա կային ին ֆու զիոն թե րա պիա, հի վանդ նե րին տրվել է հա կա տե
տա նու սային ի մու նո գո լո բու լին, պե նի ցի լին և ցա վա զր կում: Շատ 
հի վանդ նե րի հա ջող վել է ողջ պա հել 24 օր՝ մինչև հի վան դա նոց տե
ղա փոխ վե լը և վի րա հատ վե լը: MSF վի րա բու ժա կան թի մը, ըն դու նե լով 
Կար մի խա չի հի վանդ նե րին, ե րախ տա պարտ էր լի նում, որ վեր քե րը 
վի րա կապ ված էին, իսկ հի վանդ նե րը՝ լավ հիդ րա տաց ված և վի րա
հա տու թյա նը պատ րաստ։
Հիմ նա կան մտա հո գու թյու նը, սա կայն, ան վտան գու թյունն էր։ Այդ 
ըն թաց քում զի նյալ նե րը եր կու ան գամ կո ղոպ տել են ԿԽՄԿ պատ վի
րա կու թյու նը։ 4500 խա ղաղ բնա կիչ նե րից մի քա նի սը, ո րոնք պա տս
պար վել էին պատ վի րա կու թյան շեն քում և այն փաս տա ցի վե րա ծել 
տե ղա հան ված նե րի ճամ բա րի, վի րա վոր վել ու սպան վել էին մո լոր
ված գն դակ նե րից: Նման ի րա վի ճակ նե րում Կար միր խա չի տար բե
րան շա նը միայն սահ մա նա փակ պաշտ պա նու թյուն է ա պա հո վում։

7.6. ԿԽՄԿ-ի ներգ րավ վա ծու թյունն ա ռա ջին 
օգ նու թյան ծրագ րե րում

ԿԽՄԿն ա ջակ ցում է ա ռա ջին օգ նու թյան ծրագ րե րին և գոր ծո ղու
թյուն նե րին զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի և բռ նու թյան այլ ի րա վի ճակ
նե րի ժա մա նակ: Այս ծրագ րե րը նե րա ռում են.
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Նկար 7.1.1

Ա ռա ջին օգ նու թյան կե տ՝ մշ տա կա ն

Նկար 7.1.2

Ա ռա ջին օգ նու թյան կե տ՝ ժա մա նա կա վո ր
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•  բու ժանձ նա կազ մի տե ղա կայում ԱՕԿե րի շա հա գործ ման հա մար. 
• ա ռա ջին օգ նու թյան ուսու ցում այն տեղ, որ տեղ որևէ այլ կազ մա կեր

պու թյան հա մար մուտ քը փակ է (օ րի նակ՝ ան կա նոն պար տի զա նա
կան խմ բե րում). 

• ա ջակ ցու թյուն Կար միր խա չի և Կար միր մա հի կի ազ գային ըն կե րու
թյուն նե րի և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի սո վո րա կան ա ռա ջին օգ
նու թյան ծրագ րե րի հար մա րեց մա նը կո նֆ լի կտ նե րի դեպ քում պատ
րաստ վա ծու թյան և ար ձա գանք ման հա մար. 

• ազ գային և տե ղա կան հաս տա տու թյուն նե րում և թի մե րի ղե կա վար
նե րի ռազ մա վա րա կան մտա ծո ղու թյան, կա ռա վար ման հմ տու թյուն
նե րի և պլա նա վոր ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում.

•  նյու թե րի և սար քա վո րում նե րի տրա մադ րում. 
• օգ նու թյուն նա խա հի վան դա նո ցային շտապ օգ նու թյան հա մա կար գե

րի կազ մա կե րպ ման, զար գաց ման և ներդր ման գոր ծում.
• ս տան դարտ նե րի և տե ղե կա տու փաս տա թղ թե րի թո ղար կում:

7.7. Անդ րա դա րձ ո րոշ հա կա սա կան  
և վի ճա հա րույց հար ցե րի 

Այս են թագ լու խը վե րա բե րում է մի քա նի թե մայի, ո րոնք կա րող են 
հա կա սու թյուն նե րի կամ թյու րըն կա լում նե րի տե ղիք տալ կամ հա տուկ են 
հենց զին ված հա կա մար տու թյան ի րա վի ճա կին:

7.7.1. « Վե րց նել-վա զել», թե՞ «մն ալ-բու ժել» 
Ա ռա ջին օգ նու թյան կազ մա կեր պու մը, ինչ պես և տու ժած նե րի 

խնամ քի շղ թայի մնա ցյալ բո լոր օ ղակ նե րը, պա հան ջում է պլա նա վո
րում և վե րա պատ րաս տում։ Հար կա վոր է մշա կել վի րա վոր նե րի խնամ քի 
և տար հան ման ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյուն։ Եր կու հայտ նի ռազ
մա վա րու թյուն նե րը նկա րա գրվում են « վե րց նելվա զել» և «մ նալբու ժել» 
ար տա հայ տու թյուն նե րո վ։ Դրանք հիմ նա կա նում կի րառ վում են զար գա
ցած ար դյու նա բե րա կան երկր նե րի շտա պօգ նու թյան քա ղա քա ցիա կան 
ծա ռայու թյան պրակ տի կայում և ա ռանձ նա պես ար դիա կան չեն զին ված 
հա կա մար տու թյուն նե րի հա մա տե քս տում։ 

Խա ղաղ պայ ման նե րում հի վան դի տե ղա փոխ ման հե տաձ գու մը 
կա րող է կապ ված լի նել միայն են թա կա ռուց վածք նե րի և աշ խար հագ րու
թյան հե տ։ Տար հան ման ար դյու նա վե տու թյու նը ո րոշ վում է փո խադ րա մի
ջոց նե րի առ կայու թյամբ ու հա մա կարգ մամբ՝ կա ՛մ օ դով (ինք նա թիռ ներ և 
օ դա նա վա կայան ներ կամ ուղ ղա թիռ ներ և ուղ ղա թի ռային հրա պա րակ
ներ), կա ՛մ ցա մա քով (պատ շաճ ճա նա պա րհ ներ, ան հրա ժեշտ քա նա կի 
ավ տո մե քե նա ներ և այլն), ինչ պես նաև հե ռա վո րու թյամբ։ Զին ված հա կա
մար տու թյան ժա մա նակ ա մեն ինչ այդ քան էլ պա րզ չէ ։

« Վե րց նելվա զել» ռազ մա վա րու թյու նը են թադ րում է տու ժա ծի կյան քի 
փր կու թյանն ուղղ ված հիմ նա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում, ին չից 
ան մի ջա պես հե տո նրա ան հա պաղ տե ղա փո խում վի րա բու ժա կան հի վան
դա նո ց։ Սա տե ղին է, երբ հե ռա վո րու թյուն նե րը կա րճ են, հու սա լի տրանս
պոր տը հա սա նե լի է, իսկ մո տա կա հի վան դա նո ցը հա մա լր ված է պատ շաճ 
սար քա վո րում նե րով և ո րա կա վոր ված ան ձնա կազ մո վ։ Տու ժա ծին վի րա
վոր ման վայ րում թող նե լը, սպա սե լով նրա վի ճա կի կայու նաց մա նը, ա պա 
նոր տար հա նե լը, այ սինքն՝ «մ նալբու ժել» սկզ բուն քով գոր ծե լը ճիշտ է այն 
դեպ քում, երբ հե ռա վո րու թյուն նե րը մեծ են, տրանս պոր տը և են թա կա ռուց
վածք նե րը բա վա րար չեն, և հա մա պա տաս խան վի րա բու ժա կան հաս տա
տու թյուն ներն ա վե լի դժ վա րա մատ չե լի են։ Ող ջա միտ մո տե ցու մը տու ժա ծին 
հնա րա վո րինս կայու նաց նե լն է, ա պա, կախ ված հան գա մանք նե րից, հնա
րա վո րինս շուտ հի վան դա նոց հա սց նե լը ։

Ռազ մա կան հա մա տե քս տում խա ղաղ պայ ման նե րին բնո րոշ գոր ծոն
նե րին պետք է գու մա րել ըն թա ցիկ մար տե րը և թշ նա մու ակ տի վու թյու նը։ 
Այս տեղ « վե րց նելվա զել» ռազ մա վա րու թյու նը են թադ րում է օ դային 
գե րա զան ցու թյան (ե թե օգ տա գործ վե լու են ուղ ղա թիռ ներ) կամ ան վտանգ 
և վե րա հսկ վող ճա նա պա րհ նե րի (ցա մա քային տե ղա փոխ ման դեպ քում), 

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՕԳ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ  ԶԻՆ ՎԱԾ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ Կ
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ինչ պես նաև ող ջա միտ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող վի րա բու ժա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի առ կայու թյուն։ Աշ խար հում միայն մի քա նի բա նակ 
կա րող են ի րենց թույլ տալ նման պայ ման ներ, և այն էլ՝ ոչ բո լոր մար տա
վա րա կան ի րա վի ճակ նե րում։ Այս մո տե ցումն ի րա գոր ծե լի չէ, օ րի նակ, 
զանգ վա ծային կո րուստ նե րի պա րա գայում։ Ա վե լի տա րած ված մո տե ցում 
է վի րա վոր նե րի հա վա քա կե տի կամ տար հան ման կայա նի ծա վա լու մը, 
այ սինքն՝ «մ նալբու ժել» սկզ բուն քով գոր ծե լը։ « Բուժ ման» ծա վա լը կախ
ված է ա ռաջ նա գիծ մղ վող ռե սուրս նե րի քա նա կի ց։ ԱՄՆ զին ված ուժերն 
այժմ դա ան վա նում են «եր կա րա տև դաշ տային խնա մք»։2 Մար տա դաշ
տում կա տար վող ա վե լի բարդ գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին խոս վել է Գլուխ 
6ում։ 

7.7.2. Ող նա շա րի պա րա նո ցային հատ վա ծի խն դի րը  
և վնաս ման մե խա նիզ մը 

Ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող ան ձը կամ բու ժանձ նա կազ մի այլ 
ներ կայա ցու ցի չը պետք է ան հա պաղ պար զի՝ արդյոք տու ժա ծը ստա
ցել է բո ՞ւթ, թե՞ մի ջան ցիկ վնաս վածք։ Բութ վնաս ված քը, ո րը հա սց վել է 
ան րա կի մա կար դա կից վեր կամ հան գեց րել է գի տակ ցու թյան կո րս տի, 
պա հան ջում է ող նա շա րի պա րա նո ցային հատ վա ծի ան հա պաղ զն նում և 
ան շար ժա ցում՝ միա ժա մա նակ ա ռաջ նա հեր թու թյուն տա լով շնչու ղի նե րի 
ան ցա նե լիու թյան ա պա հով մա նը։ Գի տակ ցու թյան կո րս տի հան գեց րած 
մի ջան ցիկ գան գու ղե ղային վի րա վոր ման դեպ քում պա րա նո ցային հատ
վա ծի հա տուկ խնա մք չի պա հանջ վում։ 

Պա րա նո ցային ո ղե րի վնաս մա նը հան գեց րած գն դա կային կամ բե կո
րային մի ջան ցիկ վի րա վոր ման դեպ քում բա ցառ ված չէ ող նու ղե ղի ծան
րա գույն ախ տա հա րու մը։ Ող նա շա րի պա րա նո ցային հատ վա ծի ան կայուն 
վնաս ված քը, որ պես հետևանք, հան գեց նում է ող նու ղե ղի ան դառ նա լի 
վնաս մա ն։ Հրա պա րակ ված տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ մա հա ցու թյու նը 
նման դեպ քե րում ա վե լի քան 95 % է։ Ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րո ղը 
պետք է զգույշ վար վի տու ժա ծի հետ, սա կայն ոչ մի կե րպ չի կա րող կան
խել ող նու ղե ղի ան դառ նա լի վնա սու մը։ Պա րա նո ցի հա մա կց ված բութ և 
մի ջան ցիկ վնաս վածք նե րի պա րա գայում գոր ծո ղու թյուն նե րը նույնն են, 
ինչ բութ վնաս վածք նե րի դեպ քում։

ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 
Ս տո րև ներ կայաց ված է ԿԽՄԿ փոր ձից եր կու օ րի նակ, ո րոնք ցույց են 
տա լիս բութ և մի ջան ցիկ վնաս վածք նե րի տար բե րու թյու նը ։
Ճա նա պար հատ րանս պոր տային պա տա հա րի հետևան քով վի րա
վոր ված ան ձը, որն ունի ծնո տի կո տրվածք և բե րա նային ա րյու նա հո
սու թյուն, ո րը խցա նում է շնչու ղի նե րը, ի թի վս այլ մի ջո ցա ռում նե րի, 
կա րիք ունի նաև ող նա շա րի պա րա նո ցային հատ վա ծի խնամ քի, քա նի 
որ բա ցառ ված չէ պա րա նո ցի թա քն ված վնա սու մը։ Մինչ դեռ ստո րին 
ծնո տի հրա զե նային վի րա վո րու մը՝ ոսկ րա բե կոր նե րով, ա րյու նա զեղ
մամբ, թքա հո սու թյամբ և բե րա նի հա տա կի փա փուկ հյուս վածք նե րի 
վնա սու մով, նման խնա մք չի պա հան ջում։ Ե թե տու ժա ծը գի տա կից է, 
նա կպահ պա նի ո րո շա կի դիրք՝ պա հե լով գլու խը դե պի ա ռաջ և վար, 
ին չը թույլ կտա, որ ա րյունն ու թու քը հո սեն դե պի դուրս՝ ա ռա վե լա
գույնս պահ պա նե լով շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյու նը։ Նման դեպ քե
րում պա րա նո ցային ֆիք սա տոր (պաշտ պա նիչ օ ձիք) դնե լն ա նի մաստ 
է, և ե թե ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող ան ձը փոր ձի տու ժա ծին կի
սա պառ կած դիրք տալ, վեր ջինս կդի մադ րի։ 
Ան կու մը կամ վայր ընկ նե լը կա րող են հան գեց նել ինչ պես գի տակ ցու
թյան կո րս տի, այն պես էլ ող նա շա րի պա րա նո ցային հատ վա ծի վնաս
ված քի։ Գլ խի հրա զե նային վի րա վոր ման հետևան քով ա ռա ջա ցած 
գի տակ ցու թյան կո րուս տը, սա կայն, ող նա շա րի պա րա նո ցային հատ
վա ծի հա մար հա տուկ կան խար գե լիչ որևէ մի ջո ցա ռում  չի պա հան ջում։

2 Rasmussen T, Baer D, Remick K, Ludwig G. Combat casualty care research for the multidomain battlefield. 
J Trauma Acute Care Surg 2017; 83 (1S):S1S3.
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Ս տո րին ծնո տի հրա զե նային վի րա վո րում. 
ող նա շա րի պա րա նո ցային հատ վա ծին 
վտանգ չի սպառ նում
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7.7.3. Ա րյու նա կանգ լա րան. ե՞րբ և ինչ պե ՞ս

Վեր ջույթ նե րի վի րա վո րում նե րին ուղեկ ցող զար կե րա կի վնաս ված քի 
հետևան քով ա ռա ջա ցած ա ռատ ար տա քին ա րյու նա հո սու թյու նը զին ված 
բա խում նե րի ժա մա նակ կան խար գե լե լի մա հե րի ա մե նա հա ճախ հան
դի պող պատ ճա ռն է. վեր քից ժայթ քում է ալ կար միր ա րյուն, և տու ժա ծը 
կա րող է մա հա նալ 23 րո պեի ըն թաց քում։ Թվում է, թե նման ի րա վի
ճակ նե րում լա րա նի տե ղադ րումն ակն հայտ լու ծում է։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
ա ռա ջին օգ նու թյան հար ցում ոչ մի թե մա այն քան բա նա վե ճե րի ա ռիթ չի 
հան դի սա ցել, որ քան լա րա նի օգ տա գոր ծու մը: Բա ցի դրա նի ց՝ պետք է 
տար բե րա կել գոր ծա րա նային ար տադ րու թյան և ինք նա շեն լա րան նե րը։ 

Թեև տա րած ված է այն հա մոզ մուն քը, որ լա րան նե րը ռազ մա կան 
պայ ման նե րում ան թիվ կյան քեր են փր կում, քա ղա քա ցիա կան բնակ չու
թյան շր ջա նում դրանց կի րա ռու մը հա ճախ սխալ է ըն կալ վում և հա ճախ 
նաև վատ է ուսու ցան վում։ Ա մե նա կարևոր գոր ծո նը լա րա նի կի րառ ման 
ցու ցումն է. վեր ջույթ նե րի ոչ բո լոր ա րյու նա հո սու թյուն ներն են զար կե րա
կային, և կան բազ մա թիվ այլ քայ լեր, ո րոնք կա րե լի է ձեռ նար կել նախ
քան լա րա նի կի րառ ման դի տար կու մը։ 

Ծայ րա մա սային ա րյու նա հո սու թյան վե րա հսկ ման ա մե նա պա րզ 
և տա րած ված ե ղա նակ նե րը, ո րոնք ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րո ղը 
կա րող է կի րա ռել, վեր քի ուղ ղա կի սեղ մումն է կամ վեր քից վեր մա տով 
ուղ ղա կի սեղ մումն ու վեր քի տամ պո նա դան, իսկ այ նու հե տև՝ ճնշող 
վի րա կա պի տե ղադ րու մը։ Լա րա նը կա րող է կի րառ վել որ պես ա րյու նա հո
սու թյու նը ժա մա նա կա վո րա պես վե րա հսկե լու մի ջոց վեր քը տամ պո նե լիս 
ու ճնշող վի րա կապ տե ղադ րե լիս կամ այլ ծա նր վի րա վոր նե րի խնա մե լի ս։ 
Ի րա կա նում լա րան նե րի կի րա ռու մը կա րե լի է դի տար կել, երբ ծա նր վնաս
վածք նե րով տու ժած նե րի քա նա կը գե րա զան ցում է դեպ քի վայ րում ա ռա
ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րի թի վը: Ինք նա շեն, առ ձե ռն մի ջոց նե րով 
պատ րաստ ված լա րան պետք է օգ տա գոր ծել բա ցա ռա պես որ պես ճա րա
հա տյալ մի ջոց, երբ մնա ցած բո լոր փոր ձե րը ձա խող վել են, իսկ տու ժա ծի 
կյան քը վտանգ ված է: 

Թեև լա րա նը կա րող է կյան քեր փր կել, այն վտան գում է վեր ջույթ նե րը։ 
Լա րան կի րա ռե լո վ՝ ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող ան ձը գի տա կց ված 
ո րո շում է կայաց նում՝ վտան գի են թար կել տու ժա ծի վեր ջույ թը հա նուն նրա 
կյան քի։ Սա կայն այն դժ վար է ճիշտ տե ղադ րել և պա հել ու վե րա հսկել և 
կա րող է հան գեց նել մի շարք բար դու թյուն նե րի: Լա րա նը կանգ նեց նում է 
ամ բո ղջ կոլ լա տե րալ շր ջա նա ռու թյու նը, և դրա եր կա րա տև կի րա ռու մը` 
2  ժա մից ա վե լի, կա րող է հան գեց նել նյար դե րի, մկան նե րի և ա նոթ նե րի 
ան դար ձե լի վնաս ման, մաշ կի մե ռու կաց ման (նեկ րո զի) և վա րակ ման: Մկա
նային մե ռու կա ցու մը (միո նեկ րո զը) գրե թե ան խու սա փե լի է 6 ժամ ան ց, իսկ 
կոմ պարտ մենտ (պա տյա նային, ֆուտ լյա րային) հա մախ տա նի շը կա րող է ոչ 
միայն հան գեց նել վեր ջույ թի կո րս տի, այլև վտան գել տու ժա ծի կյան քը (տե ՛ս 
նկ. 7.3.1 և Հա տոր 2, Գլուխ Բ10), ին չը կա րող է ա նել նաև սխալ տե ղա դր ված 
լա րա նը, երբ այն դա դա րեց նում է ե րա կային հետ հոս քը, բայց չի կա սեց նում 
զար կե րա կային ներ հոս քը, և տու ժա ծը տե ղա դր ված լա րա նի պատ ճա ռով 
ա վե լի ա ռատ է ա րյու նա հո սում։ Ինք նա շեն լա րան նե րը հա ճախ նույ նի սկ 
ար դյու նա վետ չեն լի նում (նկ. 7.3.2)։ Մյուս կող մից՝ ա ղե տա լի ան վե րա հսկե լի 
ա րյու նա հո սու թյու նը կե նացմա հու հա րց է։ Զին ված բա խում նե րի ժա մա նակ 
և/ կամ զանգ վա ծային կո րուստ նե րով ուղե կց վող ի րա վի ճակ նե րում կյան քի 
փր կու թյու նը հա ճախ ա վե լի ա ռաջ նային է, քան վեր ջույ թի պահ պա նու մը։ 
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Ինք նա շեն լա րան. որ քա նո ՞վ է այն վնա սա կար: Այս տեղ լա րա նը 
դր վել էր ա վե լի քան 6 ժամ ա ռա ջ՝ հան գեց նե լով ծն կի մա կար
դա կից զգա լիո րեն վեր ազդ րի ան դա մա հատ ման: 
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Ինք նա շեն լա րան. որ քա նո ՞վ է այն ար դյու նա վե տ
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Շատ կարևոր է սո վո րել ճիշտ տե ղադ րել, պա հել և վե րա հսկել 
լա րա նը։ Պատ շաճ տե ղա դր ված լա րա նը ցա վոտ է, և պատ շաճ աս տի
ճա նի ճնշ ման դեպ քում կա րող է պա հանջ վել զգա լի ցա վա զր կում։ Վեր
ջույ թի վրա լա րա նը պետք է տե ղա դր վի հնա րա վո րինս ցա ծր (հե ռա դիր), 
2030  րո պե կա նո նա վոր ընդ մի ջում նե րով, ո րոնց ժա մա նակ այն պետք է 
բաց թո ղն վի, ա պա կր կին սե ղմ վի. տե սա կա նո րեն այդ պես հնա րա վոր կլի
նի խու սա փել բար դու թյուն նե րից կամ առնվա զն սահ մա նա փա կել դրանք։ 
Բա ցի դրա նի ց՝ զար կե րա կային հոս քի նվազ ման ո րո շա կի ժա մա նա կա
հատ վա ծից հե տո ա րյու նը կա րող է ար դեն բա վա կա նա չափ մա կարդ ված 
լի նել, ին չը թույլ կտա ան ցնել ա րյու նա հո սու թյան վե րա հսկ ման ա վե լի 
պա րզ ե ղա նակ նե րի («ան ցում լա րա նից»)։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել գոր ծա րա
նային ար տադ րու թյան լա րա ն։ Մա հա ցու ի րա վի ճակ նե րում կա րող է 
պա հանջ վել լա րա նի պատ րաս տում առ ձե ռն մի ջոց նե րով, սա կայն դրա 
հա մար ան հրա ժեշտ են ո րո շա կի գի տե լիք ներ. լա րա նը պետք է լի նի 
առնվա զն լայն գո տու լայ նու թյա ն։ Լա րա նի ինք նու րույն պատ րաս տումն 
այն քան էլ հեշտ չէ, որ քան թվում է. հար կա վոր է հստակ ի մա նալ ա նե լի քը, 
որ պես զի լա րանն իս կա պես ար դյու նա վետ լի նի։ 

Լա րա նի կի րա ռումն ար դա րաց ված է ճզմ ված/ջնջխ ված վնաս վածք
նե րի դեպ քում (օ րի նակ, երբ տու ժա ծը մնա ցել է երկ րա շար ժի կամ ռմ բա
կո ծու թյան հետևան քով փլուզ ված շեն քի փլա տակ նե րի տակ), սա կայն 
պետք է ձեռ նար կել կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ (ռե հիդ րա տա ցիա/ 
վե րա կեն դա նա ցում)՝ կան խե լու միոգ լո բի նե միայի բար դու թյուն նե րը, 
հա կա ռակ դեպ քում դրանք ան խու սա փե լի են։ Ճզմ ված/ջնջխ ված վնաս
վածք նե րի մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար տե ՛ս Հա տոր 2 
Բա ժին Բ9 և Հա վել ված Բ2։ 

Զին ված ուժե րում լա րա նի օգ տա գոր ծու մը պայ մա նա վոր վում է 
տար բեր մար տա վա րա կան նկա տա ռում նե րով, ո րոնք քա ղա քա ցիա կան 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րի հա մար կի րա ռե լի չեն: ԿԽՄԿն 
հրա ժար վում է մեկ նա բա նել այս նկա տա ռում նե րը, սա կայն հոր դո րում է 
զերծ մնալ լա րա նի չա րա շա հու մից, ին չը տեղ է գտել բազ մա թիվ հա կա
մար տու թյուն նե րի ժա մա նա կ։ 

Դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նում ծայ րա մա սային 
ա րյու նա հո սու թյու նը հնա րա վոր է վե րա հսկել պա րզ 
մի ջոց նե րո վ։ Լա րա նը փր կու թյան մի ջոց է, ո րը կա րող 
է ձեռ նարկ վել, երբ բո լոր ա վե լի պա րզ մի ջոց նե րը 
ձա խող վել են։ Լա րա նի օգ տա գործ ման հետ կապ ված 
բար դու թյուն նե րը տե ղի են ունե նում դրա ոչ պատ
շաճ, սխալ կամ եր կա րա տև կի րառ ման հետևան քով:

7.7.4. Օ ժան դակ մի ջոց ներ ա րյու նա հո սու թյան վար ման 
ժամա նակ 

Ո րոշ բա նակ ներ ներ կայումս փոր ձար կում են նոր տե ղային ազ դե ցու
թյան ա րյու նա կանգ փո շի ներ, սպունգ ներ և կո մպ րես ներ, ո րոնք խթա նում 
են մա կար դումն ա րյու նա հո սող վեր քե րում։ Այ նուա մե նայ նիվ, ուղ ղա կի ճնշ
ման գոր ծադ րու մը դե ռևս ան հրա ժեշ տու թյուն է։ ԿԽՄԿն այս նոր մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ ման փո րձ դե ռևս չու նի, և, շատ այ լոց պես, սպա սում է դրանց 
դաշ տային փոր ձար կում նե րի վե րջ նա կան ար դյունք նե րի ն։ Այս մի ջոց նե րի 
հա մա տա րած կի րառ ման հա մար ո րո շիչ գոր ծոն ներ կհան դի սա նան դրանց 
մատ չե լիու թյունն ու հա սա նե լիու թյու նը։ 

Ա պա ցուց ված է, որ վաղ հի վան դա նո ցային փու լում տրա նեք սա մա
թթվի (ՏՔԹ) ներ մու ծու մը նվա զեց նում է ծա նր ա րյու նա հո սու թյուն նե րից 
մա հա ցու թյու նը (տե ՛ս Գլուխ 8)։ Ռազ մա կան և քա ղա քա ցիա կան վնաս
ված քա բա նա կան հա մա կար գերն ամ բո ղջ աշ խար հում ուսում նա սի րում 
են նա խա հի վան դա նո ցային փու լում ՏՔԹի կի րառ ման ուղե ցույց նե րի 
ներդր ման հնա րա վո րու թյու նը: Ներ կա պա հին ԿԽՄԿն չու նի ո՛չ ան հրա
ժեշտ փո րձ, ո՛չ էլ որևէ հա մո զիչ ա պա ցույց՝ զին ված հա կա մար տու թյուն
նե րի ժա մա նակ նա խա հի վան դա նո ցային փու լում ՏՔԹի կի րառ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը հաս տա տե լու հա մար:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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7.7.5. Վե րա կեն դա նա ցում, թե՞ ռե հիդ րա տա ցիա 

Ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րո ղը մար տա դաշ տում կա րող է ի րա
կա նաց նել միայն պա րզ գոր ծո ղու թյուն ներ։ Հե ղուկ նե րի նե րե րա կային 
նե րար կու մը պա հան ջում է ո րո շա կի բժշկա կան գի տե լիք ներ և հա տուկ 
սար քա վո րում ներ, ո րոնց ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող ան ձը սո վո րա
բար չի տի րա պե տում։ Այ նուա մե նայ նիվ, նա կա րող է ներգ րավ վել պեր
ֆու զիայի վե րա հսկ ման գոր ծըն թա ցում։ 

Նա խա հի վան դա նո ցային փու լում հե ղուկ նե րի նե րե րա կային նե րարկ
ման հար ցը զգա լի հա կա սու թյուն նե րի տե ղիք է տվել։ Հյուս վածք նե րի 
բա վա րար պեր ֆու զիայի և թթված նա մա տա կա րար ման պահ պան ման 
հա կակ շիռ են դառ նում մա կարդ ման գոր ծոն նե րի նոս րա ցու մը և ա րյան 
ճնշ ման բա րձ րաց ման հետևան քով մինչ այդ գոյա ցած մա կար դուկ
նե րի պո կու մը (« մա կար դու կի դուրսմ ղում»)։ Ներ կայումս ա ռա ջարկ վող 
« հի պո տեն զիվ վե րա կեն դա նա ցու մը» են թադ րում է հե ղուկ նե րի ներ մու
ծում մինչև ճա ճան չային զար կե րա կի վրա թեթևա կի շո շափ վող ա նո թա
զար կի ի հայտ գա լը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է 90 մմ ս.ս. սիս տո լիկ 
զար կե րա կային ճնշ մա նը, և ոչ ա վե լին (տե ՛ս Գլուխ 8)։ 

Այս հա կա սու թյան մեջ մեծ բա ժինն ընկ նում է վնաս ված քա բա նա
կան օգ նու թյան քա ղա քա ցիա կան հա մա կար գե րին, որ տեղ տու ժած նե րի 
տար հան ման ժա մա նա կը չի գե րա զան ցում 2 ժա մը: Ա մե նայն հա վա նա
կա նու թյամբ, նա խա հի վան դա նո ցային փու լում նե րե րա կային հե ղուկ
նե րի կա րիք ունե նում են միայն պա տե րազ մի այն վի րա վոր նե րը, ո րոնց 
մոտ առ կա են շո կի ակն հայտ կլի նի կա կան նշան ներ։ Բա ցի դրա նի ց՝ 
ժա մա նա կա կից հա կա մար տու թյուն նե րից շա տե րում դե պի հի վան դա նոց 
տե ղա փո խումն ա վե լի եր կար է տևում՝ օ րեր կամ նույ նի սկ շա բաթ ներ, և 
հետևա բա ր՝ « մա կար դու կի դուրսմ ղումն» ի րա կա նում այդ քան էլ ար դիա
կան խն դիր չէ։ Այս հան գա մանք նե րում ա վե լի տե ղին է խո սել հե ղու կի 
կո րս տի փոխ հա տուց ման (որ պես վե րա կեն դա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի 
մաս)՝ ռե հիդ րա տա ցիայի մա սի ն։ 

Ե թե տու ժա ծը գի տակ ցու թյան մեջ է և չու նի գան գու ղե ղային վնաս
վածք, ա պա հե ղու կի կո րուս տը կա րե լի է փոխ հա տու ցել խմե լու մի ջո ցով 
(օ րի նակ՝ տա լով օ րալ ռե հիդ րա տա ցիայի հա մար նա խա տես ված ա ղային 
լու ծույթ ներ), հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ տար հա նու մը հե տա ձգ վում 
է, իսկ տե ղա փո խու մը ժա մա նա կա տար է։ Այս ըն թա ցա կար գը, հա վա նա
բար, բա վա կա նա չափ ներդր ված չէ: Օ րալ ռե հիդ րա տա ցիան, ըստ երևույ
թին, կա րե լի է կի րա ռել նույ նի սկ ո րո վայ նի խո ռո չի վի րա վո րում նե րի և 
հատ կա պես ծա նր այր վածք նե րի դեպ քում՝ ա ռանց հի վան դին որևէ վնաս 
պատ ճա ռե լու։

7.7.6. Օ ժան դակ թթվա ծին մար տի դաշ տում
Զ գու շա ցում
Թթ ված նային բա լոն նե րը հա վա սա րա զոր են ռում բի, երբ խոց վում 

են գն դա կով կամ բե կոր նե րով: Վտան գա վո րու թյու նից բա ցի՝ բա լոն նե րը 
նաև ծա նր են և պետք է հա ճախ փո խա րին վեն, քա նի որ բա րձր պա հան
ջար կի դեպ քում դրանք ա րագ կսպառ վե ն։ Ա վե լի ն՝ դրանց հա մալ րու մը 
բարդ է և պա հան ջում է հա տուկ ար տադ րա կան հզո րու թյուն ներ։
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Նկարներ 7.4.1 և 7.4.2 

Շ տա պօգ նու թյան մե քե նան ոչն չա ցել է թթված նային բա լո նի պայ թյու նից, ո րը հր թի ռի պես ան ցել է տա նի քո վ։ 
Նկար նե րում շտա պօգ նու թյան մե քե նան է և գետ նին ըն կած բա լո նը ։

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՕԳ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ  ԶԻՆ ՎԱԾ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈ ՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ Կ
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Վ տան գա վոր տա րած քում ցան կա ցած տե ղա կայ ման դեպ քում 
թթված նային բա լոն նե րը պետք է բա ցա ռել։ Սա այժմ ԿԽՄԿի ստան
դարտ քա ղա քա կա նու թյուն է:

Ա նվ տան գու թյան պատ շաճ պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ քում թթվա
ծի նը կա րող է հա սա նե լի լի նել հա վա քա կե տում կամ մի ջանկյալ կայա նում: 
Ա վե լի նա խընտ րե լի է ունե նալ թթված նային խտա ցու ցիչ (պա հան ջում է է լե
կտ րա մա տա կա րա րում), քան սե ղմ ված թթված նով բա լոն ներ։ 

7.7.7. Ան շար ժու թյուն. ԱԽՑՉ հա մա կարգ 
Ան շար ժու թյու նը ող նու ղե ղի վնաս ված քի հետևան քով ա ռա ջա ցած 

կաթ վա ծի ու ընկճ ված գի տակ ցու թյան վի ճակն է։ 
Գի տակ ցու թյան ընկճ ման աս տի ճա նը հի վան դա նո ցային պայ ման նե

րում ո րոշ վում է Գլազ գոյի կո մայի սանդ ղա կով (տե ՛ս Բա ժին 8.8)։ Այ նուա
մե նայ նիվ, որ պես պար զեց ված ե ղա նակ, մար տի դաշ տում ա ռա ջին 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րող ան ձը կա րող է օգ տա գոր ծել ԱԽՑՉ (Ար թունԽո
սքՑավՉար ձա գան քող) հա մա կար գը։ Հի վան դա նոց ժա մա նե լուն պես 
այն հեշ տու թյամբ փո խա կե րպ վում է Գլազ գոյի սանդ ղա կի և հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս վի րա բույ ժին լավ հաս կա նալ տու ժա ծի վի ճա կի փո փո
խու թյու նը ։

Ար թուն Տու ժա ծն ար թուն է, պա րզ գի տակ ցու թյամբ, նոր մալ խո սում 
է և ար ձա գան քում շր ջա կա մի ջա վայ րի գրգ ռիչ նե րին (օ րի
նակ՝ բա ցում է աչ քե րը, երբ ի րեն մո տե նում են)։

Խոս քին 
ար ձա գան քող

Տու ժա ծը կա րո ղա նում է բո վան դա կա լից կեր պով ար ձա գան
քել, երբ հե տը խո սում են։

Ցա վին 
ար ձա գան քող

Տու ժա ծը չի պա տաս խա նում հար ցե րին, բայց շա րժ վում կամ 
բղա վում է՝ ի պա տաս խան ցա վային գրգի ռի (պա րա նո ցի 
մկա նը, ա կան ջի բլ թա կը կամ պտու կը կսմ թե լուն, վեր հոն
քային ա ղե ղը կամ ստո րին ծնո տի ան կյու նը տրո րե լուն)։

Չար ձա գան
քող

Տու ժա ծը չի ար ձա գան քում որևէ գրգի ռի:

Գի տակ ցու թյան մա կար դա կի վրա կա րող են ազ դել նաև այլ գոր ծոն
ներ, ինչ պի սիք են թթված նա քաղ ցը (հի պօք սիա), շո կը, դե ղո րայ քը, ինչ
պես նաև ալ կո հո լն ու թմ րա նյու թե րը (զին ված ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ 
վեր ջին նե րս հա ճախ սպառ վում են չա փա զանց մեծ քա նա կու թյամբ)։ 

Ը նկճ ված գի տակ ցու թյամբ վի րա վո րին մար տա դաշ տում օգ նու թյուն 
ցու ցա բե րե լիս ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել նրա շնչու ղի
նե րի ան ցա նե լիու թյու նը։ 

Ող նա շա րի և ող նու ղե ղի զն նում
Զն նու մը նե րա ռում է եր կու փուլ՝ վեր ջույթ նե րի շա րժ ման գնա հա

տում՝ աջ և ձախ կող մե րը հա մե մա տե լու մի ջո ցով, և ո ղե րի փու շե լուն
նե րի շո շա փում։ Յու րա քան չյուր ո ղի շո շա փու մը (շար ժե լով մատ նե րը 
« դաշ նա մուր նվա գե լու պես») նպա տակ ունի բա ցա հայ տե լու հնա րա
վոր կոշ տա ցում նե րը կամ ձևա խախ տում նե րը (դե ֆոր մա ցիա նե րը)։ Ե թե 
առ կա է ող նու ղե ղի վնաս ման վտանգ, ա պա պատ գա րա կի վրա տու ժա ծի 
տե ղա վո րու մը պետք է ի րա գործ վի չո րս հո գո վ՝ գլո րե լով նրան մեջ քից 
ո րո վայ նի վրա։ Նախ քան պաշտ պա նիչ օ ձիք դնե լը (ո րը նա խընտ րե լի է՝ 
լի նի փա փուկ, ոչ թե կոշտ տի պի) ող նա շա րի պա րա նո ցային հատ վա ծը 
կա րե լի է ան շար ժաց նել տու ժա ծի գլու խը ձեռ քե րում պա հե լո վ։ Միա
ժա մա նակ, պա րա նո ցի ան շար ժա ցու մը չպետք է մե ծաց նի շնչու ղի նե րի 
խցան ման ռիս կը ։

Վ նաս ված քի մե խա նիզ մի (բութ թե մի ջան ցիկ) կարևո րու թյան մա սին 
ար դեն խոս վել է։ Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ կաս կած վում է ող նա շա րի 
վնաս վածք, ա ռաջ նա հերթ են դառ նում տու ժա ծի հետ պատ շաճ վար վե լա
կեր պը և ան շար ժաց ման ճիշտ տեխ նի կա ն։ Տու ժա ծի վի ճա կի վատ թա րա
ցու մից խու սա փե լու հա մար ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող ան ձը պետք 
է ել նի այն են թադ րու թյու նից, որ ող նա շա րի վնաս վածքն ար դեն առ կա է, 
և գոր ծի հա մա պա տաս խա նա բար։

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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7.7.8. Տար հա նում. հնա րա վոր ռիս կե րը
Վի րա վոր նե րի տե ղա փո խու մը մշ տա պես կապ ված է լի նում դժ վա րու

թյուն նե րի հետ. որ պես կա նոն, սպաս վա ծից եր կար է տևում, տու ժա ծին 
պատ ճա ռում է լրա ցու ցիչ վնաս վածք ներ և կա րող է վտան գա վոր լի նել 
տու ժա ծի ու նրան ուղեկ ցող նե րի հա մա ր՝ « մա հա ցու թյուն շտա պօգ նու
թյան մե քե նայում»։ Զին ված հա կա մար տու թյան պայ ման նե րում շտա պօգ
նու թյան մե քե նայով փո խադ րում նե րի վտանգ նե րին գու մար վում են նաև 
ըն թա ցիկ մար տե րի հետ կապ ված ռիս կե րը: 

Փո խա դր ման ա րա գու թյունն այն քան կարևոր չէ, որ քան ան վտան
գու թու նը. հայտ նի են շտա պօգ նու թյան մե քե նա նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
բազ մա թիվ վթար ներ։ Այս բո լոր հան գա մանք նե րը, ինչ պես նաև տու ժա ծի 
վի ճա կի վատ թա րաց ման վտան գը, տար հան ման հա մար պա հանջ վող 
ռե սուրս նե րը և ան վտան գու թյու նը պետք է հա մա դր վեն վի րա վոր նե րի 
տե ղա փոխ ման հնա րա վոր օ գուտ նե րի հետ: 

Քա ղա քային պայ ման նե րում պետք է լի նի ստան դարտ ըն թա ցա կարգ, 
ըստ ո րի՝ փո քր վնաս վածք նե րի դեպ քում ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե
րո ղը հի վան դին տար հա նում է մո տա կա պո լիկ լի նի կա՝ այդ պի սով չծան
րա բեռ նե լով հի վան դա նոց նե րը։ Ցա վոք, քա ղա քաբ նակ նե րը (և ա ռա ջին 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րող բազ մա թիվ ան ձինք) հա ճախ հի վանդ նե րին ինք
նա բուխ կեր պով ան մի ջա պես տե ղա փո խում են հի վան դա նո ց՝ ան կախ 
նրա նից, թե որ քան ան նշան է վնաս ված քը։ Փո ղո ցային մար տե րի ժա մա
նակ տար հա նու մը կա րող է դժ վա րա ցած և վտան գա վոր լի նել (նույ նի սկ 
ե թե մինչև հի վան դա նոց հե ռա վո րու թյու նը շատ կա րճ է), և տե ղա փո խու մը 
կա րող է հե տա ձգ վել մինչև մար տե րի հան դար տա ցու մը կամ հրա դա դա րի 
հաս տա տու մը։ 

Հար կա վոր է հաշ վի առ նել նաև փո ղո ցային մար տե րի ժա մա նակ 
տի րող խառ նաշ փո թը և լար ված հու զա կան մթ նո լոր տը։ Վի րա վոր նե րի 
նա խա հի վան դա նո ցային տե սա կա վոր ման ան փույթ ի րա կա նա ցու մը, 
ինչ պես նաև կո ղմ նա կի դի տորդ նե րի կող մից ճնշու մը տու ժած նե րին 
ըն դու նող հի վան դա նո ցում կա րող են քաո սի պատ ճառ դառ նալ։ Շտա
պօգ նու թյան մե քե նա նե րի ա ռա ջին խում բը բե րում է մա հա ցած նե րին 
և ծա նր խե ղում նե րով տու ժած նե րի ն։ Մե քե նա նե րի երկ րորդ խմ բում 
բղա վող, հիս տե րիկ վի ճա կում գտն վող և վա խե ցած հի վանդ ներն են՝ 
մա կե րե սային վի րա վո րում նե րո վ։ Եր րորդ խում բը կազ մում են ծա նր 
վի րա վոր նե րը, ո րոնք իս կա պես ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու թյան կա րիք 
ունե ն։ Այս հի վանդ նե րը սո վո րա բար ա րյու նա հո սում են, ան շա րժ պառ
կած են և ի րենց վրա ուշադ րու թյուն չեն հրա վի րում բղա վոց նե րո վ։

Հե ռա վոր գյու ղա կան վայ րե րում, որ տեղ վի րա վոր նե րի տե ղա
փո խու մը կա րող է ժա մեր կամ նույ նի սկ օ րեր տևել, տրա մա բա նա
կան է, որ տե ղում լի նեն գրա գետ և ի րա վա սու մաս նա գետ ներ, ո րոնք 
կար դիա կա նաց նեն տե ղի բժշկա կան ծա ռայու թյուն նե րը։ Տե սա կա
վոր ման սկզ բունք նե րը կի րառ վում են հի վանդ նե րի տար հան ման հեր
թա կա նու թյու նը ո րո շե լու հա մար (տե ՛ս Գլուխ 9)։ Անհ րա ժեշտ է նկա տի 
ունե նալ, որ վի րա վոր նե րին Ա ԲՕ ցու ցա բե րե լու և նրանց տար հա նե լու 
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ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի մի ջև կարևոր տար բե րու թյուն կա, հատ կա պես 
ե թե տար հա նու մը եր կա րա ձգ վում է։ Կյան քի հետ ան հա մա տե ղե լի վնաս
վածք նե րի բա ցա հայ տումն օգ նում է տու ժած նե րին ա զատ վել ա վե լորդ 
տա ռա պանք նե րից, իսկ նրանց օգ նու թյուն ցու ցա բե րող մաս նա գետ նե
րի ն՝ տու ժա ծին փր կե լու ա պար դյուն ջան քե րից, միա ժա մա նակ հնա րա
վո րու թյուն է ըն ձե ռում ա վե լի պատ շաճ բու ժօգ նու թյուն տրա մադ րե լու այն 
վի րա վոր նե րին, ո րոնք դեռ կա րող են փրկ վել։ 

Տար հան ման հե տաձ գու մը կն պաս տի նա խա հի վան դա նո ցային 
մա հա ցու թյան ա ճին. ա մե նա ծա նր վի րա վոր նե րը են թարկ վում են «բ նա
կան տե սա կա վոր ման»։ Ինչ պես ար դեն ցույց էր տրվել Գլուխ 5 ում, ա վե լի 
տևա կան ու ա վե լի դժ վա րին տար հան ման ժա մա նակ կեն սա կան օր գան
նե րի վնաս վածք նե րով տու ժած նե րը մա հա նում են, և, որ պես հետևանք, 
նվա զում է ներ հի վան դա նո ցային մա հա ցու թյու նը։ Հի վան դա նոց են հաս
նում միայն այն վի րա վոր նե րը, ո րոնք ի սկզ բա նե ողջ մնա լու լավ շան սեր 
ունեի ն։ Սա, թե րևս, պա տե րազ մի վի րա վոր նե րին բու ժօգ նու թյուն ցու ցա
բե րե լու հար ցում ա մե նա մեծ մար տահ րա վերն է։ 
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8

8.1. C-ABCDE ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե ր

Հի վան դա նո ցի ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու թյան բա ժան մուն քում (ԱԲԲ) 
տու ժած նե րի խնամ քի հա մա կար գը ա ռա ջին օգ նու թյան հիմ նա կան կեն
սա պա հով ման ըն թա ցա կար գե րի շա րու նա կու թյունն է։ Տրա մա բա նու
թյու նը նույնն է, պար զա պես առ կա ախ տո րո շիչ և բու ժա կան մի ջոց ներն 
ա վե լի ա ռա ջա դեմ են: «Ոս կե ժա մը» սկսվում է վնաս վածք ստա նա լու 
պա հից, ոչ թե ԱԲԲ ժա մա նե լուն պես: 

Ե թե նա խա հի վան դա նո ցային ծա ռայու թյուն ներն ար դյու նա վետ 
լի նեին, ա պա ԱԲԲում եր բեք չէր լի նի ա ղե տա լի ա րյու նա հո սու թյուն վեր
ջույ թի վեր քից: Ցա վոք, նման ծա ռայու թյուն նե րը շատ հա ճախ ան հա սա
նե լի են լի նում ա նո րոշ և վտան գա վոր ի րա վի ճակ նե րում: Հատ կա պես 
քա ղա քային մար տե րի ժա մա նակ հա ճախ պա տա հա կան ան ցորդ նե րը, 
ըն կեր նե րը կամ ըն տա նի քի ան դամ ներն են ա պա հո վում վի րա վոր նե րի 
տար հա նու մը, և հենց այս պայ ման նե րում է, որ վեր ջույթ նե րի ա րյու նա քամ 
վեր քով տու ժա ծը կա րող է հայտն վել ԱԲԲում: 

Ան կախ այն բա նի ց՝ հի վան դա նոց ժա մա նող տու ժա ծը ստա ցել է 
ա ռա ջին օգ նու թյուն, թե՝ ոչ, նա պետք է ան ցնի ամ բող ջա կան զն նում 
CABCDE սխե մայո վ։ Հի վան դի վի ճա կը կա րող է փոխ վել տե ղա փոխ ման 
ժա մա նակ, կամ գու ցե կարևոր վեր քեր են բաց թո ղն վել մար տի դաշ տում 
թո հու բո հի, հի վան դին ամ բող ջու թյամբ մեր կաց նել չկա րո ղա նա լու պատ
ճա ռով: Այ նուա մե նայ նիվ, տե սա նե լի զանգ վա ծային ա ռատ ա րյու նա
հո սու թյու նը դա դա րեց նե լուց բա ցի, պետք է հետևել ստան դարտ ABCDE 
ալ գո րիթ մին:

Ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ. ո րո շում նե րի կայաց ման 
հա ջոր դա կա նու թյուն CABCDE սխե մայո վ։ 

Ա ղե տա լի (Catastrophic) ար տա քին ա րյու նա հո
սու թյան դա դա րե ցում  շնչու ղի նե րի (Airway) ան ցա
նե լիու թյուն  շնչա ռու թյան (Breathing) ա պա հո վում  
 շր ջա նա ռու թյան (Circulation) ա պա հո վում։

1. Գնա հա տել 
Ա ռաջ նային զն նում. 
Ա ղե տա լի (Catastrophic) ար տա քին ա րյու նա հո սու թյուն
Շն չու ղի ներ (Αirway)
Շն չա ռու թյուն (Breathing)
Շր ջա նա ռու թյուն (Circulation) 
Ան շար ժու նա կու թյուն/ Նյար դա բա նա կան կար գա վի ճակ (Disability)
Շր ջա կա մի ջա վայր և դրա ներ գոր ծու թյու նը (Environment and Exposure)

Տ րիաժ զանգ վա ծային կո րուստ նե րի ի րա վի ճա կում. տե ՛ս Գլուխ 9:

2. Գոր ծել 
Ան հե տաձ գե լի վե րա կեն դա նա ցում. գոր ծել կյան քին սպառ նա ցող 

պայ ման նե րի դեպ քում:
3. Գնա հա տել 
Ամ բող ջա կան զն նում՝ գլ խից ոտք շո շա փում, ա ռա ջային, հե տին և 

կո ղմ նային հատ ված նե րը նույն պես:
4. Գոր ծե լ
Վե րջ նա կան բու ժում, վի րա բու ժա կան կամ պահ պա նո ղա կան. կայու

նա ցում, բազ մա փուլ մո տե ցում կամ ա ռանց դրա ։
5. Գնա հա տել և գոր ծե լ
Տու ժա ծի բու ժում տե ղում կամ տար հա նում (ըստ տրիա ժի ա ռաջ նա

հեր թու թյան) ա վե լի բա րձր օ ղա կի հի վան դա նո ց՝ մաս նա գի տաց ված բուժ
ման նպա տա կո վ։

Ծա նո թագ րու թյուն 
Ո րոշ երկր նե րում տու ժած տղա մարդ կանց և կա նանց ան հե տաձ գե լի 

զն նումն ու բու ժու մը պետք է ի րա կա նաց նել ա ռան ձին: Սա կա րող է խնդ
րա հա րույց լի նել զանգ վա ծային կո րուստ նե րի դեպ քում, սա կայն ԱԲԲն 
պետք է կազ մա կե րպ վի ըստ այդմ:
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8.2. Ա ռաջ նային զն նում 

Ա ռաջ նային զն նու մը և ան հե տաձ գե լի վե րա կեն դա նա ցումն ի րա կա
նաց վում են միա ժա մա նա կ։ ԱԲԲի բժիշ կը պետք է մե քե նա բար մի շարք 
հար ցեր տա.

1.  Տու ժա ծը ողջ է, թե՞ մա հա ցա ծ։
2.  Տու ժա ծը գի տա կից է, թե՞ ոչ։
3. Վ նաս ված քը մի ջան ցիկ է, թե՞ բութ: 
4. Ո րո ՞նք են կյան քին սպառ նա ցող նշան նե րը, ե թե այդ պի սիք կան, ըստ 

CABCDE ալ գո րիթ մի:
Վի րա վո րի հան դի պե լիս բնազ դա բար նախ նկա տում ես ա րյու նա

հո սու թյու նը, նույ նի սկ ան նշան ա րյու նա հո սու թյու նը: Բա ցա ռու թյամբ 
բա ցա հայտ ա ռատ ծայ րա մա սային ա րյու նա հո սու թյան դեպ քե րի, կյան քի 
հա մար ա մե նա մեծ ան մի ջա կան սպառ նա լիք է ներ կայաց նում օ դի ան բա
վա րար ներ հոս քը։ Ուս տի շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյու նը գե րա կա է և՛ 
շնչա ռու թյան, և՛ ա րյան շր ջա նա ռու թյան նկատ մամբ։ 

Ա ԲԲ բժիշ կը պետք է սո վո րի մտա ծել ABCDE սխե մայո վ՝ ա նընդ հատ 
կրկ նե լով գոր ծըն թա ցը: Տու ժա ծի ողջ կամ մա հա ցած լի նե լը պար զե լն 
ար դեն իսկ ա րագ ABCDE զն նում է։ Մա հա ցա ծը չու նի օ դի ներ հո սք՝ շնչու
ղի ներն ա նան ցա նե լի են (A), չի շնչում՝ թո քե րի օ դա փո խու թյու նը բա ցա
կայում է (B), չու նի ա նո թա զարկ՝ շր ջա նա ռու թյու նը բա ցա կայում է (C), 
բբե րը լայ նա ցած են և չեն ար ձա գան քում լույ սին, չկա ար ձա գանք ցա վոտ 
գրգ ռի չին, վեր ջույթ ներն ան շա րժ են (D), իսկ մար մի նը՝ սա ռը (E):

Տու ժած նե րից շա տե րը լի նում են գի տա կից, ան հան գիստ կամ վա խե
ցած և ունե նում են ցա վեր: Նրանք ձեզ կպատ մեն, թե ինչ է պա տա հել, 
և որ տեղ է ցա վում. նրանք ողջ են, գի տա կից, իսկ խո սել կա րո ղա նա լու 
փաս տը ցույց է տա լիս, որ նրանց շնչու ղի ներն ա զատ են: Կյան քի այս 
նշան նե րը թե րևս ակն հայտ են։ Այ նուա մե նայ նիվ, պետք է մտո վի կազ մել 
նախ նա կան ստու գիչ հար ցե րի ցա նկ և ա ռօ րյա պրակ տի կայում ա նընդ
հատ կի րա ռել այն, որ պես զի զն նու մը լի նի կա նո նա վոր և հետևո ղա կան: 

Ինչ պես նշ վեց ա ռա ջին օգ նու թյան մա սին պատ մող նա խորդ գլ խում, 
ան րակ նե րի մա կար դա կից վեր բութ վնաս ված քը պա հան ջում է ող նա
շա րի պա րա նո ցային հատ վա ծի պատ շաճ խնա մք, բայց ոչ կյան քին 
սպառ նա ցող շնչու ղի նե րի խնդ րի հաշ վին: Որ պես պա րզ մի ջոց ներ կի րա
ռում են ձեռ քե րով կայու նա ցում չե զոք դիր քում՝ գլուխն ա ռանց քային գծի 
վրա պա հե լով, կի սա կոշտ օ ձիք, ա վա զե պար կեր, ամ րա ցում կպ չուն 
ժա պա վե նով կամ հա տուկ թիկ նա կալ։

Ա ռաջ նային զն նու մը պետք է նե րա ռի կյան քին սպառ նա ցող ցան կա
ցած A, B կամ C կա տե գո րիայի խն դիր նե րի ախ տո րո շու մը, ինչ պես նաև 
տե սա նե լի վեր քե րի քա նա կը, տե ղա կայու մը և ծան րու թյան աս տի ճա նը: 
Զնն ման այս եր կու տար րե րի հա մակ ցու թյու նը կարևոր է տե սա կա վոր ման 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը սահ մա նե լու հա մար (տե ՛ս Գլուխ 9): Ա ռաջ նային 
ABCDE հե տա զո տու թյա նը պի տի հա ջոր դի ա վե լի հա մա պար փակ հե տա
զո տու թյուն՝ բո լոր վեր քե րը բա ցա հայ տելն կա րագ րե լու հա մար:

Կարևոր է ո րո շել, թե որ քան ժա մա նակ է ան ցել, և որ քան ա րյուն է 
կո րց րել տու ժած ան ձը վնաս ված քից հե տո: Պետք է հաշ վի առ նել նախ կին 
կամ նա խոր դող հի վան դու թյուն նե րը և քրո նիկ հի վան դու թյուն նե րի հա մար 
ըն դուն վող դե ղո րայ քը, ինչ պես նաև ա լեր գիա նե րը: Ե րի տա սարդ, ա ռո ղջ 
մար տիկ նե րը սո վո րա բար նման բժշկա կան խն դիր ներ չեն ունե նում:

Հի վան դա նո ցային պայ ման նե րում տու ժա ծին պետք է լիո վին մեր
կաց նե լ՝ պատ շաճ կլի նի կա կան քն նու թյուն ան ցկաց նե լու հա մա ր՝ հար գե
լով, ինչ պես նախ կի նում նշ վեց, ո րո շա կի մշա կու թային կամ կրո նա կան 
նոր մեր: Պետք է կա տա րել կեն սա կան նշան նե րի չա փում, տե ղադ րել 
նե րե րա կային կա թե տեր և վե րց նել ա րյան նմուշ նե ր՝ ա րյան խում բը ո րո
շե լու և հա մա տե ղե լիու թյու նը ստու գե լու, ինչ պես նաև հե մա տոկ րի տի 
կամ հե մոգ լո բի նի գնա հատ ման հա մա ր՝ հե տա գա հա մե մա տու թյան ե լա
կե տային թվեր ունե նա լու նպա տա կով: Այլ քն նու թյուն ներ, ինչ պի սիք են 
է լե կտ րո լիտ նե րի, ա րյան գա զե րի, գլյու կո զի ո րո շու մը և այլն, կա րող են 
ի րա կա նաց վե լ՝ կախ ված տե ղա կան ստան դարտ նե րից և լա բո րա տոր 
կա րո ղու թյուն նե րից:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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8.3. Ա ղե տա լի ա րյու նա հո սու թյուն 

Ա րյու նա հո սու թյան տե սակ նե րը 
Ա րյու նա հո սու թյու նը կա րող է լի նել զար կե րա կային, ե րա կային կամ 

մա զա նո թային, իսկ ա րյան կո րուս տը կա րող է լի նել.
•  ծայ րա մա սային և տե սա նե լի (բ ռունց քի չա փի ա րյան մա կար դու կը 

կամ ձեռ քի չա փի բաց վեր քը կազ մում է 500 մլ),
•  ծայ րա մա սային և թա քն ված. 

– եր կար/ խո ղո վա կա վոր ոսկ րե րի փակ կո տրվածք ներ (ո լոք = 500 
մլ, ազդր = 1.5 լ),

–  բաց վերք փո քր մուտ քով, որն ար գե լա փակ ված է պա տռ ված 
մկա նի կտո րով.

•  կենտ րո նա կան (կրծ քա վան դակ, ո րո վայն, կոնք և հե տո րո վայ նա
միզ). զանգ վա ծային հե մո թո րաք սը կա րող է հան գեց նել 23 լ ա րյան 
կո րս տի, կոն քի ծա նր կո տրված քը՝ 3 լ։

Տե սա նե լի զանգ վա ծային ծայ րա մա սային ա րյու նա հո սու թյու նը պետք 
է ան հա պաղ դա դա րեց նել: Ե թե ա րյու նա հո սող ա նո թը վեր քի խոր քում 
տե սա նե լի է, և միայն այն դեպ քում, ե թե այն հստակ տե սա նե լի է, ա րյու
նա հո սու թյու նը կա րե լի է ան մի ջա պես դա դա րեց նել զար կե րա կային 
հե մոս տա տով:

Եր բեք չպետք է փոր ձել ա նո թը սեղ մել կու րո րեն:

Առ կայու թյան դեպ քում, պնև մա տիկ տուր նի կե տը վեր ջույ թի ծա նր 
զար կե րա կային ա րյու նա հո սու թյու նը ժա մա նա կա վո րա պես վե րա հսկե
լու լա վա գույն մե թո դն է: Հա կա ռակ դեպ քում պետք է կա տա րել վեր քի 
տամ պո նա դա։ Մատ նե րով սեղ մում են վեր քից վեր (մեր ձա դիր) գտն վող 
զար կե րա կը և միև նույն ժա մա նակ վեր քը զգու շո րեն տամ պո նա վո րում են 
սկզ բում թան զի ֆե կո մպ րես նե րով, այ նու հե տև՝ ա վե լի ա ռատ վի րա կա
պով, որն ի վեր ջո փա թա թում են ա մուր սեղ մող ա ռաձ գա կան վի րա կա
պո վ՝ ստեղ ծե լով հա մա չափ ճնշում և դրա նով իսկ հաս նե լով հե մոս տա զի ։

Վեր քը տամ պո նա վո րե լուց և ա րյու նա հո սու թյու նը դա դա րեց նե լուց 
հե տո վի րա կա պը կամ տուր նի կե տը չի հան վում, քա նի դեռ հի վան դը չի 
հայտն վել վի րաս րա հում։ Վի րա բույ ժը պետք է պատ րաստ լի նի ա րագ 
մուտք գոր ծե լու դե պի ա րյու նա հո սող ա նոթ(ներ)ը և վե րա հսկե լու դրանք:

Գն դակ նե րը, բե կոր նե րը կամ վեր քի մեջ մնա ցած այլ օ տար մար մին
նե րը պետք է հե ռաց վեն միայն վի րաս րա հում՝ որ պես վի րա հա տա կան 
մի ջամ տու թյան մի մաս:

Մա րմ նի խո ռո չում ա ղե տա լի ներ քին, կենտ րո նա կան ա րյու նա
հո սու թյուն հա րու ցող թա փան ցող վեր քը պա հան ջում է շտապ վի րա
հա տու թյուն՝ որ պես վե րա կեն դա նաց ման գոր ծըն թա ցի մաս: Նման 
հի վանդ նե րին պետք է վի րա հա տել ար տա հերթ, և պետք է դի տար կել 
բազ մա փուլ մո տե ցու մը (տե ՛ս ստո րև):

Զ գու շա ցե ՛ք գն դա կային կամ բե կո րային վեր քե րից 
տամ պոն նե րը հա նե լիս, քա նի որ կա րող է սկսվել 
ա ռատ ա րյու նա հո սու թյուն, ո րը դժ վար կլի նի կա ռա
վա րել։

8.4. Շն չու ղի նե ր

Շն չու ղի նե րի խցա նու մը ար տա կարգ ի րա վի ճակ է, ո րը պա հան ջում է 
հրա տապ ար ձա գանք: Ո րոշ վնաս վածք նե րի դեպ քում շնչու ղի նե րի խցա
նումն ա ռա ջա նում է ան մի ջա պես, իսկ մյուս նե րը կա րող են հան գեց նել 
շնչու ղի նե րի հե տա ձգ ված ախ տա հար մա ն։

Ս տո րև ներ կայաց ված են ա մե նա տա րած ված պատ ճառ նե րը, ո րոնք 
կա րող են ախ տա հա րել շնչու ղի նե րը:

Խ ՆԱ ՄՔ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻ ԱՆՀԵ ՏԱՁ ԳԵ ԼԻ  ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈ ՒԹՅԱՆ  ԲԱ ԺԱՆ ՄՈ ՒՆ ՔՈ ՒՄ
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Գան գի վնաս վածք՝ գի տակ ցու թյան մթագ նու մո վ
Բա ցի փսխ ման զանգ ված նե րի աս պի րա ցիայի վտան գից, լե զուն և 

մակ կո կոր դը կա րող են հետ ընկ նել և խցա նել շնչու ղի նե րը ։

Դի մած նո տային վնաս վածք ներ 
Ա րյու նը, կո տրված ա տամ նե րը, ոսկ րա բե կոր նե րը կամ օ տար մար

մին նե րը կա րող են խո չըն դո տել օ դի մուտ քը։ Նույ նի սկ ե թե հի վան դը 
սկզ բում կա րո ղա նում է նոր մալ շնչել, լեզ վի, բե րա նի հա տա կի և կո կոր դի 
այ տու ցի զար գա ցու մը կա րող է մի քա նի ժամ ան ց փա կել օ դի մուտ քը:

Կո կոր դի կամ շնչա փո ղի վե րին հատ վա ծի թա փան ցող վեր քեր 
Ե թե վեր քե րը բա վա կա նա չափ մեծ են լի նում, ա պա դրանք կա րող են 

ա ռա ջաց նել «տ րավ մա տիկ տրա խեո տո միա»:

Կո կոր դի բութ վնաս վածք (օ րի նակ՝ հրա ցա նի կո թով)
Սա կա րող է ճզ մել ա ճա ռը՝ հան գեց նե լով շնչու ղի նե րի կո լապ սի:

Պա րա նո ցի սեղ մող հե մա տո մա
Հե մա տո ման կա րող է ա րագ կամ աս տի ճա նա բար կու տակ վե լ՝ 

ար տա քի նից սեղ մե լով կո կոր դըմ պա նը կամ կո կոր դը ։

Դեմ քի և պա րա նո ցի այր վածք ներ կամ կո կոր դի ու շնչա փո ղի այր-
վածք ներ տաք գա զեր նե րշնչե լուց

Բո ցի և ծխի կամ գրգ ռող քի միա կան նյու թե րի պատ ճա ռած այս այր
վածք նե րի ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է ման րազ նին հսկո ղու թյուն՝ այ տու ցի 
հետևան քով զար գա ցող ուշա ցած խցա նու մը (օբստ րուկ ցիան) կամ շնչա
ռա կան ան բա վա րա րու թյու նը հայտ նա բե րե լու նպա տա կո վ։

Ծա նո թագ րու թյուն
Քի միա կան նյու թե րի նե րշնչու մը պա հան ջում է հա տուկ նա խազ գու

շա կան մի ջոց նե ր՝ հի վան դին և նրա հետ շփ վող ցան կա ցած սար քա վո
րում ախ տա հա նե լու հա մար: Սա ոչ միայն բուժ ման կարևոր մաս է, այլև 
ան հրա ժեշտ է հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մի և մյուս հի վանդ նե րի պաշտ
պա նու թյան հա մա ր1:

Շն չու ղի նե րի ուշա ցած խցան ման պատ ճառ հան դի սա ցող պայ ման
նե րը կա րող են դան դաղ զար գա նալ, և դրանք ժա մա նա կին չհայտ նա
բե րե լու վտանգ է լի նում, հատ կա պես ա ռանց պատ շաճ հսկո ղու թյան 
մե ծա քա նակ տու ժած նե րի տե սա կա վոր ման ժա մա նակ:

8.4.1. Շն չու ղի նե րի բա ցում 
Ինչ պես ա ռա ջին օգ նու թյան դեպ քում, այս տեղ նույն պես գոր ծում է 

շնչու ղի նե րի փաս տա ցի կամ հնա րա վոր խցան ման ստան դարտ բու ժու մը:

Շն չու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյան ա պա հով ման 
հիմ նա կան քայ լե րը
Բա ցել տու ժա ծի բե րա նը ։
Լե զուն քա շել ա ռա ջ։
Բե րա նից և ըմ պա նից հե ռաց նել ա րյու նը, բե կոր
նե րը կամ օ տար մար մին նե րը:
Պահ պա նել շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյու նը:

Բե րա նը բա ցե լու և մաք րե լու ստան դարտ մե թոդ ներ են ստո րին ծնո
տի ա ռաջ բե րու մը կամ կզա կի բա րձ րա ցու մը. լե զուն ա ռաջ քա շել, այ նու
հե տև մա տով և ար տած ծի չի օգ նու թյամբ (ե թե առ կա է) մաք րել բե րա նը՝ 
պաշտ պա նե լով մա տը: Այս տեխ նի կան կա րող է ա ռա ջաց նել պա րա
նո ցային ո ղե րի տե ղա շա րժ, ին չից հատ կա պես պետք է խու սա փել բութ 
վնաս ված քի դեպ քում։ Նման տե ղա շար ժը նվա զեց նե լու հա մար հար
կա վոր է ձեռ քե րով գլու խը կայուն պա հել ա ռանց քային գծի վրա: Ա մեն 

1  Տե՛ս Larsson F. Guidelines in Preclinical Management of Chemical Agent Contaminated Victims in Con
texts of Armed Conflicts and Other Situations of Violence, ICRC, Geneva, 2019.

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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դեպ քում, շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյունն ա վե լի ա ռաջ նային նշա նա կու
թյուն ունի ։

Շն չու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյունն ա պա հո վե լու հա մար կա րող են 
օգ տա գործ վել մի շարք պա րա գա ներ.

•  բե րա նըմ պա նային օ դու ղի (Գե դե լի խո ղո վակ).
• ք թըմ պա նային օ դու ղի.
•  կո կոր դային դի մակ.
•  հա մա կց ված խո ղո վակ՝ կոմ բի տյուբ (կրկ նա կի լու սանց քով նե րշնչա

փո ղային խո ղո վակ, ո րը կա րե լի է կու րո րեն տե ղադ րել շնչա փո ղի և 
կե րակ րա փո ղի մեջ): 

Այս բո լոր մե թոդ նե րը բաց են պա հում շնչու ղի նե րը, սա կայն չեն 
կա րո ղա նում պաշտ պա նել փս խու մից և ստա մոք սի պա րու նա կու թյան 
աս պի րա ցիայից:

Տու ժած նե րի զանգ վա ծային հոս քի պայ ման նե րում ԱԲԲ ան ձնա կազ մը 
կա րող է ստիպ ված լի նել վե րա դառ նալ ա վե լի պա րզ մե թո դի՝ որ պես 
ժա մա նա կա վոր մի ջո ց։ Այս պայ ման նե րում կո ղային ա պա հով դիր քը կամ 
կող քի պառ կած դիր քը (հայտ նի է նաև որ պես փր կա բեր կամ փր կա րար 
դիրք) հնա րա վոր կդա րձ նի հա րա բե րա կան պաշտ պա նու թյու նը փս խու մից 
ու աս պի րա ցիայից, և դա այն հի վանդ նե րի մեծ մա սի ընտ րու թյան դիրքն 
է, ո րոնց շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյու նը վտանգ ված է, մինչև որ հնա րա
վոր լի նի ա վե լի հու սա լի մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կել: 

Դի մած նո տային վնաս վածք նե րով գի տա կից հի վանդ նե րից շա տերն 
ինք նա բե րա բար նս տում են գլուխն ա ռաջ թե քած, որ պես զի ա րյունն ու 
թու քը դուրս հո սեն ծան րու թյան ուժի ազ դե ցու թյան տակ և այդ պի սով 
բաց պա հեն շնչու ղի նե րը: Երբ նման հի վանդ նե րին փոր ձում են պառ կեց
նել մեջ քի վրա, նրանք հրա ժար վում են և ա մեն կե րպ խու սա փում են այդ 
դիր քից (տե ՛ս Գլուխ 7):

8.4.2. Շն չու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյան ա պա հով ման  
ար մա տա կան մի ջո ցա ռումն եր. ցու ցումն ե ր

Հետևյալ կլի նի կա կան ի րա վի ճակ նե րը պա հան ջում են շնչու ղի նե րի 
ան ցա նե լիու թյան ա պա հով ման ար մա տա կան մի ջո ցա ռում ներ. 

• ապ նոէ կամ սր տի կանգ՝ ան կախ պատ ճա ռից (թո քե րի օ ժան դակ 
օ դա փո խու թյամբ).

•  սուր հե մո ռա գիկ շոկ (IV դա սի, տե ՛ս ստո րև).
• Գ լազ գոյի կո մայի սանդ ղա կով ≤8 միա վոր, ին չը հա մա զոր է ցա վին 

չար ձա գան քե լուն.
•  շա րու նա կա կան ջղա կծ կում ներ և ցնցում ներ (թո քե րի օ ժան դակ 

օ դա փո խու թյամբ).
•  վե րին կամ ստո րին ծնո տի ան կայուն կո տրվածք ներ (սո վո րա բար 

ստո րին ծնո տի երկ կող մա նի կո տրվածք ներ կամ դեմ քի ամ բո ղջ մի
ջային հատ վա ծի ան կայու նու թյուն հոն քա մե ջի և այ տո սկ րի շր ջա նում).

• կրծ քա վան դա կի պա տու հա նա ձև կո տրվածք մեծ կո ղային փա կա
նով (թո քե րի օ ժան դակ օ դա փո խու թյամբ).

• շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյուն (թո քե րի օ ժան դակ օ դա փո խու
թյամբ).

•  դեմ քի կամ բե րա նըմ պա նային չա փա վո րից ծա նր այր վածք ներ։

8.4.3. Շն չու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյան ա պա հով ման 
արմատա կան մի ջո ցա ռումն եր. նե րշնչա փո ղային 
ինտուբա ցիա 

Ք թի կամ բե րա նի մի ջո ցով նե րշնչա փո ղային (էն դոտ րա խեալ) ին տու
բա ցիան վե րին շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյունն ա պա հո վե լու և հի վան դին 
աս պի րա ցիայից պաշտ պա նե լու պար զա գույն մի ջոց է։ Խոր ան գի տա կից 
հի վանդ նե րին սո վո րա բար հեշտ է ին տու բա ցիա կա տա րել։ Մյուս նե րը 
կա րող են լի նել ան հան գիստ, դյու րա գրգիռ և չհա մա գոր ծակ ցո ղ։ Նման 
դեպ քե րում ին տու բա ցիան պա հան ջում է հի վան դի սե դա ցիա։ Տար բեր 
դե ղա մի ջոց նե րի (դիա զե պամ, պեն տո տալ, պրո պո ֆոլ կամ կե տա մին) 
նե րե րա կային նե րար կու մը թույլ է տա լիս կա տա րել ա րագ ին տու բա ցիա՝ 
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ա ռանց հի վան դի դի մադ րու թյան և հի պօք սիայի խո րաց մա ն։ Էն դոտ րա
խեալ ին տու բա ցիայի այ լընտ րանք է վե րին շնչու ղի նե րի վի րա բու ժա կան 
բա ցու մը ։

8.4.4. Շն չու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյան ա պա հով ման 
արմատա կան մի ջո ցա ռումն եր. շնչու ղի նե րի  
վի րա բու ժա կան բա ցում

Վե րին շնչու ղի նե րի վի րա բու ժա կան բաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը 
պետք է բա ցա հայ տել վաղ և ի րա կա նաց նել ան հա պաղ: Սա կա րող է լի նել 
շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյան ա պա հով ման ա ռա ջին ընտ րու թյան ե ղա նակ 
(դի մած նո տային վնաս վածք նե րի, պա րա նո ցի վնաս վածք նե րի դեպ քում, 
ո րոնք ընդ գրկում են կո կոր դը կամ ըմ պա նը կամ ուղե կց վում են հե մա տո
մայով և այլն) կամ հա ջոր դել էն դոտ րա խեալ ին տու բա ցիայի ան հա ջող 
փոր ձին: Շն չու ղի նե րի վի րա հա տա կան բա ցու մը նաև հար մար է ար հես տա
կան շնչա ռու թյան սար քա վո րում նե րի բա ցա կայու թյան պա րա գայում:

Կ րի կո թի րոի դո տո միան նա խընտ րե լի է տրա խեոս
տո միայից, ո րը կա րող է բարդ մի ջամ տու թյուն լի նել 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում և կա րող է ուղե կց վել 
ա ռատ ա րյու նա հո սու թյամբ:

Կ րի կո թի րոի դո տո միա (մա տա նի վա հա նա հա տում)
Սա ա րագ, ան վտանգ և հա մե մա տա բար ա նա րյուն մի ջամ տու թյուն է 

(նկ. 8.1.1 – 8.1.4): Կա տար վում է մաշ կի ուղ ղա հայաց կտրվածք, ա պա հո րի
զո նա կան ուղ ղու թյամբ հատ վում է մա տա նի վա հա նային (կ րի կո թո րոիդ) 
թա ղան թը։ Այ նու հե տև վի րա դա նա կի բռ նա կը տե ղա դր վում է կտրված քի 
մեջ և պտտ վում 90 °՝ բաց պա հե լով կրի կո թո րոիդ թա ղան թը մինչև փո քր 
տրա խեոս տո միկ փո ղա կի տե ղադ րու մը: Ծայ րա հեղ դեպ քում դրա փո խա
րեն կա րե լի է տե ղադ րել նե րարկ չի խո շոր ան ցքով ա սեղ. այս ա սեղ նային 
կրի կո թի րոի դո տո միան հատ կա պես հար մար է ե րե խա նե րի դեպ քում:

Տ րա խեոս տո միա (շնչա փո ղա հա տում)
Տ րա խեոս տո միան պետք է կա տար վի պլա նային կար գո վ։ Ան հե

տաձ գե լի շնչա փո ղա հատ ման միակ հա տուկ ցու ցու մը կո կոր դի ուղ ղա կի 
հրա զե նային վի րա վո րումն է։ Վե րին շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար ա մե նաա նվ տանգ և հար մար տեխ նի կայի ընտ րու
թյունն այս դեպ քում ո րո շում է վի րա բույ ժը՝ խնդ րի հրա տա պու թյամբ:

8.5. Շն չա ռու թյուն և թո քե րի ար հես տա կան 
օ դա փո խու թյուն

Շն չա ռա կան դի սթ րե սի պատ ճա ռը պետք է հայտ նա բե րել և բու ժել։ 
Գան գու ղե ղային վնաս վածք նե րով հի վանդ նե րը հա ճախ ին տու բա ցիայի 
և թո քե րի ար հես տա կան օ դա փո խու թյան կա րիք են ունե նում՝ շնչա ռու
թյունն ա պա հո վե լու հա մար, ին չը տե ղի է ունե նում նաև տետ րապ լե գիայի, 
պայ թյու նի ա լի քի հետևան քով թո քե րի վնաս ված քի, քի միա կան այր
վածք նե րի և ծխա տար գա զե րի նե րշնչու մից ա ռա ջա ցած այր վածք նե րի 
պա րա գայում: Նախ կի նում տա րած հի վան դու թյու նը նույն պես կա րող է 
խա թա րել տու ժա ծի թո քե րի օ դա փո խու թյու նը ։

Կ լի նի կա կան զնն ման ար դյուն քում կա րող է հայտ նա բեր վել շնչա ռու
թյու նը դժ վա րաց նող կրծ քա վան դա կային վնաս վածք, ինչ պի սին է.

• կրծ քա վան դա կի պա տու հա նա ձև կո տրված քը մեծ կո ղային փա կա
նով.

•  բաց պնև մո թո րաք սը կամ կրծ քա վան դա կի պա տի ներծ ծող վեր քը.
•  լար ված պնև մո թո րաք սը և հե մո պնև մո թո րաք սը ։

Կրծ քա վան դա կի պա տու հա նա ձև կո տրվածք մեծ կո ղային փա կա-
նով 
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8Այս ի րա վի ճա կում նախ պետք է կա տա րել ցա վա զր կում, ֆի զիո թե
րա պիա և հի վան դի ճիշտ դիր քա վո րում։ Ա վե լի ծա նր և բարդ դեպ քե
րում կա րող է պա հանջ վել թո քամ զային (պլև րալ) դրե նա ժի տե ղադ րում և 
ին տու բա ցիա՝ թո քե րի ար հես տա կան օ դա փո խու թյամբ։ Բուժ ման ա մե նա
մեծ բար դու թյու նը կապ ված է այն փաս տի հետ, որ հիմ քում ըն կած պատ
ճա ռը սո վո րա բար թո քային պա րեն քի մայի սալ ջարդն է։

Մեծ կո ղային փա կա նով կրծ քա վան դա կի պա տու հա նա ձև կո տրված քի 
մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար տե ՛ս Հա տոր 2, Բա ժին 31.10.2:

Բաց պնև մո թո րա քս կամ ներծ ծող վերք
Բաց պնև մո թո րաք սի դեպ քում ԱԲԲում ներծ ծող վեր քի 3 կող մե րից 

դր վում է օկ լյու զիոն/խ ցա նող վի րա կա պ։ Այ նու հե տև հի վան դին տե ղա
փո խում են վի րա հա տա րա ն՝ միջ կո ղային դրե նաժ տե ղադ րե լու, կրծ քա
վան դա կի պա տի վեր քը մշա կե լու և կա րե լու հա մար։

Ծա նո թագ րու թյուն 
Ե թե վի րա կա պը ա մուր է փա կց վում վեր քի 4 կող մից, ա պա ա ռա ջա

նում է բաց վեր քը լար ված փակ պնև մո թո րաք սի վե րա ծե լու վտանգ։

Լար ված պնև մո թո րա քս 
Այս վի ճա կը հազ վա դեպ է հան դի պում ար կային վնաս վածք նե րի դեպ

քում, ա վե լի հա ճախ ա ռա ջա նում է պայ թյու նի ա լի քով վնաս վածք նե րից, 
և էլ ա վե լի հա ճա խ՝ բութ վնաս վածք նե րից հե տո: Ակն հայտ շնչա ռա կան 
դի սթ րե սով լար ված պնև մո թո րաք սի ախ տո րո շու մը զուտ կլի նի կա կան 
է. հարկ չկա ժա մա նակ վատ նել Ռհե տա զո տու թյան վրա (նկ. 8.2): Այս 
վի ճա կը պա հան ջում է մեծ տրա մագ ծով կա նու լյայի տե ղադրում/պլև րալ 
պունկ ցիա երկ րորդ կամ եր րորդ միջ կո ղային տա րա ծու թյու նում մի ջին 
ան րա կային գծի ուղ ղու թյամբ, ո րը ժա մա նա կա վո րա պես միաց վում է 
Հեյմ լի խի միա կող մա նի փա կա նին (նկ. 8.3): Պնև մո թո րաք սի հստակ ցու
ցա նիշ է օ դի հան կար ծա կի պո ռթ կու մը, երբ ա սե ղը մտ նում է թո քամզային 
տա րա ծու թյուն: Կա նու լյան պետք է լի նի բա վա կա նա չափ եր կար (8 սմ), 
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Նկար 8.1.1

Վի րա հա տա կան ուղե նիշ ներ. հի վան դի 
պա րա նո ցը պետք է տա րա ծե լ՝ բար ձիկ 
դնե լով ուսե րի տակ: Վա հա նա ձև և մա տա
նիա ձև ա ճառ նե րը հայտ նա բեր վում են 
շո շա փե լու մի ջո ցով, իսկ մա տա նի վա հա
նային թա ղա նթն այ նու հե տև հայտ նա բեր
վում է որ պես դրանց մի ջև փո սու թյուն։
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Նկար 8.1.2

Կա տար վում է մաշ կի ուղ ղա ձիգ կտրվածք 
մա տա նի վա հա նային թա ղան թի վրա։ 
Վեր քը բաց վում է բթա մա տի և ցու ցա
մա տի օգ նու թյամբ։ Այ նու հե տև հո րի զո
նա կան ուղ ղու թյամբ կտրվում է վե րոն շյալ 
թա ղան թը և լայ նաց վում կտրված քը՝ դրա 
մեջ տե ղադ րե լով վի րա դա նա կի բռ նա կը 
և այն շր ջե լով 90 °ով:
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Նկար 8.1.3

Բաց ված քի մի ջով տե ղա դր վում և 
ամ րաց վում է տրա խեոս տո միկ փո ղա կ
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Նկար 8.1.4

Ամ բո ղջ մի ջամ տու թյու նը պետք է տևի 
ա ռա վե լա գույ նը 30 վ

Վահանաձև աճառ
Մատանիաձև 
աճառ

Վերկրծոսկրային 
կտրուճ

Նկարներ 8.1.1 – 8.1.4 

Կ րի կո թի րոի դո տո միա 
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որ պես զի ամ բող ջու թյամբ ան ցնի կրծ քա վան դա կի պա տի մկան նե րի 
մի ջով (մի ջին հաս տու թյու նը՝ 46 սմ): Պլև րալ պունկ ցիան պետք է հնա
րա վո րինս շուտ փո խա րին վի կրծ քա վան դա կի միջ կո ղային դրե նա ժո վ՝ 
տե ղա դր ված 5րդ միջ կո ղային տա րա ծու թյան մե ջ՝ ա նու թա փո սային գծի 
եր կայն քով:

Այ նուա մե նայ նիվ, թո քամ զային պունկ ցիան կա րող է ձա խող վել: 
Բա ցա սա կան փոր ձար կումն ան պայ մա նո րեն չի բա ցա ռում լար ված պնև
մո թո րաք սի առ կայու թյու նը: Լավ այ լընտ րանք է մի ջա նու թա փո սային գծի 
եր կայն քով 5րդ միջ կո ղային տա րա ծու թյու նում մատ նային պա րզ թո րա
կոս տո միա ն։ Կր կին օ դի հան կար ծա կի պո ռթ կու մը վկայում է դրա կան 
ար դյուն քի մա սի ն։ Դրա նից ան մի ջա պես հե տո պետք է կա տա րել կր քա
վան դա կի դրե նա վո րում։

Հե մո թո րա քս
Հե մո թո րաք սը պետք է դրե նա վո րել լայն խո ղո վա կի մի ջո ցով: Հե մո

թո րաք սի կլի նի կա կան նշան նե րի առ կայու թյան դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կա տա րել կրծ քա վան դա կի դրե նա վո րում նախ քան Ռհե տա զո տու
թյուն կա տա րե լը։ Դրե նա վո րու մը սո վո րա բար կա տար վում է տե ղային 
ան զգայաց մամբ։ Ե թե կա վի րա բու ժա կան մշակ ման են թա կա վերք, ա վե
լի տե ղին է կե տա մի նային ան զգայա ցու մը:

Կրծ քա վան դա կի խո ղո վա կի տե ղա դր մա ն՝ թո րա կոս տո միայի մա սին 
տե ղե կու թյուն նե րի հա մար տե ՛ս Հա տոր 2՝ Բա ժին 31.6 և Հա վել ված 31Բ:

8.5.1. Թո քե րի օ ժան դակ օ դա փո խու թյուն 
Ին տու բա ցիայից հե տո կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել թո քե րի օ ժան

դակ օ դա փո խու թյուն: Նման ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նում է հետևյալ 
պա թո լո գիա նե րի դեպ քում.

•  գան գու ղե ղային վնաս վածք.
• կրծ քա վան դա կի պա տու հա նա ձև կո տրվածք մեծ կո ղային փա կա

նով.
•  թո քային հյուս ված քի սալ ջարդ պայ թյու նային ա լի քի հետևան քով.
•  թու նա վոր գա զե րի կամ ծխի նե րշնչում, տրա խեոբ րոն խիալ ծա ռի 

ջեր մային այր վածք. 
• աս պի րա ցիոն պնև մո նիտ.
• շնչա ռա կան ան բա վա րա րու թյան բժշկա կան պատ ճառ ներ:

Թո քե րի օ ժան դակ օ դա փո խու թյուն կա րե լի է կա տա րել ոչ միայն 
սար քե րի մի ջո ցով.

•  բե րանբե րան կամ բե րանքիթ փո քր ե րե խա նե րի դեպ քում (օգ տա
գոր ծել կո մպ րե սային պատ նեշ).

•  բե րանդի մակ.
•  փա կա նով դի մակ. 
• էն դոտ րա խեալ խո ղո վակ՝ փա կա նով կամ շնչու ղի նե րի վի րա բու ժա

կան բա ցում: 
Օ ժան դակ օ դա փո խու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել նաև ար հես տա

կան շնչա ռու թյան սար քի մի ջո ցո վ։
Հի վան դա նո ցում հնա րա վոր է օ ժան դակ թթվա ծին մա տա կա րա րել 

Նկար 8.3

Հեյմ լի խի միա կող մա նի փա կա ն՝ պատ
րաստ ված առ ձե ռն մի ջոց նե րից. կո ղո
սկ րի վե րին եզ րով տե ղա դր վում է մեծ 
ան ցքով կա նու լյա: Վի րա հա տա կան ձեռ
նո ցի մա տը, ծայ րին 1 սմ կտրված քով, 
հա գց վում է կա նու լյայի վրա և կապ վում։
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Նկար 8.2

Լար ված պնև մո թո
րա քս՝ շնչա ռա կան 
ան բա վա րա րու
թյամբ. Ռն կա րը 
լա վն է, բայց 
ան տե ղի: Ախ տո րո
շու մը պետք է լի ներ 
կլի նի կա կա ն։
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Նկար 8.4.1

Պա րզ, բայց ծա վա լուն պնև մո թո րա քս: 
Հի վան դը հար մա րա վետ պառ կած է և 
շնչում է ա ռանց ջանք գոր ծադ րե լու։ Այս 
դեպ քում Ռքննու թյունն ար դա րաց ված է։
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Նկար 8.4.2

Ա ռա ջա հե տին ռենտ գե նոգ րա ֆիա, ո րը 
ցույց է տա լիս լայ նա ծա վալ ա ջա կող մյան 
պնև մո թո րա քս: Սլա քը ցույց է տա լիս 
գն դա կի տե ղա կայու մը ։
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Նկար 8.4.3

Կո ղմ նային ռենտ գե նոգ րա ֆիա 
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Նկար 8.5

Միջ կո ղային խո ղո վա կ

կենտ րո նա կայա նից, բա լոն նե րից կամ թթված նային ար դյու նա հա նիչ/
խ տա ցու ցիչ սար քի մի ջո ցով:

ԿԽՄԿն սո վո րա բար գոր ծում է սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի ի րա վի
ճակ նե րում, և թո քե րի օ ժան դակ օ դա փո խու թյան սար քե րը ստան դարտ 
կի րա ռու թյան սար քա վո րում ներ չե ն։ Քիչ թվով հի վանդ նե րի կա րե լի է 
պահ պա նել ցան կա ցած տևո ղու թյամբ՝ օգ տա գոր ծե լով բուժ քույ րե րի և 
բժիշկ նե րի կող մից մե խա նի կա կան օ դա փո խու թյան սար քեր. ո րոշ հան
գա մանք նե րում կա րե լի է դի տար կել « կա մա վոր նե րի» հա վա քագ րում 
ըն տա նի քի և ըն կեր նե րի կող մի ց։ Զանգ վա ծային կո րուստ նե րի դեպ քում 
կի րառ վում են տրիա ժի սկզ բունք նե րը, և թո քե րի օ ժան դակ օ դա փո
խու թյան կա րիք ունե ցող հի վանդ նե րի մեծ մա սը դաս վում է IV կա տե
գո րիային, այ սինքն՝ նրանց չեն տրա մադ րի օ ժան դակ օ դա փո խու թյուն 
(տե ՛ս Գլուխ 9): Մե խա նի կա կան օ դա փո խու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում 
տրա խեոս տո միան հա ճախ հան դես է գա լիս որ պես օգ տա կար օ ժան դակ 
մի ջոց լավ թթված նա մա տա կա րա րում և ած խաթ թու գա զի ար տա հո սք 
ա պա հո վե լու հա մար։

8.6. Շր ջա նա ռու թյուն 

Ա րյան շր ջա նա ռու թյա ն՝ պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի մոտ հան դի պող 
հիմ նա կան խն դի րը հի պո վո լե միկ շոկն է, ո րը սո վո րա բար ա ռա ջա նում 
է ա րյու նա հո սու թյան կամ այր վածք նե րի հետևան քո վ։ Ի լրումն դրանց 
պատ ճա ռած ա րյան կո րս տի՝ մեծ փա փուկհյուս ված քային վեր քե րի դեպ
քում տե ղի է ունե նում մեծ քա նա կու թյամբ հյուս ված քային հե ղուկ նե րի 
սեկ վեստ րա ցիա՝ պլազ մայի և շր ջա նառ վող ծա վա լի հե տա գա կո րս տով: 
Եր կա րա տև և ուշա ցած տար հան ման դեպ քում ջրա զր կու մը բար դաց նում է 
հե ղու կի նա խոր դող կո րուստ նե րը:

Հ նա րա վոր է նաև նյար դա ծին (նեյ րո գեն), ա նա ֆի լակ տիկ կամ սր տա
ծին (կար դիո գեն) շոկ: Ու շա ցած բար դու թյուն կա րող է լի նել սեպ տիկ շո կը: 
Տետ րա կամ պա րապ լե գիա ա ռա ջաց նող ող նու ղե ղային վնաս ված քը 
կհան գեց նի նեյ րո գեն շո կի՝ շր ջա նառ վող ա րյան ծա վա լի և լայ նա ցած 
ա նո թային հու նի ան հա մա մաս նու թյան պատ ճա ռով: Չպետք է մո ռա նալ 
նաև հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ հնա րա վոր ա լեր գիայի մա սի ն։ Վնաս
ված քային կար դիո գեն շոկն ա ռա ջա նում է սր տի ան մի ջա կան վնաս ված
քից, ո րը չի հան գեց նում ան մի ջա կան մահ վան (օ րի նակ՝ փո քր բե կո րային 
վերք, որն ա ռա ջաց նում է սր տամ կա նի տրավ մա տիկ ին ֆարկտ և/ կամ 
սր տի տամ պո նա դա): Բա ցի դրա նի ց՝ հար վա ծային ա լի քի ա ռաջ նային 
ազ դե ցու թյու նը՝ ուղ ղա կիո րեն սր տամ կա նի վրա կամ ա նուղ ղա կիո րե ն՝ 
վե գե տա տիվ նյար դային հա մա կար գի դիս ֆունկ ցիայի հետևան քով ա ռա
ջա ցած ա վե լորդ վա գու սային ար ձա գան քի մի ջո ցով, կա րող է հան գեց նել 
կար դիո գեն շո կի (տե ՛ս Հա տոր 2, Բա ժին 19.4.1):

8.6.1. Սր տի տամ պո նա դա և պե րի կար դի պունկ ցիա 
Գն դա կով կամ բե կո րով սր տային վի րա վոր ման դեպ քում շատ հազ

վա դեպ զար գա նում է ստե նո զաց նող հե մո պե րի կարդ սր տային տամ
պո նա դայով: Սուր դե կոմ պեն սա ցիայի դեպ քում կա րող է պա հանջ վել 
պե  րի  կար դի պունկ ցիա (պե րի կար դիո ցեն տեզ), ին չը կա տար վում է զուտ 
ժա մա  նակ շա հե լու հա մա ր՝ մինչև շտապ թո րա կո տո միան:

Պե րի կար դի պունկ ցիայի գոր ծե լա կար գը հետևյա լն է.
1. 20 մլ նե րարկ չին միաց վում է եր կար կա թե տեր (կամ ող նու ղե ղային 

ան զգայաց ման ա սեղ):
2.  Մաշ կը ծակ վում է թրան ման ե լու նից 12 սմ ձա խ՝ մաշ կի մա կերևույ թի 

նկատ մամբ 45 ° ան կյան տակ, և ա սե ղն ա ռաջ է մղ վում կա պա նի և 
մկա նի մի ջով:

3. (Ս պի նալ ա սե ղի կի րառ ման դեպ քում այժմ ներ քին տրո կա րը դուրս է 
քաշ վում, իսկ սո վո րա կան կա թե տե րի դեպ քում՝ ոչ): 

4. Ա սե ղը նր բո րեն ա ռաջ է շա րժ վում՝ ուղղ վե լով դե պի ձախ թիա կի 
ծայ րը և նե րարկ չով ա նընդ հատ ար տած ծում ա պա հո վե լով: 

5. Ե րբ ա սե ղի ծայ րը մտ նում է սր տա պար կի խո ռո չի մեջ, նե րար կի չում 

Խ ՆԱ ՄՔ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻ ԱՆՀԵ ՏԱՁ ԳԵ ԼԻ  ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈ ՒԹՅԱՆ  ԲԱ ԺԱՆ ՄՈ ՒՆ ՔՈ ՒՄ
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ան մի ջա պես հայտն վում է ա րյուն: Կա թե տե րի կի րառ ման դեպ քում 
ա սե ղը դուրս է քաշ վում, իսկ կա նու լյան մտց վում է պար կի մեջ: 

6. Ար տա ծծ վում է հնա րա վո րինս շատ ա րյուն։ Տամ պո նա դան հե ռաց
նե լուց հե տո հի վան դի վի ճակն ան մի ջա պես բա րե լավ վում է, սա
կայն ե թե ա սե ղը մտած լի նի աջ փո րո քի խո ռոչ, ա պա փո փո խու թյուն 
չի դիտ վի։ 

7. Աս պի րա ցիայի ա վար տին պլաս տիկ կա նու լյայի վրա կա րե լի է տե
ղադ րել ե ռա կո ղմ փա կան և թող նել տե ղում: (Ս պի նալ ա սե ղի դեպ
քում այն զգու շո րեն, մի լի մե տր առ մի լի մե տր դուրս է քաշ վում):

8.  Տամ պո նա դայի ա րագ կրկ նու թյան դեպ քում ե ռա կո ղմ փա կա նը կա
րե լի է կր կին բա ցել և աս պի րա ցիան կրկ նել (կամ կրկ նել աս պի րա
ցիա սպի նալ ա սե ղով):

9.  Հի վան դին ան հա պաղ տե ղա փո խել վի րա հա տա րա ն։
Պե րի կար դիո ցեն տե զի այ լընտ րանք է ստորկր ծո սկ րային պե րի կար

դիալ պա տու հա նը (տե ՛ս Հա տոր 2, Բա ժին 31.11): Պետք չէ թո րա կո տո միա 
կա տա րել ԱԲԲում, ե թե վի րա հա տա րա նը մոտ է գտն վում: Աշ խար հի 
հի վան դա նոց նե րի մեծ մա սում դա ա նի մաստ է և վտան գա վոր, հատ կա
պես սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում:

8.6.2. Հե մո ռա գիկ շո կ
Պնև մա տիկ տուր նի կետ ան հրա ժեշտ է միայն վեր ջույ թից ա ղե տա լի 

զար կե րա կային ա րյու նա հո սու թյան դեպ քում։ Վեր քի տամ պո նա դան 
հիա նա լի այ լընտ րանք է և հատ կա պես օգ տա կար շատ մեծ փա փուկ
հյուս ված քային վեր քի դեպ քում: Հա կա ռակ դեպ քում, ուղ ղա կի ճնշու մը 
և վեր ջույ թի բա րձր դիր քը կդա դա րեց նեն ծայ րա մա սային ե րա կային և 
մա զա նո թային ա րյու նա հո սու թյան դեպ քե րի մեծ մա սը: Կո տրվածք նե րը 
պետք է ան շար ժաց նել: Ներ քին ա րյու նա հո սու թյու նը մա րմ նի խո ռո չի մեջ 
պա հան ջում է վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն:

Օր գա նիզ մի պա տաս խա նը և շո կի տե սակ նե րը 
Ա րյու նա հո սու թյու նից ան մի ջա պես հե տո օր գա նիզ մը նա խա ձեռ նում է 

ա րյան շր ջա նա ռու թյան մի շարք հո մեոս տա տիկ փո փո խու թյուն ներ, ո րոնց 
նպա տակն է դա դա րեց նել ա րյան կո րուս տը և վե րա կանգ նել ու պահ
պա նել կեն սա կան օր գան նե րի ա րյու նա մա տա կա րա րու մը: Շր ջա նառ
վող ա րյան ծա վա լը կազ մում է չա փա հաս մար դու մա րմ նի քա շի 78 %ը 
(55.6 լ 70 կգ կշռող տղա մար դու հա մար կամ 70 մլ/կգ մա րմ նի քա շի) և 
ե րե խա նե րի մա րմ նի քա շի 9 %ը (80 մլ/կգ մա րմ նի քա շի): 

Ա րյու նա հո սու թյու նը և օր գա նիզ մի շո կային ռեակ ցիան ա վան դա բար 
բա ժան վում են 4 դա սի՝ ըստ ա րյան սուր կո րս տի ծա վա լի:

• I դաս. ա րյան ծա վա լի մինչև 15% կո րուստ (<750 մլ): Միակ կլի նի կա
կան դրսևո րու մը մե ղմ հա ճա խա սր տու թյունն է, քա նի որ օր գա նիզ
մի սո վո րա կան հո մեոս տա տիկ մե խա նիզմ ներն ի վի ճա կի են լի նում 
լիո վին փոխ հա տու ցել կո րուս տը:

• II դաս. ա րյան ծա վա լի 1530% կո րուստ (7501500 մլ): Հս տակ հա ճա
խա սր տու թյուն, ա րյան սիս տո լիկ ճնշ ման ան նշան նվա զում՝ դիաս
տո լիկ ճնշ ման բա րձ րաց մամբ (պուլ սային ճնշ ման նվա զում), մատ
նե րի դա տարկ ված մա զա նո թային ցան ցի ա րյու նա լեց ման ուշա ցում, 
ան հանգս տու թյուն կամ տագ նա պի զգա ցո ղու թյուն:

• III դաս. ա րյան ծա վա լի 3040% կո րուստ (15002000 մլ): Ար տա հայտ
ված հա ճա խա սր տու թյուն, հա ճա խա շնչու թյուն, թե րճնշում, մե զի 
ծա վա լի նվա զում, շո կի դա սա կան պատ կեր: Փոխ հա տու ցո ղա կան 
մե խա նիզմ նե րը սկ սում են ձա խող վել։

• IV դաս. ա րյան ծա վա լի 40 %ից ա վե լի կո րուստ (>2000 մլ): Շո կի բո
լոր դա սա կան ախ տա նիշ ներն առ կա են՝ սա ռը, կպ չուն և գու նատ 
մաշկ, դյու րա գրգ ռու թյուն, ագ րե սի վու թյուն և շփո թու թյուն, ո րին հա
ջոր դում է գի տակ ցու թյան կո րուս տը, ե թե հի վան դը կո րց նում է շր ջա
նառ վող ծա վա լի ա վե լի քան 50 %ը:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Դաս
I

<750 մլ 
(<15% կո րուստ)

II
750-1500 մլ

(15-30% կո րուստ)

III
1500-2000 մլ

(30-40% կո րուստ)

IV
>2000 մլ

(>40% կո րուստ)

Ա նո թա զարկ <100 զ/ր
Լիար ժեք և լե ցուն

100120 զ/ր
Լիար ժեք 

120140 զ/ր
Թույլ

>140 զ/ր
Թե լան ման

Ա րյան սիս տո լիկ 
ճնշում 

120 մմ ս.ս.
Նոր մալ

90120 մմ ս.ս.
Ճա ճան չային ա նո թա

զարկ կա

<90 մմ ս.ս.
Ճա ճան չային ա նո թա

զարկ չկա

<60 մմ ս.ս.
Ք նային ա նո թա զարկ 

չկա

Պուլ սային ճնշում Նոր մալ Ն վա զած Զ գա լիո րեն նվա զած Բա ցա կայում է

Մա զա նո թային 
ա րյու նա լե ցում Նոր մալ Հե տա ձգ ված Հե տա ձգ ված Բա ցա կայում է

Շն չա ռու թյան 
հա ճա խա կա նու
թյուն

1420/ր
Նոր մալ

2030/ր
Թե թև հա ճա խա շնչու

թյուն

>30/ր 
Ար տա հայտ ված 

հա ճա խա շնչու թյուն

>35/ր 
Ար տա հայտ ված 

հա ճա խա շնչու թյուն

Դիու րեզ >30մլ/ժ 2030 մլ/ժ 520 մլ/ժ Անն շան

Մ տա վոր վի ճակ
Պա րզ գի տակ ցու

թյուն/ծա րավ/թե թև 
ան հան գիստ

Ան հան գիստ/վա խե
ցած/գրգռ ված

Ագ րե սիվ/գրգռ ված / 
շփոթ ված

Շ փոթ ված/ան տար
բեր/չար ձա գան քող

Ֆի զիո լո գիա կան 
վի ճակ Լ րիվ փոխ հա տուց ված Ծայ րա մա սային ա նո

թա կծ կում

Դե կոմ պեն սա ցիա, 
շո կի դա սա կան կլի նի

կա կան պատ կեր

Ան մի ջա կան սպառ
նա լիք կյան քին

Ա ղյու սակ 8.1 Հե մո ռա գիկ շո կի նշան ներն ու ախ տա նիշ նե րը՝ ըստ ա րյան կո րս տի դա սի 

8.6.3. Կո րց րած հե ղու կի ծա վա լի փո խա րի նում
Կարևոր է պահ պա նել հյուս վածք նե րի հա մար ժեք պեր ֆու զիա ն, 

մինչև ա րյու նա հո սու թյու նը դա դա րեց վի: Հյուս ված քային պեր ֆու զիան 
պահ պա նե լու հա մար բա վա րար ա րյան ճնշու մը հա մար վում է 90 մմ ս.ս. 
սիս տո լիկ ճնշու մը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ճա ճան չային շո շա փե լի 
ա նո թա զար կին:

Պա տե րազ մում վի րա վոր ված նե րի զգա լի մա սը հա մե մա տա բար 
ա ռո ղջ ե րի տա սարդ ներ են՝ վեր ջույթ նե րի վեր քե րով և ա րյան ոչ մա հա ցու 
կո րս տո վ։ Նրանք հե մո դի նա մի կո րեն կայուն են լի նում (ա րյան կո րս տի 
I դաս), և մար տի դաշ տում ու հոս պի տա լում նրանց վե րա կանգն ման 
հա մար ներ քին ըն դուն ման հե ղուկ նե րը կա րող են բա վա կա նին օգ տա կար 
լի նել: Այ նուա մե նայ նիվ, գլ խի, կրծ քա վան դա կի և ո րո վայ նի վնաս վածք
նե րը, նույ նի սկ I դա սի ա րյան կո րս տի դեպ քում, պա հան ջում են ե րա կային 
կա թե տե րի տե ղադ րում և հե ղուկ նե րի ին ֆու զիա:

Լայ նա ծա վալ վնաս ված քի դեպ քում, երբ ակն հայտ է ա րյան զանգ
վա ծային կո րուս տը, պետք է տե ղադ րել խո շոր տրա մա չա փի մի քա նի 
նե րե րա կային կա թե տեր ներ, ե թե կենտ րո նա կան ե րա կային կա թե տեր 
տե ղադ րե լն ան հնար է: Խոր շո կի դեպ քում կա րող է պա հանջ վել ե րա կա
հա տում՝ վե նե սեկ ցիա: Վե նե սեկ ցիայի տե ղեր կա րող են հան դի սա նալ 
բազ կի մի ջային են թա մաշ կային (ար քայա կան) կամ կող մային են թա մաշ
կային (գլ խային) ե րա կը, ա ճու կային շր ջա նի մեծ են թա մաշ կային ե րա կը 
և հե ռա դիր են թա մաշ կային ե րա կը մի ջային պճե ղի շր ջա նում։ Վե նե սեկ
ցիան պետք է օգ տա գործ վի 24 ժա մից պա կաս և հնա րա վո րինս շուտ 
փո խա րին վի: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում կա րող են օգ տա կար լի նել 
նաև հե ղու կի մի ջո սկ րային ներ մուծ ման բուժ պա րա գա նե րը: Կա թե տե րի 
տե ղա դր ման վայ րը կախ ված է վեր քի ա նա տո միա կան տե ղա կայու մից: 
Հե ղու կի լրա ցու մը պետք է սկ սել ի զո տո նիկ կրիս տա լոիդ լու ծույ թով2:

Կ լի նի կա կան պա տաս խա նի մո նի տո րինգ 
Ա րյան կո րս տի գնա հա տու մը շատ մո տա վոր ցու ցա նիշ է։ Այդ գնա

հատ ման հի ման վրա վե րա կեն դա նաց ման մի ջո ցա ռում ներ պլա նա
վո րե լու փո խա րեն բժիշ կը պետք է հետևի կլի նի կա կան պա տաս խա նի 
նշան նե րին ու ախ տա նիշ նե րի ն՝ հե ղու կի հե տա գա պա հան ջար կը ո րո շե լու 

2 Ռինգերի լակտատը ԿԽՄԿ պրակտիկայում վերակենդանացման համար օգտագործվող 
նախընտրելի հեղուկն է։

Խ ՆԱ ՄՔ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻ ԱՆՀԵ ՏԱՁ ԳԵ ԼԻ  ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈ ՒԹՅԱՆ  ԲԱ ԺԱՆ ՄՈ ՒՆ ՔՈ ՒՄ
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հա մար: Այդ պի սի նշան ներ, ախ տան շան ներ են. 
• ա նո թա զար կը.
•  զար կե րա կային ա րյան սիս տո լիկ ճնշու մը.
•  պուլ սային ճնշու մը՝ սիս տո լիկ և դիաս տո լիկ ճնշում նե րի տար բե րու

թյու նը.
•  մա զա նո թային ա րյու նա լե ցու մը.
•  մի զար տադ րու թյու նը՝ դիու րե զը.
• մ տա վոր վի ճա կը ։
Հե ղու կի փո խա րին ման հա մար ժե քու թյան ա մե նա կարևոր պա րզ 

մի ջո ցը ար տա հո սող մե զի քա նակն է՝ դիու րե զը: Երբ տե ղա դր վում է 
մի զային կա թե տեր, և մի զա պար կը դա տարկ վում է, չա փա հաս նե րի մոտ 
մե զի ար տա հոս քը պետք է կազ մի 0.5 մլ/կգ մա րմ նի քա շի/ ժամ (ե րե խա
նե րի դեպ քում՝ 1 մլ, նո րա ծին նե րի դեպ քում՝ 2 մլ), իսկ եր կա րա տև ճզմ ման 
հա մախ տա նի շի դեպ քում՝ նույ նի սկ ա վե լի շատ:

Ա րագ և կայուն պա տաս խա ն
Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի զգա լի մա սը տա ռա պում է վեր ջույթ նե րի 

վնաս վածք նե րի ց՝ I կամ II դա սի շո կով: Պա րզ կրիս տա լոիդ նե րը բա վա րար 
են լի նում նրանց վե րա կեն դա նաց ման հա մար, և դրանց քա նա կը (սո վո րա
բար մոտ 23 լ) ո րոշ վում է կլի նի կա կան պատ կե րով: Ա նո թա զար կը 100ից 
իջ նում է, զար կե րա կային ա րյան սիս տո լիկ ճնշու մը՝ 100ից բա րձ րա նում, 
իսկ պուլ սային ճնշու մը՝ մե ծա նում։ Դիու րե զը լավ է: Այս ցու ցա նիշ նե րը 
մնում են կայուն: Հե տա գա ին ֆու զիոն թե րա պիա չի պա հանջ վում, սա կայն 
ե րա կային կա թե տե րը դեռ չի հան վում:

Ան ցո ղիկ ան կայուն պա տաս խա ն
Կ րիս տա լոիդ հե ղու կով ին ֆու զիային ա նո թա զար կի, ա րյան ճնշ ման 

և պուլ սային ճնշ ման սկզբ նա կան դրա կան ար ձա գան քին հա ջոր դում է 
վե րա դար ձը են թա նոր մալ ար ժեք նե րին: Դիու րե զը մնում է ցա ծր: Կրիս տա
լոիդ նե րի կամ պլազ մա փո խա րի նիչ նե րի, օ րի նակ՝ դե քստ րա նի, հե տա գա 
կի րա ռու մը պետք է սահ մա նա փակ վի: Շա րու նակ վող շո կային են թա
նոր մալ ար ժեք նե րը վկայում են ա րյան կո րս տի շա րու նակ վե լու մա սին. 
հի վան դին պետք է պատ րաս տել շտապ վի րա հա տու թյա ն։ Այս ի րա վի ճա կը 
բնո րոշ է ներ քին վնաս վածք ներ ունե ցող II դա սի շո կով ո րոշ հի վանդ նե րին 
և III դա սի շոկ ունե ցող նե րին:

Ծա նո թագ րու թյուն
Ցան կա ցած 24ժա մյա ժա մա նա կա հատ վա ծում պետք է տալ ա ռա վե

լա գույ նը 2 միա վոր կո լոիդ կամ դե քստ րան, իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ
քում դրա նից ընդ հան րա պես պետք է խու սա փել: Կո լոիդ ներն ա վե լի քիչ 
ար դյու նա վետ են, քան Ռին գե րի լակ տա տը՝ մի ջբջ ջային տա րա ծու թյուն 
ան ցնե լու ա ռու մով, և կա րող են նպաս տել ա րյան մա կարդ ման խն դիր
նե րի ա ռա ջաց մանն ու խո չըն դո տել ա րյան հա մա տե ղե լիու թյան ստուգ
մա նը։ Դրանք չպետք է օգ տա գործ վեն վե րա կեն դա նաց ման հա մար: 
Առ կայու թյան դեպ քում թա րմ սա ռեց ված կամ լիո ֆի լի զաց ված (սա ռեց
վածչո րաց ված) պլազ ման հիա նա լի այ լընտ րանք է նույ նի սկ Ռին գե րի 
լակ տա տի հա մար:

Պա տաս խա նի բա ցա կայու թյուն
Տու ժա ծը մնում է շո կային վի ճա կում, ին չը վկայում է IV դա սի ա րյան 

կո րս տի մա սին, այ սինքն՝ ա րյան ծա վա լի ա վե լի քան 40 %ի կո րս տի 
մա սի ն։ Դա պա հան ջում է ան հե տաձ գե լի վի րա հա տու թյուն՝ որ պես վե րա
կեն դա նաց ման մաս, կամ մարդ կային զանգ վա ծային կո րուստ նե րի դեպ
քում տու ժա ծի տրիաժ IV կար գի մեջ (տե ՛ս Գլուխ 9),

կա մ
ժա մա նա կին հայտ նա բեր ված չեն ե ղել այլ՝ ա վե լի քիչ տա րած ված 

պա թո լո գիա ներ, ո րոնք ա րյան կո րս տի ֆո նին դրսևոր վում, ի րենց զգալ 
են տա լիս: Վե րին շնչու ղի նե րը և շնչա ռու թյու նը պետք է կր կին ստուգ վե ն՝ 
հնա րա վոր սր տի տամ պո նա դան, լար վա ծու թյան պնև մո թո րաք սը կամ 
սր տամ կա նի վնաս վածքն ախ տո րո շե լու հա մար: Չպետք է մո ռա նալ նաև 
նեյ րո գեն շո կի և սուր գաստ րէկ տա զիայի մա սին:

Շո կային վի ճա կի է վո լյու ցիան գնա հա տե լու հա մար պետք է նաև 
հաշ վի առ նել վնաս ված քի պա հից ան ցած ժա մա նա կը: Ե թե վնաս վածք 

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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8

ստա նա լու պա հից 1 ժա մից էլ պա կաս ժա մա նա կում առ կա է IV դա սի 
շոկ, ա պա վե րա կեն դա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է շտապ վի րա հա
տու թյուն: Ե թե IV դա սի շոկ զար գա նում է 4 ժա մից կամ ա վե լի ուշ, ա պա 
նախ քան վի րա հա տու թյու նը ան հրա ժեշտ են ո րո շա կի ռեա նի մա ցիոն 
մի ջո ցա ռում ներ, քա նի որ ա րյան կո րս տին, հա վա նա բար, ա վե լա ցել է 
ջրա զրկ ման աս տի ճա նը և եր րորդ տա րա ծու թյու նում հե ղու կի սեկ վեստ
րա ցիան:

8.6.4. Հի պո տեն զիվ վե րա կեն դա նա ցում և բազ մա փուլ 
մոտեցում

Վե րա կեն դա նաց մանն ան կայուն ար ձա գան քող նե րը և չար ձա գան
քող նե րը կազ մում են պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի 515 %ը՝ տար հան ման 
ժա մա նա կից կախ ված. որ քան այն ուշա նում է, այն քան ա վե լի բնա կան և 
ավ տո մատ տրիաժ է գոր ծում (տե ՛ս Գլուխ 5): Այս հի վանդ ներն ունե նում են 
շա րու նա կա կան ա րյու նա հո սու թյուն. ա պա ցուց ված է, որ հե ղու կի պար
զու նակ փո խա րի նու մը միայն խո րաց նում է խն դի րը:

Ծա նր շո կով բո լոր հի վանդ նե րին 2 լ կամ ա վե լի ստան դարտ կրիս
տա լոիդ լու ծույթ նե րար կե լը՝ սիս տո լիկ ճնշու մը մինչև 120 մմ ս.ս. 
« նոր մալ» ցու ցա նի շին հա սց նե լու նպա տա կով, այլևս լավ պրակ տի կա 
չի հա մար վում մի շարք պատ ճառ նե րով. ա րյան նոր մալ ճնշ ման ա րագ 
վե րա կանգ նու մը նախ քան ա րյու նա հո սու թյու նը դա դա րեց նե լը կա րող 
է ա ռա ջաց նել ա րյու նա հո սու թյան օ ջա խն ար դյու նա վե տո րեն խցա նող 
թրոմ բի հիդ րավ լիկ քայ քայում (« մա կար դու կի դուրսմ ղում»), մա կարդ ման 
գոր ծոն նե րը նոս րա նում են, և ա րյան մա ծու ցի կու թյու նը նվա զում է՝ հան
գեց նե լով հիդ րավ լիկ դի մադ րու թյան նվազ մա ն։ Այս բո լոր գոր ծոն նե րը 
կա րող են ա ռա ջաց նել ժա մա նա կա վոր դա դա րած ա րյու նա հո սու թյան 
վե րսկ սում, հատ կա պես երբ խոս քը վե րա բե րում է ներ քին ա րյու նա հո սու
թյա նը, ո րը հնա րա վոր չէ սեղ մե լով դադարեց նել: 

Բա ցի դրա նի ց՝ տրավ մա տիկ շո կի ախ տա ֆի զիո լո գիայի, հատ կա
պե ս՝ հի պո թեր միայի, ա ցի դո զի և կոա գու լո պա թիայի « մա հա ցու ե ռյա կի» 
ա վե լի լավ ըմբռ նու մը հան գեց րել է այս շատ ծա նր վի րա վոր ված հի վանդ
նե րի հա մար բազ մա փուլ կամ «վ նաս նե րի վե րա հսկ ման» մո տեց մա նը: 
Հե տվ նաս ված քային կոա գու լո պա թիան և « շո կային թո քե րը» (սուր շնչա
ռա կան դի սթ րե սի հա մախ տա նիշ) այժմ լավ ճա նաչ ված վտանգ ներ են 
մե ծա ծա վալ կրիս տա լոիդ ին ֆու զիա ներ ստա ցող հի վանդ նե րի հա մար 
(տե ՛ս Գլուխ 18):

Հետևա բար նա խընտ րե լի է կա տա րել չա փա վոր վե րա կեն դա նա
ցում՝ սահ մա նա փա կե լով կրիս տա լոիդ նե րի օգ տա գոր ծումն այն քան, որ  
զար կե րա կային ա րյան սիս տո լիկ ճնշու մը բա րձ րաց վի միայն մինչև 90 մմ 
ս.ս.՝ մինչև ճա ճան չային ա նո թա զար կը շո շափ վե լը, և 100 մմ ս.ս.ից ոչ 
ա վե լի ն։ Սա հայտ նի է որ պես « հի պո տեն զիվ վե րա կեն դա նա ցում» կամ 
« թույ լատ րե լի հի պո տեն զիա» և պետք է նկա տի ունե նալ III և IV դա սե րի 
ա րյան կո րս տի դեպ քում:

Ծա նո թագ րու թյուն
Հի պո տեն զիվ վե րա կեն դա նա ցում չպետք է կի րա ռել գան գու ղե ղային 

վնաս վածք նե րի դեպ քում, երբ ցան կա ցած հի պո տեն զիա և հի պօք սիա 
մա հա ցու է: Այ նուա մե նայ նիվ, նման նկա տա ռումն ա վե լի կարևոր է բութ 
վնաս վածք նե րով ծա նր պո լիտ րավ մայի դեպ քում, որն ի հայտ է գա լիս, 
օ րի նակ, ավ տով թա րից հե տո՝ ուղե ղի ցնցում, ներ քին ա րյու նա հո սու թյուն 
և մի քա նի ոսկ րե րի կո տրվածք: Նման բազ մա զան պո լիտ րավ մա հազ վա
դեպ է լի նում ար կային վի րա վո րում նե րի դեպ քում: Միայն պայ թյու նային 
ծա նր վնաս ված քը կա րող է ստեղ ծել նմա նա տիպ պո լիտ րավ մայի կլի նի
կա կան պատ կեր: Նույն կե րպ՝ հի պո տեն զիվ վե րա կեն դա նա ցում չպետք է 
կի րա ռել նաև շատ ե րի տա սարդ կամ տա րեց հի վանդ նե րի կամ հղի նե րի 
հա մար:

Հի պո տեն զիվ վե րա կեն դա նա ցու մը և կրիս տա լոիդ նե րի սահ մա նա
փակ օգ տա գոր ծումն այ սօր վնաս նե րի վե րա հսկ ման վե րա կեն դա նաց ման 
(ՎՎՎ) կամ բազ մա փուլ վե րա կեն դա նաց ման ռազ մա վա րու թյան մի մա սն 
են, ո րի նպա տակն է նվա զեց նել ձևա վոր ված և ար դյու նա վետ մա կար
դու կի մե խա նի կա կան դուսրմ ղու մը և կան խել հի պո թեր միայի, ա ցի դո զի և 

Խ ՆԱ ՄՔ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻ ԱՆՀԵ ՏԱՁ ԳԵ ԼԻ  ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈ ՒԹՅԱՆ  ԲԱ ԺԱՆ ՄՈ ՒՆ ՔՈ ՒՄ
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կոա գու լո պա թիայի մա հա ցու ե ռյա կը: ՎՎՎ գոր ծե լա կար գը խրա խու սում 
է վե րա կեն դա նաց ման հա մար ա րյան վաղ կի րա ռում, ՏՔԹի կի րա ռում 
(տե ՛ս ստո րև) և հի պո թեր միայի հաղ թա հար մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում
ները նախ քան կար ճա տև վի րա հա տու թյու նը, ո րի նպա տակն է դադարեց
նել ա րյան կո րուստն ու վեր քի աղ տո տու մը հնա րա վո րինս պա րզ և ա րագ 
ե ղա նակ նե րով: Խոս քը բազ մա փուլ վի րա հա տու թյան մա սին է (տե ՛ս Գլուխ 
18):

ՎՎՎ մո տեց մամբ վե րա կեն դա նաց ման հա մար ա րյան կամ ա րյան 
բա ղադ րիչ նե րի, այլ ոչ թե կրիս տա լոիդ նե րի օգ տա գոր ծու մը կա րող է 
շատ խնդ րա հա րույց լի նել սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում, 
որ տեղ ա րյան պա կաս կա: Այս տեղ է, որ հի պո տեն զիվ վե րա կեն դա նա
ցու մը մեծ ար ժեք ունի: Վի րա բույ ժը պետք է բա լան սա վո րի կրիս տա լոիդ
նե րի նե րար կու մը, որ պես զի պահ պա նի սիս տո լիկ ճնշու մը 8090 մմ ս.ս. 
սահ ման նե րում, մինչև ա րյու նա հո սու թյու նը դա դա րեց վի, և միայն դրա
նից հե տո կի րա ռի առ կա ա րյու նը: Այս հա վա սա րա կշռու մը կա րող է շատ 
նուրբ մո տե ցում պա հան ջել: Այս տեղ է, որ պլազ ման, ինչոր ձևով, կա րող 
է ա ռա վել օգ տա կար լի նել։

ԿԽՄԿ վի րա բույժ ներն այ սօր լայ նո րեն կի րա ռում են հի պո տեն զիվ 
վե րա կեն դա նա ցում այն հի վանդ նե րի հա մար, ո րոնք ա րագ բեր վել են 
հի վան դա նոց: Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե տար հա նու մը հե տա ձգ վում է (ա վե լի 
քան 612 ժ), պա կաս հա վա նա կան է, որ կլի նի կրկ նա կի ա րյու նա հո սու
թյուն: Բա ցի դրա նի ց՝ հե տա ձգ ված տար հա նու մը կհան գեց նի ա վե լի խոր 
շո կի՝ հե տվ նաս ված քային հյուս ված քային այ տու ցի և ընդ հա նուր ջրա
զրկ ման հետևան քով պլազ մայի կո րս տի, այլ ոչ թե զուտ ա րյան կո րս տի 
պատ ճա ռով: Ա ռատ քրտ նար տադ րու թյու նը, փս խու մը կամ փոր լու ծու
թյու նը, փո խա դր ման ըն թաց քում վի րա վո րի հետ կո պիտ վար վե լը և 
կո տրված վեր ջույթ նե րը չան շար ժաց նե լը կխո րաց նեն հե ղու կի և է լե կտ րո
լիտ նե րի ընդ հա նուր կո րուս տը: Նման հան գա մանք նե րում թույ լա տրվում է 
ա վե լի ե ռան դուն վե րա կեն դա նա ցում, և հի վան դը պետք է լիո վին հիդ րա
տաց ված լի նի նախ քան վի րա հա տու թյու նը:

8.6.5. Օ ժան դակ բու ժում

Եր բեք սա ռը հե ղուկ ներ մի՛ կի րա ռեք ա րագ նե րե րա
կային ին ֆու զիայի ժա մա նակ: 

Ոչ մի ջանք չպետք է խնայել շո կի մեջ գտն վող հի վան դի հի պո թեր
միան կան խե լու հա մար: Նե րե րա կային հե ղուկ նե րը պետք է տա քաց վեն 
(տե ՛ս Բա ժին 8.9 և Գլուխ 18):

Ն մա նա պես կարևոր են թթվա ծի նը և փո քր չա փա բա ժին նե րով նե րե
րա կային ցա վա զր կու մը: Լա վա գույ նը մոր ֆինն է (5 մգ նե րե րա կային, 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կրկ նել 10 րո պեն մեկ): Մոր ֆին չի կա րե լի 
տալ, ե թե կա գան գու ղե ղային վնաս ված քի կամ շնչա ռա կան ան բա վա րա
րու թյան որևէ կաս կած: Այդ դեպ քում լավ այ լընտ րանք կլի նի տրա մա դո լը: 
Շո կային վի ճա կում ցա վա զր կում պետք է կա տա րել միայն նե րե րա կային 
ճա նա պար հով:

Տ րա նեք սա մաթ թուն մատ չե լի հա կա ֆիբ րի նո լի տիկ դե ղա մի ջոց է, որն 
օգ տա գործ վում է հե մո ֆի լիայով հի վանդ նե րի դեպ քում կամ ո րոշ պլա
նային վի րա հա տու թյուն նե րի ժա մա նակ ա րյան կո րուս տը նվա զեց նե լու 
հա մար. ա պա ցուց վել է, որ այն օգ տա կար է տրավ մա տիկ և հե տծնն դյան 
ա րյու նա հո սու թյան դեպ քում: Թրոմբ նե րը կայու նաց նե լու և դրանց վաղ 
տար րա լու ծու մը կան խե լու մի ջո ցով ՏՔԹն կան խում է ա րյան կո րուս տը 
ծա նր վի րա վոր նե րի շր ջա նում, ո րոնք հա ճախ դրսևո րում են հի պեր
ֆիբ րի նո լի զի վի ճակ: Այն նվա զեց նում է մա հա ցու թյու նը ա րյու նա հո սող 
հի վանդ նե րի շր ջա նում, բայց միայն այն դեպ քում, ե թե տրվում է ա րյու նա
հո սու թյան սկզ բից 3 ժամ վա ըն թաց քում. որ քան շուտ, այն քան լավ: Այն 
կա րող է մե ծաց նել մա հա ցու թյու նը, ե թե տրվի 3 ժա մից հե տո: Բե ռնման 
դե ղա չափ է 1 գ ՏՔԹ 100 մլ ֆի զիո լո գիա կան լու ծույ թի մե ջ՝ նե րե րա կային 
ճա նա պար հով, 10 րո պեի ըն թաց քում, ա պա ևս 1 գ ին ֆու զիա 8 ժամ վա 
ըն թաց քում:

Կարևոր է նա զո գաստ րալ զոն դը՝ ստա մոք սը դա տար կե լու և 

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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ստա մոք սի լայ նա ցու մը՝ գաստ րէկ տա զիան, կան խե լու հա մար, ինչ պես 
նաև մի զային կա թե տե րը՝ դիու րե զը վե րա հսկե լու հա մար:

Հե մո ռա գիկ շո կի դեպ քում չպետք է կի րա ռել ստե րոիդ ներ: 
Ո րոշ կլի նի կա կան փոր ձեր են կա տար վել վե րա կեն դա նաց ման 

հա մար NaClի հի պեր տո նիկ լու ծույ թի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ: 
ԿԽՄԿի վի րա բու ժա կան բրի գադ նե րը նման փո րձ չու նեն և, հետևա բար, 
չեն կա րող մեկ նա բա նել:

8.7. Ա րյան փոխ նե րար կում սահ մա նա փակ 
պա շար նե րի պայ ման նե րում 

Ի ՞նչ դեր կա րող է ունե նալ ա րյան փոխ նե րար կումն այն տեղ, որ տեղ 
ա րյան պա շար նե րը սուղ են: Նման ի րա վի ճա կը միան գա մայն հե ռու է 
օպ տի մալ պայ ման նե րից, երբ ա րյան կամ դրա բա ղադ րիչ նե րի քա նա կի 
հա մե մա տա բար քիչ սահ մա նա փա կում ներ են լի նում, այ նուա մե նայ նիվ, 
այն հա ճախ է հան դի պում: 

Ա րյան փոխ նե րարկ ման նպա տա կը կյանք փր կե լն է կամ ա ռող ջու
թյա նը պատ ճառ վող լուրջ վնա սը կան խե լը, այլ ոչ թե հե մոգ լո բի նի նոր
մալ մա կար դա կը վե րա կանգ նե լը։ Ա րյու նը դե ֆի ցի տային և թան կար ժեք 
մի ջոց է, ո րի կի րա ռու մը կապ ված է լուրջ վտանգ նե րի հետ և, հետևա բար, 
պետք է օգ տա գործ վի զգու շու թյամբ: Հի վան դին ա րյուն փոխ նե րար կե լու 
ո րո շու մը պետք է հի մն ված լի նի հիմ նա կա նում լա բո րա տոր ար դյունք նե
րով հա րա բե րա կց ված կլի նի կա կան վի ճա կի վրա՝ հաշ վի առ նե լով ռիս
կերն ու պա շար նե րի սղու թյու նը: Թթ ված նի փո խա դր ման ֆի զիո լո գիայի 
ա վե լի լավ ըմբռ նու մը, դո նոր նե րի պա կա սը և վի րու սային վա րակ նե րի 
բա րձր ռիս կը հան գեց րել են նախ կի նի հա մե մատ հե մոգ լո բի նի ա վե
լի ցա ծր մա կար դակ նե րի ըն դու նե լի հա մար վե լու քա ղա քա կա նու թյա նը՝ 
ա ռանց հի վան դի հա մար չա փա զանց վնա սա կար հետևանք նե րի: Պետք է 
խու սա փել փոխ նե րար կու մից այն պի սի նպա տակ նե րի հա մար, ինչ պի սիք 
են « հի վան դի ա վե լի ա րագ ա պա քի նու մը», հի վան դի ինք նազգա ցո ղու
թյան բա րե լա վու մը կամ որ պես սա կա վա րյու նու թյու նը շտ կող օ ժան դակ 
մի ջոց կի րա ռե լը: (Ո րոշ բժշկա կան վի ճակ ներ, ինչ պի սին է, օ րի նակ, փո քր 
տա րի քի ե րե խա նե րի՝ ծա նր մա լա րիայով հի վանդ լի նե լը, բա ցա ռու թյուն 
են վեր ջին կա նո նից):

ԿԽՄԿ քա ղա քա կա նու թյու նը դո նո րա կան ա րյան ստու գումն է հե պա
տիտ Bի և Cի, ՄԻ ԱՎի, սի ֆի լի սի և էն դե միկ տա րածք նե րում նաև 
մա լա րիայի նկատ մամբ: Այն երկր նե րում, որ տեղ մա լա րիան էն դե միկ է, 
հազ վա դեպ չէ, երբ վնաս վածք ստա ցած հի վանդ նե րը 23 օր ան ց մա լա
րիայի նո պա են ունե նում՝ նույ նի սկ ա ռանց ա րյան փոխ նե րարկ ման. 
նման դեպ քե րում ի րա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան բու ժում: Դո նոր
նե րի պա կա սի դեպ քում նվիր ված ա րյու նից չեն հրա ժար վում մա լա րիայի 
դրա կան թես տի պատ ճա ռով: Ա րյան փոխ նե րար կու մը եր բեք 100 %ով 
ան վտանգ լի նել չի կա րող:

ԿԽՄԿն ա րյան դո նոր ներ է փնտ րում հա մայն քում: Սո վո րա բար 
դո նոր են լի նում ըն տա նի քի կամ կլա նի ան դամ նե րը, ըն կեր նե րը: Ո րոշ 
երկր նե րում ա րյան հա վաք ման գոր ծում կարևոր դեր է խա ղում Կար միր 
խա չի/ Կար միր մա հի կի ազ գային ըն կե րու թյու նը: 

Ո րոշ հա սա րա կու թյուն նե րում մշա կույ թը և ա վան դույթ նե րը կա րող 
են չա փա զանց դժ վա րաց նել ա րյան հա վա քու մը, հետևա բար փոխ նե
րարկ ման հա մար ա րյու նը հա ճախ շատ դե ֆի ցի տային է լի նում: Ըստ 
այդմ՝ տրիա ժի սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան, ԿԽՄԿ պրակ տի
կան են թադ րում է սահ մա նա փա կել ա րյան միա վոր նե րի ա ռա վե լա գույն 
քա նա կը յու րա քան չյուր մի ջամ տու թյան հա մար: Պատ մա կա նո րեն, ո րո
շա կի հա մա տե քս տե րում, դա կազ մել է ա մեն հի վան դին 4 միա վոր, և այս 
ցու ցա նի շը գե րա զանց վել է միայն ՀՀԱի պայ թյու նի հետևան քով տրավ
մա տիկ ան դա մա հատ ման դեպ քում և ծա նր այր վածք նե րի պատ ճա ռով 
մաշ կի փոխ պատ վաստ ման դեպ քում: (ԿԽՄԿի վի րա բու ժա կան բրի գադ
նե րը չեն կի րա ռում վեր քե րի վաղ տան գեն ցիալ նեկ րէկ տո միա ան մի ջա
կան մաշ կա պատ վաստ մամբ՝ մաս նա վո րա պես ա րյան մեծ կո րս տի ռիս կի 
պատ ճա ռով:) Փոխ նե րարկ վող միա վոր նե րի քա նա կի ցան կա ցած սահ
մա նա փա կում պետք է լի նի կո նկ րետ հա մա տե քս տում և կա խում ունե նա 

Խ ՆԱ ՄՔ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻ ԱՆՀԵ ՏԱՁ ԳԵ ԼԻ  ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈ ՒԹՅԱՆ  ԲԱ ԺԱՆ ՄՈ ՒՆ ՔՈ ՒՄ
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մշա կու թային գոր ծոն նե րից, ո րոնք ո րո շում են դո նոր նե րի՝ ա րյուն նվի րե
լու պատ րաս տա կա մու թյու նը:

ԿԽՄԿ պրակ տի կան ե ղել է ամ բող ջա կան և հնա րա վո րինս թա րմ 
ա րյուն փոխ նե րար կե լը: Հա կա ռակ դեպ քում ամ բող ջա կան ա րյու նը 
պա հես տա վո րում են ՑՖ ԴԱ (ցիտ րատֆոս ֆատդե քստ րոզա դե նին) 
հա կա մա կար դի չով կայու նաց նե լուց հե տո: ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան ծրագ
րե րում կամ շատ գյու ղա կան հան րային հի վան դա նոց նե րում ա րյան 
բա ղադ րիչ ներ չեն լի նում: Գործ նա կա նում բա ղադ րիչ նե րի բա ցա կայու
թյու նը մեծ խն դիր չի հա մար վում։

8.7.1. Ա րյան կի րա ռու մը ԿԽՄԿ կլի նի կա կան պրակ տի կայում 
Ե թե ա րյան պա շար նե րը շատ փո քր են, ա պա այն չպետք է տրվի այն

քան ժա մա նակ, քա նի դեռ ա րյու նա հո սու թյու նը չի դա դա րեց վել. պետք է 
ա պա վի նել հի պո տեն զիվ վե րա կեն դա նաց մա նը:

Վի րա սե ղա նին, ե թե հի վան դը մնում է հե մո դի նա մի կո րեն ան կայուն, 
և հե մոգ լո բի նը 6 գ/դլից ցա ծր է, ա պա տրվում է ա րյուն, մինչ վի րա բույ ժը 
կի րա ռում է վնաս նե րի վե րա հսկ ման մարտա վա րու թյու նը (տե ՛ս Գլուխ 
18): Ե թե հե մոգ լո բի նը 6 գ/դլից ցա ծր է, բայց հի վան դի վի ճա կը կայուն 
է, ա պա փոխ նե րար կում ցուց ված չէ: (Սա կայն կա 510% հե մա տոկ րի տի 
շեմ, ո րից իջ նե լու դեպ քում կրիս տա լոիդ նե րի շա րու նա կա կան ին ֆու զիան 
կա րող է հրահ րել սր տի կանգ՝ «լ վաց ման ա նե միայի» պատ ճա ռով3:) 

Ոչ ռեա նի մա ցիոն ի րա վի ճա կում (հի վան դին երկ րորդ վի րա հա տու
թյան նա խա պատ րաս տե լիս) ա րյան նա խա վի րա հա տա կան փոխ նե րար
կում չի կա տար վում, ե թե դո նո րա կան ա րյու նը քիչ է, բա ցա ռու թյամբ այն 
դեպ քե րի, երբ հի վանդն ա նե միկ է և սի մպ տո մա տիկ:

Դո նո րա կան ա րյան մա տա կա րա րու մը և պա շար ներն են ո րո շում՝ 
արդյոք տվյալ հի վանդն ա րյուն կստա նա՞, թե՞ ոչ. գոր ծարկ վում են տրիա ժի 
սկզ բունք նե րը։ Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է նկա տի ունե նալ աու
տոտ րանս ֆու զիան (տե ՛ս Բա ժին 8.7.4 և Հա տոր 2, Գլուխ 34): 

Ե թե ան հրա ժեշտ է պա հես տա վոր ված ա րյան զանգ վա ծային փոխ
նե րար կում, ա պա յու րա քան չյուր երկ րորդ չա փա բա ժի նը պետք է լրաց վի 
մեկ սր վակ նատ րիու մի բի կար բո նա տով (44.3  մԷք) և կալ ցիու մով (կալ
ցիու մի գլյու կո նա տի 10%ա նոց 1020 մլ լու ծույթ կամ կալ ցիու մի քլո
րի դի 10 %անոց 2.5 մլ լու ծույթ)՝ ա ռան ձին նե րե րա կային կա թե տե րով: 
Ինչ պես կրիս տա լոիդ հե ղուկ նե րի դեպ քում, ա րյու նը պետք է տա քաց վի 
մինչև մա րմ նի ջեր մաս տի ճա նը՝ հա րա ճուն հի պո թեր միայից խու սա փե լու 
հա մար: 

8.7.2. Եր կու միա վո րի կա նոն 
Ա վան դա բար ըն դուն ված է ե ղել փոխ նե րարկ ման կա րիք ունե ցող 

ցան կա ցած հի վան դի փոխ նե րար կել առնվա զն 2 միա վոր ա րյուն: ԿԽՄԿի 
հա մա տե քս տում այս կա նո նը միշտ չէ, որ տե ղին է, քա նի որ ա րյան ծայ
րա հեղ պա կա սը շատ տա րած ված է: Եր բե մն ա վե լի նպա տա կա հար մար է 
միայն 1 միա վոր նշա նա կել ո րոշ սի մպ տո մա տիկ հի վանդ նե րին, քա նի որ 
դա կա րող է բա վա կա նա չափ բա րե լա վել նրանց վի ճա կը՝ այդ պի սով թույլ 
տա լով, որ սա կավ ռե սուր սի պա շար նե րը պահ վեն ա րյան կա րիք ունե ցող 
այլ հի վանդ նե րի հա մար: Սա հատ կա պես ար դիա կան է «լ վաց ման ա նե
միայի» վտան գի են թա կա հի վանդ նե րի հա մար: ԱՀԿ ուղե ցույ ցը նույն պես 
ըն դու նում է 1 միա վոր ա րյան կի րա ռու մը սի մպ տո մա տիկ ա նե միայի դեպ
քում։

8.7.3. Թա րմ ամ բող ջա կան ա րյուն
Լա վա գույ նը այն տար բե րակն է, երբ ա րյու նը ստուգ վում ու փոխ

նե րարկ վում է դո նո րից ստա նա լուց հե տո 1 ժամ վա ըն թաց քում: Թա րմ 
ամ բող ջա կան ա րյու նը հատ կա պես պահ վում է հետևյալ վի ճակ նե րի 
հա մար.

3 Takaori M, Safar P. Treatment of massive hemorrhage with colloid and crystalloid solutions. JAMA 1967; 
199:297302. Հղված՝ Barkana Y, Stein M, et al. Prehospital blood transfusion in prolonged evacuation. J 
Trauma 1999; 46:176180 և Shoemaker WC, Peitzman AB, Bellamy R, et al. Resuscitation for severe hemor
rhage. Crit Care Med 1996; 24 (2S):S12S23.

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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•  զանգ վա ծային ա րյու նա հո սու թյուն.
•  կոա գու լո պա թիա.
•  սեպ տիկ շոկ. 
• ոչ տրավ մա տիկ պա թո լո գիա ներ. 
• օ ձի խայ թոց հե մո լի զով.
•  հա րպտ ղային հե ղու կով էմ բո լիա ։

8.7.4. Աու տոտ րանս ֆու զիա 
Ա րյան ան բա վա րար պա շար նե րի և զանգ վա ծային ա րյու նա հո սու

թյան դեպ քե րում ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան բրի գադ նե րը հա վա քում են 
թափ ված ա րյու նը և կա տա րում աու տոտ րանս ֆու զիա՝ սե փա կան ա րյան 
փոխ նե րար կում տու ժա ծին: Հե մո թո րաք սը և հե մո պե րի տո նեու մը՝ պա տռ
ված փայ ծա ղի, լյար դի կամ ար տար գան դային հղիու թյան պատ ճա ռով, 
աու տոտ րանս ֆու զիայի ա մե նա տա րած ված ցու ցում ներն են:

Սուր ա րյու նա հո սու թյան ժա մա նակ աու տոտ րանս ֆու զիայի մա սին 
լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար տե ՛ս Հա տոր 2, Գլուխ 34:

8.7.5. Ա րյան ընդ հա նուր պա հան ջար կը. ԿԽՄԿ-ի փոր ձը4

ԿԽՄԿի գոր ծըն կեր ներն ուսում նա սի րել են ա րյան ընդ հա նուր 
պա հան ջար կը 4770 հի վան դի հա մար 2 հի վան դա նո ցում, որ տեղ բուժ վում 
էին Աֆ ղանս տա նի պա տե րազ մի վի րա վոր նե րը 199091 թթ.՝ 6 ա միս նե րի 
ըն թաց քում: Տար բե րա կում չի դր վել ա րյան փոխ նե րարկ ման մի ջև, որն 
ի րա կա նաց վել է վի րա հա տու թյու նից ա ռաջ, վի րա հա տու թյան ըն թաց
քում կամ վի րա հա տու թյու նից ան մի ջա պես հե տո. բո լո րը հա մար վում 
էին հի վան դի վե րա կեն դա նաց ման մա ս՝ հաշ վի առ նե լով ա րյուն ստա նա
լու դժ վա րու թյուն նե րը և ուշա ցու մը: Այն ժա մա նակ վա ուղե ցույ ցով ա մեն 
հի վան դին հատ կաց վում էր ա ռա վե լա գույ նը 6 միա վոր ա րյուն (չ նայած 
ո րոշ դեպ քե րում դա գե րա զանց վել էր), և հե մոգ լո բի նի շե մը 8 գ/դլ էր: 
Աու տոտ րանս ֆու զիա հի վանդ նե րի այս շար քում չի օգ տա գործ վել: 

Ու սում նա սի րու թյան ըն թաց քում բո լոր վի րա վոր հի վանդ նե րի և 
ա ռան ձի ն՝ կենտ րո նա կան վնաս վածք նե րով (գ լուխ, պա րա նոց, կրծքա
վան դակ և ո րո վայն) հի վանդ նե րի դեպ քում հա մե մատ վել է փոխ նե
րարկ ված ա րյան միա վոր նե րի քա նակն ըստ վնաս ված քից հե տո ան ցած 
ժա մա նա կի և ըստ վնաս ված քի պատ ճա ռի: 

Ա րյան փոխ նե րարկ ման ա մե նա մեծ կա րի քն ունե ցել են այն տու ժած
նե րը, ո րոնք հի վան դա նոց են հա սց վել վնաս ված քից մինչև 6 ժամ հե տո, 
ան շե ղո րեն նվա զե լով այդ ժա մա նա կի ա վե լաց ման հե տ՝ հաս նե լով նվա
զա գույ նի վնաս ված քից 72 ժամ ան ց ըն դուն ված նե րի դեպ քում: Նմա նա տիպ 
օ րի նա չա փու թյուն է դիտ վել բո լո րի դեպ քում: Զար մա նա լի է, որ կենտ րո նա
կան վնաս վածք նե րով հի վանդ նե րը մի ջի նում ա վե լի քիչ դո նո րա կան ա րյան 
կա րիք են ունե ցել, քան ծայ րա մա սային վնաս վածք նե րով հի վանդ նե րը ։

Հե տա զո տու թյան ա մե նաու շագ րավ ար դյունք նե րը կապ ված են ե ղել 
վնաս ված քի պատ ճառ նե րի հետ: ՀՀԱնե րից ա ռա ջա ցած վնաս վածք նե րի 
հա մար դո նո րա կան ա րյան պա հան ջար կը զգա լիո րեն ա վե լի մեծ է ե ղել, 
քան գն դա կային կամ բե կո րային վնաս վածք նե րի դեպ քում (աղ. 8.3), իսկ 
ՀՀԱնե րի պատ ճա ռած վնաս վածք նե րը ե ղել են ծայ րա մա սային վնաս
վածք նե րի դեպ քում դո նո րա կան ա րյան մեծ պա հան ջար կի հիմ նա կան 
պատ ճա ռը:

Ցու ցա նիշ ներ Ա կան Բե կոր Գն դակ Այր վածք

Վի րա վոր նե րի ընդ հա նուր 
քա նա կը 787 2577 1016 111

Փոխ նե րար կում ստա ցած 
վի րավոր նե րի տո կո սը 27.9% 13.1% 15.0% 18.0%

Մեկ վի րա վո րին փոխ նե րարկ
ված ա րյան միա վոր նե րի մի ջին 
քա նա կը

3.7 2.6 2.7 4.1

4 EshayaChauvin B, Coupland RM. Transfusion requirements for the management of war injured: the experi
ence of the International Committee of the Red Cross. Br J Anaesth 1992; 68:221223.

Խ ՆԱ ՄՔ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻ ԱՆՀԵ ՏԱՁ ԳԵ ԼԻ  ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈ ՒԹՅԱՆ  ԲԱ ԺԱՆ ՄՈ ՒՆ ՔՈ ՒՄ



202

100 վի րա վո րին ընկ նող ա րյան 
միա վոր նե րի մի ջին քա նա կը 103.2 34.1 40.5 73.8

Ա ղյու սակ 8.2 Փոխ նե րարկ ված դո նո րա կան ա րյան քա նա կը՝ կախ ված վնաս ված քի 
պատ ճա ռից. 279 հի վանդ դա սա կարգ վել է որ պես վի րա վոր այլ պատ ճառ նե րո վ

Ել նե լով այս ցու ցա նիշ նե րի ց՝ ԿԽՄԿի հանձ նա րա րա կան նե րը ա վան
դա կան պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի ամ բող ջա կան վի րա բու ժա կան խնա մք 
տրա մադ րող հի վան դա նո ցի հա մար փո փոխ վել են հետևյալ կե րպ.

• Յու րա քան չյուր 100 ակն կալ վող մար տա կան վի րա վո րի հա մար 
ա րյան բան կում որ պես ե լա կետ նա խա տե սել 45 միա վոր ա րյուն: 

• Ե լա կե տային ցու ցա նի շը հա սց նել 60 միա վո րի, ե թե նա խա տես վում 
է, որ վի րա վոր նե րի մեծ մա սն ըն դուն վե լու է վնաս ված քից հե տո 
մինչև 6 ժամ վա ըն թաց քում: 

• Ե լա կե տային ցու ցա նի շը հա սց նել 100 միա վո րի, ե թե մար տե րում լայ
նո րեն կի րառ վե լու են ՀՀԱներ: 

• Այր ված քով հի վանդ նե րին ան հրա ժեշտ է դո նո րա կան ա րյան ա վե լի 
մեծ պա շար, նույ նի սկ ե թե վեր քե րի վաղ տան գեն ցիալ նեկ րէկ տո
միա և ան մի ջա կան մաշ կա պատ վաս տում չի կա տար վում (չի կի րառ
վում ԿԽՄԿ հի վան դա նոց նե րում): 

• Տար հան ման եր կար եր թու ղի նե րի ու մեծ ուշա ցում նե րի և մար տե
րում ՀՀԱներ չօգ տա գոր ծե լու դեպ քում ա րյան բա նկ պա հե լու կա րիք 
չկա, և փոխ նե րարկ ման հա մար ա րյուն պետք է հա վա քել հի վանդ
նե րի ան հա տա կան կա րիք նե րի հի ման վրա: 

Այս հանձ նա րա րա կան նե րը, թե րևս, այն քան էլ ար դիա կան չեն 
ար դյու նա բե րա կան զար գա ցած երկ րի ժա մա նա կա կից բա նա կի պայ
ման նե րում, որ տեղ կազ մա կե րպ վում է վաղ տար հա նում և վե րա կեն
դա նա ցում։ Բայց սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում դրանք 
միան գա մայն տե ղին են։

8.8. Ան շար ժու նա կու թյուն

Ցան կա ցած նյար դա բա նա կան դե ֆի ցիտ պետք է ախ տո րո շե լ՝ լի նի 
կենտ րո նա կան թե ծայ րա մա սային: Ինչ պես նշ վեց, ե թե վնաս ման մե խա
նիզ մը բութ տրավ մա է՝ ան րակ նե րից վեր, ա պա ող նա շա րի պա րա նո
ցային հատ վա ծի մա սին պետք է հոգ տա նել ստան դարտ ե ղա նա կո վ։ 

Ել նե լով հա սա նե լի բուժ քույ րա կան փոր ձի ց՝ գի տակ ցու թյան մա կար
դա կը գնա հա տե լու և գլ խու ղե ղի ցան կա ցած վնա սում ախ տո րո շե լու 
հա մար կա րե լի է կի րա ռել ԱԽՑՉ (Ար թունԽո սքՑավՉար ձա գան քող) 
հա մա կար գը կամ ան մի ջա պես օգտ վել Գլազ գոյի կո մայի սանդ ղա կից 
(ԳԿՍ) (աղ. 8.3)։ Չնայած ԳԿՍն ի սկզ բա նե նա խա տես ված է ե ղել գլ խու
ղե ղի փակ վնաս վածք նե րի հա մար և ո րո շա կի թե րու թյուն ներ ունի գլ խի 
մի ջան ցիկ վնաս վածք նե րի դեպ քում կի րա ռե լիս, սա կայն ԿԽՄԿ պրակ տի
կայում այն օգ տա գոր ծում են։

Ն շա ն Չա փո րո շի չ Ռեակ ցիա Միա վո ր

Աչ քե րի 
բա ցում

Բաց նախ քան ազ դա կը Ինք նա բուխ՝ սպոն տա ն 4

Բա նա վոր հրա հան գից 
հե տո

Ձայ նային ազ դա կի ն 3

Մա տով սեղ մե լուց հե տո Ցա վային ազ դա կի ն 2

Ոչ մի բա ցում Ոչ մի ռեակ ցիա 1

Փակ ված տե ղային գոր
ծո նո վ

Անս տու գե լի (ԱՍ) ԱՍ

Խոս քային 
ռեակ ցիա

Հս տակ ա սում է ա նու նը, 
վայ րը, ամ սա թի վը

Կո ղմ նո րոշ ված և զրու
ցո ղ

5

Չ կո ղմ նո րոշ ված, բայց 
ա դեկ վա տ

Ա պա կո ղմ նո րոշ վա ծ 4

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ



203

8

Ե զա կի հաս կա նա լի 
բա ռե ր

Ան կապ բա ռե ր 3

Միայն ձայ ներ/տն քոց
նե ր

Ան հաս կա նա լի հն չյուն
նե ր

2

Ոչ մի լսե լի պա տաս խա ն Ոչ մի ռեակ ցիա 1

Հա ղոր դակ ցու մը խո չըն
դո տող գոր ծո ն

Անս տու գե լի ԱՍ

Շար ժո ղա
կան ռեակ
ցիա

Կա տա րում է 2 մա սից 
բաղ կա ցած հրա հանգ

Կա տա րում է բա նա վոր 
հրա ման նե ր

6

Ձեռ քը բե րում է ան րա կից 
վե ր՝ գլ խի շր ջա նը խթա
նե լի ս

Տե ղայ նաց նում է ցա վը 5

Ար մուն կը ծա լում է ա րագ 
և նոր մա լ

Ծա լումհ րում 4

Ար մուն կը ծա լում է, բայց 
ոչ նոր մա լ

Ան նոր մալ ծա լում 3

Ար մուն կը տա րա ծում է Տա րա ծում 2

Ոչ մի շար ժում Ոչ մի ռեակ ցիա 1

Կաթ ված կամ այլ սահ
մա նա փա կող գոր ծո ն

Անս տու գե լի ԱՍ

Ա ղու սյակ 8.3 Գ լազ գոյի կո մայի սանդ ղակ. ա մեն նշա նի լա վագույն պա տաս խա-
նին տրվում է միա վոր։ Ա ռա վե լա գույն գումարային միա վո րը կազ մում է 15, նվա զա-
գույ նը՝ 35:

Ե թե ԳԿՍ <8, ա պա առ կա է ծա նր գան գու ղե ղային վնա սում, և շնչու
ղի նե րի պաշտ պա նու թյու նը պար տա դիր է՝ շնչա փո ղի ին տու բա ցիայի կամ 
կրի կո թի րոի դո տո միայի/տ րա խեոս տո միայի մի ջո ցո վ։ 

Ան շար ժու նա կու թյան գնա հա տու մը նե րա ռում է ամ բո ղջ ող նա
շա րի/ող նու ղե ղի զն նու մը՝ պա րապ լե գիայի առ կայու թյան, վի րա վոր ման 
մա կար դա կի և այլ ա ռում նե րով: Ո ղե րի հատհատ շո շա փու մը ցա վո տու
թյուն, կարծ րա ցում և կրե պի տա ցիա հայտ նա բե րե լու նպա տա կով ա վե լի 
կարևոր է, քան դե ֆոր մա ցիայի հայտ նա բե րու մը, ո րը կա րող է քո ղարկ
վել հե մա տո մայո վ։ Ռեկ տալ զն նու մը սֆի նկ տե րի տո նու սը գնա հա տե լու 
հա մար կարևոր կան խո րո շիչ նշա նա կու թյուն ունի։

Պետք է ձեռ նար կել պատ շաճ ան շար ժաց նող մի ջո ցա ռում ներ և 
կա տա րել մի զա պար կի կա թե տե րի զա ցիա։ Ող նու ղե ղի T7ից բա րձր 
մա կար դա կում վնա սում ունե ցող նե րի մոտ նեյ րո գեն շոկ հա ճախ է հան
դի պում. հա ճախ ան հրա ժեշտ է լի նում հե ղուկ նե րի և ա նո թա սեղ միչ նե րի 
նե րե րա կային ին ֆու զիա ։

Պա րապ լե գիկ նե րի վա րու մը տե ՛ս Գլուխ 36, հա տոր 2։

8.9. Շր ջա կա մի ջա վայ րը և հի վան դին մեր կաց նե լը 

Ա նհ րա ժեշտ է ա մեն գնով խու սա փել հի պո թեր միայից. հի վան դը 
պետք է զնն վի ա րագ, բայց ման րա կր կիտ և ստա նա ան հա պաղ բու
ժում։ Երբ մա րմ նի ներ քին ջեր մաս տի ճա նը 37 °C է, շր ջա կա մի ջա վայ րի 
3234 °C ջեր մաս տի ճա նը հա մար վում է չե զո ք։ Սրա նից ցա ծր ջեր մաս տի
ճա նի դեպ քում մար մի նը սկ սում է ջեր մու թյուն կո րց նել։ Զն նու մից հե տո 
հի վան դին պետք է ծա ծկ ված պա հել նույ նի սկ արևա դար ձային կլի մայի 
պայ ման նե րում։ Հի պո թեր միան (մա րմ նի ներ քին ջեր մաս տի ճա նը < 35 °C) 
թե րևս ա մե նաազ դե ցիկ գոր ծոնն է մի ա րա տա վոր շր ջա նի զար գաց ման 
հա մար, որ կոչ վում է մա հա ցու ե ռյա կի հա մախ տա նի շ՝ հի պո թեր միա, 
ա ցի դոզ և կոա գու լո պա թիա (տե ՛ս Գլուխ 18):

5 ԳԿՍ ուղեցույցի ամենաթարմ տարբերակը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.glasgow
comascale.org/

Խ ՆԱ ՄՔ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻ ԱՆՀԵ ՏԱՁ ԳԵ ԼԻ  ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈ ՒԹՅԱՆ  ԲԱ ԺԱՆ ՄՈ ՒՆ ՔՈ ՒՄ
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Պետք է ջանք չխ նայել վի րա վո րի ջեր մու թյու նը պահ պա նե լու հա մար, 
քա նի որ նրան տա քաց նե լն ա վե լի շատ է ներ գիա է խլում, քան նոր մո թեր
միան պահ պա նե լը։ Ա ռա ջին քայ լը պետք է լի նի տաք O2ի ին հա լյա ցիան, 
տա քաց ված (տե ղում պատ րաստ վող ջրա բաղ նի քով կամ ան ձնա կազ մի 
ան դամ նե րի մա րմ նի ջեր մու թյամբ) հե ղուկ նե րի ին ֆու զիան և ար տա
քին տա քա ցումն ա ռա վե լա գույ նը 4042 °Cի սահ ման նե րում։ Կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել « կենտ րո նա կան ջե ռուց ման» ա վե լի ե ռան դուն մի ջոց ներ, 
ինչ պի սիք են հոգ նան, ստա մոք սի, մի զա պար կի և ո րո վայ նամ զի լա վա ժը 
(37 °Cի պայ ման նե րում)։

Կո տրվածք նե րը պետք է ան շար ժաց նել, ե թե դա ար դեն չի ար վել 
դաշ տում։

8.10. Ամ բող ջա կան զն նում 

Այս փու լում նույ նի սկ ա վե լի կարևոր է, քան նա խա հոս պի տա լային 
պայ ման նե րում հի վան դին մեր կաց նե լը և ման րա կր կիտ զն նե լը՝ ոտ քից 
գլուխ, առջևից, հետևից և կող քե րի ց։ Ո րոշ հա սա րա կու թյուն նե րում դա 
կա րող է հա կա սել ո րո շա կի մշա կու թային և կրո նա կան ա վան դույթ նե րի 
(օ րի նակ, երբ տղա մարդ բժիշ կը զն նում է կին հի վան դին): Պետք է գտ նել 
փոխ զի ջու մային ըն դու նե լի տար բե րակ ներ։

Հի վան դա նո ցի ըն դու նա րա նի ա ռա վել հար մա րեց ված պայ ման նե
րում պետք է կի րա ռել հա մա կարգ ված մո տե ցում՝ գան գա մաշկն ու գլու խը 
(բե րան, քիթ և ա կանջ ներ), պա րա նո ցը, կրծ քա վան դա կը, ո րո վայ նը, շե քը 
(փոշտ, մի զուկ, ուղիղ ա ղի և հեշ տոց), ի րա նի թիկ նային հատ վա ծն ու 
հե տույ քային շր ջա նը, ինչ պես նաև վեր ջույթ նե րը ման րա կր կիտ զն նե լու 
հա մար։ Պետք է հա մե մա տել եր կու վեր ջույթ նե րի ծայ րա մա սային ա նո
թա զար կը, ջեր մաս տի ճա նը և մա զա նոթ նե րի ա րյու նա լե ցու մը։ Պետք է 
գնա հա տել հիմ նա կան ծայ րա մա սային նյար դե րի շար ժո ղա կան ֆունկ
ցիա ն։ Նպա տա կը բո լոր վնաս վածք նե րի ամ բող ջա կան պատ կերն ունե
նա լն է և օր գանս պե ցի ֆիկ վնաս ման ա վե լի ճշգ րիտ գնա հա տու մը։ 

Ամ բող ջա կան զն նու մը լա վա գույնս կա րե լի է բնու թագ րել որ պես 
ման րազ նին շո շա փում։ Վեր քային խո ղո վա կի մուտ քային ան ցքը կա րող 
է լի նել չա փա զանց փո քր և մնալ ան նկա տ։ Սա վե րա բե րում է հատ կա
պես գլ խի, ա նու թա փո սի կամ շե քի բե կո րային վեր քե րին, երբ ա րյու նոտ 
մա զա ծած կույ թը հեշ տու թյամբ քո ղար կում է վեր քը (նկ. 8.6)։ Մուտ քային 
ան ցքը պետք է հայտ նա բե րել ման րա կր կիտ շո շափ ման մի ջո ցով. այն 
ա վե լի լավ է զգաց վում, շո շափ վում, քան երևում: Պետք է նաև հի շել, որ 

թխա մորթ նե րի մաշ կի սալ ջար դը/է րի թե ման ա վե լի լավ է զգաց վում/ շո
շափ վում, քան երևում։

Պետք է փոր ձել բա ցա հայ տել ար կի հա վա նա կան հե տա գի ծը մա րմ
նում։ Այն կա րող է նե րա ռել ցան կա ցած կա ռույց, որն ըն կած է վեր քային 
խո ղո վա կի մուտ քի և ել քի մի ջև։ Պետք է ա մեն փո րձ ար վի Ռհե տա զո
տու թյան մի ջո ցով ար կի դիր քը պար զե լու հա մար, ե թե վեր քի ել քային 
ան ցք չկա։ Պետք է հի շել, որ կրծ քա վան դա կի, հե տույ քի, ազդ րի կամ 
շե քի վեր քե րը կա րող են ընդ գրկել ո րո վայ նի խո ռո չը (նկ. 8.7.1 – 8.7.3): 
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Նկար 8.6

Փո քր մուտ քային 
վերք քունք
այտոսկ րային 
շր ջա նում՝ քո ղարկ
ված մա զե րո վ

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Ռհե տա զո տու թյու նը պետք է ընդ գրկի մա րմ նի առնվա զն մե կա կան հատ
վա ծ՝ մուտ քային վեր քից վեր և վար։

Օգ տա կար է հի վան դի ըն դու նե լու թյան քար տի վրա ունե նալ մա րմ նի 
սխե մա տիկ գծան կար (առջևից և հետևից), ո րի վրա կա րե լի է նշել բո լոր 
վնաս վածք նե րը ։

Վեր ջույթ նե րի վի րա կա պե րը պետք չէ հե ռաց նել, ե թե տու ժա ծը հե մո
դի նա մի կո րեն ան կայուն է: Վեր ջույթ նե րի վեր քե րի հե տա զո տու թյու նը 
կա րող է ի րա կա նաց վել միայն հի վան դի վե րա կեն դա նա ցումն սկ սե լուց և 
վի ճա կը վե րա հսկե լի դա րձ նե լուց հե տո, նա խընտ րե լի է՝ վի րա հա տա րա
նում:

Հի վան դի վի ճա կի ցան կա ցած փո փո խու թյուն պետք է գնա հատ վի 
ABCDE սխե մայի հա մա տե քս տում: Վե րա կեն դա նաց ման և կայու նաց ման 
մի ջո ցա ռում նե րը պետք է շա րու նակ վե ն՝ միա ժա մա նակ ի րա կա նաց նե լով 
լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն ներ։ Այդ հե տա զո տու թյուն նե րի խո րու թյու նը 
կախ ված կլի նի տվյալ հի վան դա նո ցի հա մա լր վա ծու թյան և կոմ պե տեն
տու թյան մա կար դա կի ց։

Հիմ նա կան լրա ցու մը պա րզ Ռհե տա զո տու թյունն է՝ որևէ մուտ քային 
կամ ել քային վեր քից մա րմ նի մե կա կան խո ռոչ վեր և վար։ Ե թե ել քային 
վերք չկա, և որևէ արկ ակն հայտ չի երևում, ա պա դրա դիր քը պար զե լու 
հա մար պետք է ի րա կա նաց նել հե տա գա ռենտ գե նագ րու թյուն: Ռա դիոան
թա փանց գն դա կը կա րող է դժ վար տար բե րակ վել նոր մալ ա նա տո միա
կան ռա դիոան թա փանց ֆո նին, ինչ պի սին է սր տի ստ վե րը (տե ՛ս Գլուխ 10 
և նկ. 8.4.2 և 14.9.1):

Յու րա քան չյուր օր գանհա մա կարգ պետք է են թարկ վի ամ բող ջա կան 
և սպա ռիչ քն նու թյա ն։ Նշան նե րը, ախ տա նիշ նե րը և բու ժու մը կն կա րա
գրվեն Հա տոր 2ի հա մա պա տաս խան գլուխ նե րում:

8.10.1. Լրա ցու ցիչ ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյուն ներ և 
մոնիտո րինգ

ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան հոս պի տալ նե րում, որ պես կա նոն, չի կա տար
վում ԷՍԳմո նի տո րինգ, ինչ պես նաև հա մա կարգ չային շեր տագ րու թյուն 
(ՀՇ), ան գիոգ րա ֆիա, սո նոգ րա ֆիա, դոպ լեր ֆլոու մետ րիա կամ ա րյան 
գա զային կազ մի ո րո շում։ Այն պայ ման նե րում, որ տեղ գոր ծում է ԿԽՄԿն, 
կենտ րո նա կան ե րա կային ճնշու մը չա փե լու հա մար կենտ րո նա կան ե րա
կային կա թե տե րի կի րա ռու մը հա ճախ պա րու նա կում է սեպ տի ցե միայի 
զար գաց ման բա րձր ռի սկ։ Ո րո վայ նի վնաս ված քի դեպ քում ո րո վայ նամ
զային ախ տո րո շիչ լա վաժ սո վո րա բար չի ի րա կա նաց վում. հա մե նայն 
դե պս, ար կային վնաս վածք նե րի դեպ քում այն   ա վե լորդ է:

Վ տան գա վոր հան գա մանք նե րում, սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րով հոս
պի տա լի պայ ման նե րում, ԿԽՄԿի նվա զա գույն չա փո րո շիչ ներն ան հե
տաձ գե լի ՌԴՎի հա մար նե րա ռում են.

•  սո վո րա կան ռենտ գե նագ րու թյուն.
•  պուլ սօք սի մետ րիա.
•  հե մոգ լո բին.
•  հե մա տոկ րիտ.
•  լեյ կո ցիտ նե րի ընդ հա նուր քա նակ և լեյ կո ֆոր մու լա.
• թ րոմ բո ցիտ նե րի քա նակ.
•  մա կարդ ման ժա մա նակ. 
• ա րյու նա հո սու թյան ժա մա նակ. 
• ա րյան գլյու կո զը քաղ ցած ժա մա նակ. 
• ա րյան քսուք մա լա րիայի կամ այլ մա կա բույծ նե րի (էն դե միկ գո տուց 

կախ ված) հայտ նա բեր ման հա մար.
•  ման գա ղա ձև է րիթ րո ցիտ նե րի հայտ նա բե րում (որ տեղ հարկն է).
•  մե զի քն նու թյուն` ստ րիպթես տեր, հղիու թյան թես տեր. 
• ա րյան խմ բի և հա մա տե ղե լիու թյան ո րո շում: 
Ե թե ԿԽՄԿ հի վան դա նո ցում կա տար վում է ա վե լի լայն պրո ֆի լի 

վի րա բու ժու թյուն, ինչ պես նաև ներ քին հի վան դու թյուն նե րի բու ժում և 
ման կա բու ժու թյուն, ա պա ա վե լաց վում են այլ՝ ա վե լի բարդ ա նա լիզ ներ: 
Ա վե լի վտան գա վոր ի րա վի ճակ նե րում, որ տեղ ստիպ ված են լի նում գոր
ծել դաշ տային վի րա բու ժա կան բրի գադ նե րը, հազ վա դեպ է լի նում, որ 
վե րոն շյալ հե տա զո տու թյուն նե րից որևէ մե կը հա սա նե լի լի նի ։
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Մուտք

Նկար 8.7.1

Կոն քի գն դա կային վի րա վո րում. մուտ
քային ան ցքը տե ղա կայ ված է աջ կող մում. 
կա տար վել է ան ջատ ման կո լոս տո միա 
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Մուտքային 
վերք

ելքային վերք

Նկար 8.7.2

Ել քային վերք ձախ հե տույ քի շր ջա նում
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Նկար 8.7.3

Պետք է ստու գել մուտ քի և ել քի մի ջև 
ըն կած յու րա քան չյուր կա ռույց. այս տեղ 
ա րյուն է երևում ուղիղ ա ղում
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9.1. Նե րա ծու թյուն 

9.1.1. Տրիա ժի ի մաս տը 

Խա ղաղ պայ ման նե րի ա մե նօ րյա պրակ տի կայում վի րա բույժ նե րը 
հի վանդ նե րին տես նում են մեկ առ մեկ: Նրանք օգ տա գոր ծում են ձեռ քի 
տակ ե ղած բո լոր մի ջոց նե րը, սար քա վո րում նե րը և պա րա գա նե րը՝ յու րա
քան չյուր հի վան դի հա մար հնա րա վոր ա ռա վե լա գույնն ա նե լու հա մար: 
Այս տեղ ա ռաջ նա հեր թու թյուն է ա ռա վել ծա նր հի վանդ նե րի ին տեն սիվ 
խնամ քը ։

Բազ մա թիվ տու ժած նե րով մեկ մի ջա դե պի դեպ քում մի ջոց նե րը 
կա րող են սահ մա նա փակ դառ նալ, բայց դե ռևս կա րե լի է ա նել ա ռա վել 
հնա րա վո րը բո լոր հի վանդ նե րի հա մար: Սա կայն վի րա վոր նե րի զանգ վա
ծային հոս քի դեպ քում հի վան դա նո ցը ծան րա բե ռնվում է. առ կա ռե սուրս
նե րը չեն կա րո ղա նում բա վա րա րել բո լոր տու ժած նե րի կա րիք նե րը։ Հենց 
նման զանգ վա ծային կո րուստ նե րի պայ ման նե րում է գոր ծի դր վում վի րա
վոր նե րի տրիա ժի տրա մա բա նու թյու նը։ Այլևս հնա րա վոր չի լի նում ա նել 
ա մեն ինչ բո լո րի հա մար («ա մե նը՝ ա մեն քին»)։ Բժիշկ նե րը պետք է փոր
ձեն ա նել այն, ինչ կա րող են. ա մե նա լա վը (բայց ոչ պար տա դիր ա մե նը) 
ա մե նա շատ մարդ կանց հա մար: Սա մաս նա գի տա կան   «ծ րագ րա կազ մի»՝ 
մտա ծե լա կեր պի փո փո խու թյան ևս մեկ օ րի նակ է, ո րը պա հանջ վում է 
պա տե րազ մից տու ժած նե րի վի րա բու ժա կան բուժ ման մե ջ։ 

Մ տա ծե լա կեր պի փո փո խու թյուն. «ա մե նը՝ ա մեն
քին»ից դե պի «ա մե նա լա վը՝ ա մե նա շա տին»:

Ֆ րան սիա կան տրիաժ եզ րույ թը, ո րը նշա նա կում է խմ բա վո րել ըստ 
ո րա կի, կի րառ վել է մար տա կան կո րուստ նե րի տե սա կա վոր ման հա մար 
դե ռևս նա պո լեո նյան կայ սե րա կան գվար դիայի վի րա բույժ բա րոն Դո մի
նիկԺան Լա րեյի ժա մա նակ նե րից (մոտ 1812 թ.), ո րը գի տակ ցում էր, որ 
մար տի ժա մա նակ վի րա վոր ված զին վոր նե րին ան հրա ժեշտ է բա ժա նել 
կար գե րի՝ ըստ նրանց բուժ ման ա ռաջ նա հեր թու թյան:

20րդ դա րի եր կու հա մաշ խար հային պա տե րազմ նե րի փոր ձը, երբ 
մեկ ճա կա տա մար տի ժա մա նակ վի րա վոր վում էին տաս նյակ հա զա րա վոր 
մար դիկ, ցույց տվեց զո հե րի տե սա կա վոր ման և տար հան ման ու բուժ ման 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ո րոշ ման կարևո րու թյու նը: Հե տա գայում տե սա
կա վոր ման այս հայե ցա կար գը հա ջո ղու թյամբ սկ սեց կի րառ վել տա րե
րային ա ղետ նե րի և զանգ վա ծային կո րուստ նե րով ըն թա ցող ա ռան ձին 
պա տա հար նե րի դեպ քում (ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն, ար դյու նա բե
րա կան ա ղետ, հա սա րա կա կան հաս տա տու թյան հր դեհ և այլն): Այս հայե
ցա կար գի ա ռա վե լու թյուն ներն այ սօր լայ նո րեն ըն դուն ված են ամ բո ղջ 
աշ խար հում: 

Այ նուա մե նայ նիվ, տա րե րային ա ղետ նե րի ժա մա նակ կի րառ վող 
տրիա ժը տար բեր վում է պա տե րազ մա կան տրիա ժից: Խո շոր տա րե րային 
ա ղե տը զանգ վա ծային կո րուստ նե րի միան վագ ի րա դար ձու թյուն է, ո րը 
գեր ծան րա բեռ նում է հի վան դա նո ցային ծա ռայու թյուն նե րը. միա ժա մա
նակ բազ մա թիվ մար դիկ ստա նում են վնաս վածք ներ, բայց հե տո ա մեն 
ինչ հան դարտ վում է: Նույ նը կա րե լի է ա սել զանգ վա ծային կո րուստ նե րով 
այլ պա տա հար նե րի հա մար: Մյուս կող մից` զին ված հա կա մար տու թյան 
ժա մա նակ վի րա վոր նե րը կա րող են զանգ վա ծա բար բեր վել շա բաթ
ներ կամ ա միս ներ շա րու նակ, իսկ հա րա բե րա կան ան դո րր կա րող է վրա 
հաս նել միայն ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա վար տից հե տո: Ինչևի ցե, 
պա տե րազ մա կան տրիա ժի հիմ նա րար հաս կա ցու թյուն նե րից շա տե րը 
կի րա ռե լի են նաև ա ղե տային ի րա վի ճակ նե րում:

Բազ մա թիվ տու ժած նե րի շր ջա նում բուժ ման ա ռաջ նա հեր թու թյուն
նե րի ո րո շումն ա մե նա դժ վարն է, որ պետք է կայաց նել ողջ բժշկա կան 
պրակ տի կայում: Շատ ծա նր վի րա վո րում նե րով հի վանդ նե րը, ո րոնց բու
ժու մը շատ ռե սուրս ներ և շատ ժա մա նակ է խլում, և ո րոնք, չնայած բուժ
մա նը, ողջ մնա լու քիչ շան սեր են ունե նում, ստիպ ված պետք է սպա սեն 
ի րենց հեր թին կամ էլ նվա զա գույն օգ նու թյուն ստա նան, որ պես զի հնա րա
վոր լի նի ար դյու նա վե տո րեն օգ նել մյուս վի րա վոր նե րի ն։ Հա ճախ պետք 

ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ  ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ ՆԵ ՐԻ  ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՏՐԻ Ա Ժ
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է լի նում ա ռա ջին հեր թին բու ժել այն հի վանդ նե րին, ո րոնք նվա զա գույն 
վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյամբ կու նե նան ա ռա վե լա գույն ար դյունք, 
այ սինքն՝ այն վի րա վոր նե րին, ո րոնք թեև լուրջ վնաս վածք ներ են ստա ցել, 
բայց « բա րե հա ջող գոյատևե լու» ար դա րաց ված շան սեր ունեն: 

Զանգ վա ծային կո րուստ նե րի ի րա վի ճա կում նպա
տակն է ա նել «Ա մե նա լա վը՝ ա մե նա շա տին»:

Ո րոշ բա նակ ներ կի րա ռել են «շրջ ված» կամ « հա կա ռակ» տրիաժ. 
նախ բու ժել են ա մե նա թե թև վի րա վոր նե րին, որ պես զի նրանք կա րո
ղա նան ա վե լի ա րագ վե րա դառ նալ մար տի դաշտ: Հարկ է նշել, որ այս 
պրակ տի կան հա կա սում է ՄՄԻի սկզ բունք նե րի ն։

Տ րիա ժի կար գը դոգ մա չէ: Դա ոչ թե կա նոն նե րի շարք է, այլ տրա մա
բա նա կան մո տե ցում և փի լի սո փայու թյուն, ո րը պետք է հար մա րեց վի յու
րա քան չյուր կո նկ րետ ի րա վի ճա կին:

9.1.2. Որ տեղ ի րա կա նաց նել տրիաժ 
Ինչ պես նշ վել է Գլուխ 1ում, պա տե րազ մի ժա մա նակ վի րա բու ժու

թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե կը տու ժած նե րի խնամ քի շղ թայում 
հի վանդ նե րի փու լային սպա սար կումն է։ Տրիա ժի սկզ բունք նե րը կի րառ
վում են յու րա քան չյուր փու լում:

Տ րիաժ ի րա կա նաց վում է տու ժած նե րի խնամ քի 
շղ թայի յու րա քան չյուր է շե լո նում, այդ թվում՝ տար
հան ման ըն թաց քում:

Տու ժած նե րի հա վա քա կե տի և ար դյու նա վետ տրիա ժի կազ մա կեր
պու մը թույլ է տա լիս ի րա կա նաց նել վի րա վոր նե րի կա նո նա վոր տար
հա նու մը, պատ գա րակ նե րի, շտա պօգ նու թյան մե քե նա նե րի կամ այլ 
փո խադ րա մի ջոց նե րի ա ռա վել ար դյու նա վետ կի րա ռու մը և առ կա ան ձնա
կազ մի օպ տի մալ օգ տա գոր ծու մը: Բա վա րար պատ րաստ վա ծու թյան դեպ
քում տու ժած նե րի ա րագ գնա հա տում կա րող են ի րա կա նաց նել ոչ միայն 
բժիշկ նե րը, այլև բուժ քույ րե րը, բու ժակ նե րը, սա նի տա րա կան ան ձնա
կազ մը, սա նհ րա հան գիչ նե րը և Ա ԲՕ ցու ցա բե րող նե րը: Տու ժած նե րի 
խնամ քի շղ թայի ցան կա ցած օ ղա կում պետք է հնա րա վոր լի նի ի րա կա
նաց նել տրիաժ, որ պես զի ա ռաջ նա հեր թու թյուն սահ ման վի վի րա վոր
նե րին ա ռա ջին օգ նու թյան ցու ցա բեր ման և հա ջորդ է շե լոն տար հան ման 
հա մար:

Տար հան ման ա ռա վել ար դյու նա վետ եր թու ղի նե րը և փո խա դր ման 
ա վե լի կա րճ ժամ կետ նե րը, զու գորդ ված ա վե լի լավ նա խա հոս պի տա
լային խնամ քի հետ, ա պա հո վում են, որ ա վե լի մեծ թվով ծա նր վի րա
վոր ներ ողջ հա սց վեն վի րա բու ժա կան հի վան դա նոց: Դա հան գեց նում 
է ՄՍնե րի (KIA) թվի նվազ ման, սա կայն, ՎՄնե րի (DOW) թի վը հա ճախ 
ա ճում է (տե ՛ս Գլուխ 5): 

Այ նուա մե նայ նիվ, ցա ծր ե կա մուտ ունե ցող շատ երկր նե րում քա ղա
քա ցիա կան տու ժած նե րը հա ճախ ժա մա նում են հի վան դա նոց ա ռանց 
ա ռա ջին օգ նու թյուն ստա նա լու և ոչ՝ շտա պօգ նու թյան մե քե նայով: Նման 
դեպ քե րում ա վե լի թե թև վի րա վոր նե րը սո վո րա բար ա ռա ջինն են հայտն
վում հի վան դա նո ցում, և վեր ջինս դառ նում է տրիա ժի ա ռա ջին կայա նը:

Նախ նա կան բու ժօգ նու թյու նից կամ տե սա կա վո րու մից ան կա
խ՝ հի վան դա նոց հաս նե լուն պես տու ժած նե րը պետք է կր կին տրիա ժի 
են թարկ վեն. հի վանդ նե րի վի ճա կը փոխ վում է, և հի վան դա նո ցում ա ռաջ
նա հեր թու թյուն նե րը կա րող են տար բեր վել դաշ տային նե րից: Տու ժած նե րի 
զանգ վա ծային հոս քի ըն թաց քում հի վան դա նոց ժա մա նող բո լոր հի վանդ
նե րը են թա կա են տրիա ժային գոր ծըն թա ցի1:

1  Դաշտային տրիաժի մասին տե՛ս Giannou C, Bernes E. First Aid in Armed Conflicts and Other Situa
tions of Violence. Geneva: ICRC; 2006:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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9.1.3. Կա րիք նե րի և ռե սուրս նե րի  
նուրբ հա վա սա րա կշռու թյուն

Հի վանդ նե րի վար ման մեջ ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ սահ մա նե լու 
հա մար պետք է հաշ վի առ նել մի շարք գոր ծոն ներ. մի կող մի ց՝ կա րիք
նե րը, մյուս կող մի ց՝ հա սա նե լի ռե սուրս նե րը։ Տրիա ժի պրակ տի կան այս 
եր կու սի մի ջև նուրբ հա վա սա րա կշռու թյունն է։

Տ րիա ժը դի նա միկ հա վա սա րա կշռու թյուն է կա րիք
նե րի և ռե սուրս նե րի մի ջև.
•  կա րիք ներ =  վի րա վոր նե րի քա նակ և վեր քե րի 

տեսակ ներ. 
•  ռե սուրս ներ = առ կա բուժ հաս տա տու թյուն ներ և 

ո րա կա վոր ված ան ձնա կազ մի թվա քա նակ:

Կա րիք նե ր
•  Քա նի՞ հի վանդ է ժա մա նում՝ 10, 50, թե՞ 100։ 
• Ն րանք բո լո րը մի ջան ցիկ վեր քե րո ՞վ են։ Կամ նրանց մեջ այր վածք նե

րով վի րա վոր ներ շա ՞տ կա ն։ 
Աշ խա տան քի ընդ հա նուր ծան րա բե ռնվա ծու թյան մեջ պետք է հաշ վի 

առ նել վի րա վոր նե րի քա նա կը և տար բեր պա թո լո գիա նե րը։ Մի ջան ցիկ 
վեր քե րը կպա հան ջեն լայ նա ծա վալ վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն։ Այր
ված քով հի վանդ նե րը պա հան ջում են հա մե մա տա բար քիչ ան հե տաձգե լի 
վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն, բայց՝ մե ծա քա նակ բուժ քույ րա կան 
խնա մք։

Ռե սուրս նե ր
•  Քա նի՞ վի րա բույժ և ա նես թե զիո լոգ կա։ 
•  Քա նի՞ վի րա սե ղան կա։ 
•  Գոր ծիք նե րի քա նի՞ հա վա քա կազմ կա, և ինչ պի սի ՞ն է ախ տա հան ման 

հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյու նը։ 
•  Քա նի՞ մահ ճա կալ կա... և այլն։
Հի վան դա նո ցը կա րող է ունե նալ լիո վին կա հա վոր ված 3 վի րա հա

տա րան, բայց ե թե կա միայն 1 վի րա բույժ, ա պա միա ժա մա նակ կա րող է 
վի րա հատ վել միայն 1 հի վանդ։ Ե թե կա 3 վի րա բույժ և 3 ա նես թե զիո լոգ, 
բայց՝ միայն 1 վի րաս րահ, ա պա բրի գա դը պետք է առ ձե ռն մի ջոց նե րով 
հա վե լյալ վի րա հա տա կան պայ ման ներ ստեղ ծի, ե թե առ կա են բա վա րար 
քա նա կի վի րա բու ժա կան գոր ծիք նե րի հա վա քա կազ մեր:

ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ
1992 թ. Քա բու լի մար տե րում վի րա վոր նե րի զանգ վա
ծային հոս քի ժա մա նակ ԿԽՄԿ հի վան դա նո ցում աշ
խա տում էր 4 վի րա բու ժա կան բրի գա դ՝ հա մա լր ված 
ո րո շա կի վի րա բու ժա կան փո րձ ունե ցող աֆ ղան ցի 
թե րա պևտ նե րո վ։ Կար 4 վի րա սե ղա նով 2 վի րաս
րահ տար բեր շեն քե րում, ո րոնք կա րող էին գոր ծել 
միա ժա մա նա կ։ Մի բրի գադ վի րա հա տում էր մի շեն
քում, մյու սը՝ երկ րոր դում, եր րորդն ի րա կա նաց նում էր 
տրիաժ, իսկ չոր րոր դը հանգս տա նում էր։

Այս բո լոր գոր ծոն նե րը՝ կա րիք նե րը և ռե սուրս նե րը, պետք է հա վա
սա րա կշռ ված լի նեն: Տրիա ժի եր կու նույ նա կան ի րա վի ճակ ներ չեն լի նում: 
Կա րիք նե րի և ռե սուրս նե րի մի ջև ա նընդ հատ փո փոխ վող այս հա վա
սա րա կշռու թյունն է, որ ո րո շում է հի վան դա նոց հաս նող բո լոր հի վանդ
նե րի բուժ ման ա ռաջ նա հեր թու թյու նը: Հնա րա վոր չէ վս տահ պն դել, 
թե որ հի վան դին պետք է ա ռա ջի նը վի րա հա տել, քա նի որ 2 միան ման 
ի րա վի ճակ ներ չեն լի նում: Միայն տրիա ժի տրա մա բա նու թյան և փի լի
սո փայու թյան լիար ժեք ըմբռ նու մը կօգ նի սահ մա նել ար դյու նա վետ ա ռաջ
նա հեր թու թյուն ներ, ո րոնք կհան գեց նեն հնա րա վոր լա վա գույն բուժ մա նը 
ա մե նա մեծ թվով տու ժած նե րի հա մար:

ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ  ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ ՆԵ ՐԻ  ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՏՐԻ Ա Ժ
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9.2. Ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի սահ մա նում.  
ԿԽՄԿ տրիա ժային հա մա կար գը 

Այ սօր աշ խար հում օգ տա գործ վում են տրիա ժային դա սա կարգ ման մի 
շարք հա մա կար գեր: Դրանց մի մա սը բարդ են և կախ ված են վնաս ման 
ծան րու թյան աս տի ճա նից ու ֆի զիո լո գիա կան չա փա նիշ նե րի ց։ Կա եր կու 
կարևոր գոր ծոն, որ պետք է հաշ վի առ նել հի վան դա նո ցում կի րառ վող 
հա մա կար գի վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց նե լիս. 

1.  Հա մա կար գը պետք է լի նի հնա րա վո րինս պա րզ. վի րա վոր նե րի 
զանգ վա ծային հոս քը միշտ ծնում է խառ նաշ փոթ, լար վա ծու թյուն և 
տագ նա պ։

2.  Հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մի բո լոր ան դամ նե րը պետք է հաս կա
նան, թե ինչ պես է աշ խա տում կի րառ վող հա մա կար գը:

ԿԽՄԿն օգ տա գոր ծում է տրիա ժային դա սա կարգ ման հա մա կարգ՝ 
հի մն ված մի քա նի գոր ծո նի վրա.

•  Կյան քին սպառ նա ցող վի ճակ նե րի ֆի զիո լո գիա կան գնա հա տում 
ABCDE ալ գո րիթ մով. զին ված հա կա մար տու թյան ժա մա նակ մա հա
ցու վնաս վածք նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գործ նա կա նում կազ մե լու է 
ա ռատ ա րյու նա հո սու թյու նը (տե ՛ս Գլուխ 5 և 8): 

• Ա նա տո միա կան գոր ծոն նե րը, այդ թվում՝ ԿԽՎԳՍն, մի ջան ցիկ 
վնաս վածք նե րի հա մար. ընդ հա նուր առ մամբ, ա ռաջ նա հեր թու թյուն 
կտրվի կեն սա կա նո րեն կարևոր հատ ված նե րի (գ լուխ, պա րա նոց, 
կրծ քա վան դակ, ո րո վայն և խո շոր ծայ րա մա սային ա նոթ ներ) վնաս
վածք նե րին, սա կայն վնաս ված քի խում բը նույն պես պետք է հաշ վի 
առ նել (տե ՛ս Գլուխ 4):

•  Վի րա վոր ման մե խա նիզմ. հատ կա պես ՀՀԱնե րից ստաց ված վնաս
վածք ներ և այր վածք ներ (տե ՛ս Գլուխ 3):

•  Վի րա վո րու մից ան ցած ժա մա նա կը. կարևոր է շո կի աս տի ճա նի և 
վե րա կեն դա նաց մա նը ար ձա գան քե լու, ինչ պես նաև վեր ջույթ նե րի 
ի շե միայի ո րոշ ման հա մար (տե ՛ս Գլուխ 5):

•  Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի հա մա ճա րա կա բա նու թյուն. ծա նր և 
մակե րե սային վեր քե րի հա րա բե րա կան թվի ի մա ցու թյուն (տե ՛ս 
Գլուխ 5):

9.2.1. ԿԽՄԿ տրիա ժային կար գե րը2

Կարգ I. Ծա նր վեր քեր. վե րա կեն դա նա ցում և ան հա պաղ վի րա հա-
տու թյուն

Կյանք փր կող, ան հա պաղ վի րա հա տու թյան կա րիք և ա պա քին վե լու 
լավ շանս ունե ցող ան ձինք։ Այդ պի սի վի րա վո րում նե րի օ րի նակ ներ են.

• շնչու ղի նե ր՝ դեմ քի և պա րա նո ցի վնաս վածք ներ կամ այր վածք ներ, 
ո րոնք պա հան ջում են տրա խեոս տո միա.

• շնչա ռու թյուն՝ լար ված պնև մո թո րա քս, խո շոր հե մո թո րա քս.
• շր ջա նա ռու թյուն՝ ներ քին ա րյու նա հո սու թյուն, խո շոր ծայ րա մա

սային ա նո թի վնա սում, վնաս ված քային ան դա մա հա տում։

Կարգ II. Երկ րոր դային ա ռաջ նա հեր թու թյան վեր քեր. կա րող են 
սպասել վի րա հա տու թյան

Վի րա հա տու թյան կա րիք ունե ցող ան ձինք, բայց ո՛չ շտապ: Գործ նա
կա նում սա վե րա բե րում է բազ մա թիվ տու ժած նե րի, այդ թվում. 

• ո րո վայ նի թա փան ցող վի րա վո րու մով հե մո դի նա մի կո րեն կայուն հի
վանդ նե րի ն՝ ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, միայն խո ռո չա վոր օր
գան նե րի վնա սու մով.

•  մի ջան ցիկ գան գու ղե ղային վի րա վո րում նե րով ԳԿՍ >8 հի վանդ
նե րի ն՝ պայ մա նով, որ հնա րա վոր է ա պա հո վել շնչու ղի նե րի ան
վե րա պահ ան ցա նե լիու թյուն. իսկ ե թե ան հրա ժեշտ է շնչու ղի նե րի 

2 ԿԽՄԿի կողմից կիրառվող տրիաժային կարգերի համակարգը վերանայվել է 2002 թ. Ժնևում 
կայացած Առաջատար վիրաբույժների աշխատաժողովի ժամանակ (տե՛ս Ներածություն):

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ



213

9

վի րա հա տա կան բա ցում, ա պա կհա մար վի I կարգ միայն տրա խեոս
տո միայի ա ռու մով3. 

• բար դա ցած կո տրվածք ներ ունե ցող նե րի մեծ մա սին. գործ նա կա նում 
մեծ թվով վի րա վոր ներ.

•  փա փուկ հյուս ված քային խո շոր, տա րա ծուն վեր քեր ունե ցող նե րի. 
գործ նա կա նում մեծ թվով վի րա վոր ներ:

Կարգ III. Մա կե րե սային վեր քեր. ամ բու լա տոր վա րում

Հոս պի տա լաց ման և/ կամ վի րա հա տու թյան կա րիք չու նե ցող ան ձինք. 
նրանց վեր քերն այն քան ան նշան են, որ դրանք կա րող են բուժ վել ամ բու
լա տոր պայ ման նե րում:

Ն րանց հա ճախ ան վա նում են « քայ լող վի րա վոր ներ»։ Գործ նա կա
նում սա շատ մեծ խումբ է, ո րը նե րա ռում է նրանց, ով քեր ներ կայա նում են 
մա կե րե սային վեր քե րով, ո րոնք մշակ վում են տե ղային ան զգայաց մամբ 
ըն դու նա րա նում կամ ա ռա ջին օգ նու թյան պա րզ մի ջոց նե րով:

Կարգ IV. Ծա նր վեր քեր. ա ջակ ցող բու ժում

Այն քան ծա նր վնաս վածք նե րով ան ձինք, ո րոնց ողջ մնա լու շան սը 
չն չին է կամ գոյա տև ման ո րա կը՝ շատ ցա ծր: Այս տեղ նե րառ վում են մա հա
մե րձ կամ բազ մա կի ծա նր վնաս վածք նե րով վի րա վոր նե րը, ո րոնց բու ժու մը 
զանգ վա ծային կո րուստ նե րի պայ ման նե րում կա րող է հա մար վել սուղ 
ռե սուրս նե րի, ժա մա նա կի և դո նո րա կան ա րյան վատ նում: Օ րի նակ ներ.

•  մի ջան ցիկ գան գու ղե ղային վի րա վո րում, երբ ԳԿՍ <8.
•  տետ րապ լե գիա.
•  մա րմ նի մա կերևույ թի >50 %ի այր վածք ներ. 
• ա րյան զանգ վա ծային կո րուստ և դո նո րա կան ա րյան բա ցա կայու

թյուն:

9.2.2. Նկա տա ռումն եր տրիա ժային կար գե րի մա սին 
Ան հե տաձ գե լի բուժ ման կա րիք ունե ցող տու ժած նե րի թի վը կա րող է 

գե րա զան ցել առ կա վի րա բու ժա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ըստ այդմ՝ 
I կար գի շր ջա նակ նե րում հարկ է լի նում կա տա րել ևս մեկ տրիաժ (տե ՛ս 
բա ժին 9.3.2): Մյուս կող մի ց՝ երբ հի վան դա նոց տար հան ման ժա մա նա կը 
գե րա զան ցում է 12 ժա մը, քիչ հի վանդ ներ են ընկ նում I կար գի մեջ:

Շատ վի րա բույժ ներ կար ծում են, որ բո լոր գան գու ղե ղային մի ջան ցիկ 
վեր քե րը դաս վում են I կար գի վնաս վածք նե րին, իսկ մյուս նե րը՝ որ դրանք 
IV կար գի ան հույս վնաս վածք ներ են: ԳԿՍի օգ տա գոր ծումն օգ նում է 
տար բե րա կել այն հի վանդ նե րին, ո րոնք, հա վա նա բար, ողջ կմ նան, նույ
նի սկ վի րա հա տու թյան ո րո շա կի հե տա ձգ ման դեպ քում (II կարգ՝ ԿԽՄԿ 
վի րա բու ժա կան բրի գադ նե րի փոր ձից ել նե լով), նրան ցից, ում վի ճա կը 
միան շա նակ հա մա պա տաս խա նում է IV կար գին: Սա, ան շուշտ, այն դեպ
քում, երբ շնչու ղի ներն ան ցա նե լի են։

III կար գի մա կե րե սային վեր քե րով վի րա վոր նե րը կա րող են այն քան 
շատ լի նե լ՝ ա հա բեկ ված, ցա վե րով և հուզ ված, որ նրանց ան վե րա հսկե լի 
ներ կայու թյունն ըն դու նա րա նում կամ տրիա ժային գո տում կա րող է սար
սա փե լի խառ նաշ փոթ հա րու ցել: Քա ղա քային պայ ման նե րում նրանց 
ա ռա ջինն են տար հա նում հի վան դա նո ց՝ ի վնաս ա վե լի ծա նր վի րա վոր
նե րի:

Տ րիա ժային կար գե րի մի ջև սահ ման նե րը ե րե րուն են: Վի րա հա տու
թյան սպա սող նե րի կար գը կա րող է փոխ վել, իսկ միև նույն վի րա վո րը 
կա րող է պատ կա նել 2 տար բեր կար գե րի: Օ րի նակ՝ տու ժա ծը կա րող է 
միա ժա մա նակ ունե նալ ան հա պաղ տրա խեոս տո միա և ա րյու նա հո սու
թյան դա դա րե ցում պա հան ջող դի մած նո տային ծա նր վնաս վածք (I կարգ), 
մինչ դեռ դեմ քի վեր քի վի րա բու ժա կան մշա կու մը և ա ռաջ նային վի րա հա
տա կան վե րա կանգ նու մը, ո րը թե րևս ժա մեր կտևի, կա րող է սպա սել (II 
կարգ): 

3 Ծանոթագրություն. ԿԽՄԿի հիվանդանոցները հագեցած չեն արհեստական շնչառության սար
քե րով, իսկ ինտուբացված հիվանդների մանրակրկիտ մշտադիտարկում ոչ միշտ է հնա րա վոր: 
Շնչուղու վիրահատական բացումը կանխում է բազմաթիվ խնդիրներ և, ամեն դեպքում, պետք է 
փոխարինի ներշնչափողային խողովակը, եթե հիվանդը մի քանի օր ինտու բաց ված է մնում: 

ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ  ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ ՆԵ ՐԻ  ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՏՐԻ Ա Ժ
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Ծա նո թագ րու թյուն 
Այս կար գե րից մեկ բա ցա ռու թյուն կա. երբ ոգևոր ված և հա ճախ հար

բած կոմ բա տան տը զեն քը պա հում է գլ խիդ և պա հան ջում, որ նախ բու ժես 
իր վի րա վոր ըն կե րո ջը: Այս հի վանդն ան մի ջա պես դառ նում է ա ռաջ նա
հերթ:

ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ
Վեր ջին տա րի նե րին ար ձա նա գրված տրիա ժային հա մա ճա րա կա բա
նու թյան 2 օ րի նակ:

Մար տեր Կի սան գա նիում, Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու
թյուն, հու նիս 2000 թ.
4 հի վան դա նոց և 62 կլի նի կա ըն դու նել է ընդ հա նուր առ մամբ 2393 վի
րա վոր։ Հոս պի տա լաց վել է միայն 25 %ը, վի րա հատ վե լ՝ ա վե լի քիչ: 
Ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը ե ղել է III կար գի և կա րող էր բուժ վել ամ բու
լա տոր պայ ման նե րում: Ինչևէ, շա տե րը մի քա նի օ րով հոս պի տա լաց
վել են:

Մար տեր Մոն րո վիայում, Լի բե րիա, հու նիսօ գոս տոս 2003 թ.
Քե նե դու հի շա տա կի հի վան դա նո ցում տրիաժ է ան ցել 2567 հի վանդ, 
բայց ստա ցիո նար բու ժում պա հանջ վել է միայն 1015ի հա մար (40%), 
ո րոն ցից վի րա հատ վել է միայն 718ը (71%): Ըն դուն ված նե րից ո մանց ոչ 
մի վի րա հա տու թյուն չի պա հանջ վել (պա րապ լե գիա), մինչ դեռ շա տե րի 
հա մար պար զա պես բա վա րար ժա մա նակ կամ ան ձնա կազմ չի ե ղել: Ի 
սկզ բա նե II կար գին դաս ված և հա կա բիո տիկ ներ, վի րա կա պու թյուն
ներ ու ցա վա զր կող ներ ստա ցած նե րից շա տերն ի վեր ջո դար ձել են III 
կարգ՝ բար դու թյուն նե րով կամ ա ռանց դրանց:

Հա վա սա րա կշռու թյու նը կա րիք նե րի և ռե սուրս նե րի մի ջև դի նա միկ է, 
ա նընդ հատ տե ղի են ունե նում փո փո խու թյուն ներ, և տրիա ժի 2 միան ման 
ի րա վի ճակ ներ չեն լի նում։

9.3. Ինչ պես ի րա կա նաց նել տրիա ժ

Տ րիա ժը դի նա միկ գոր ծըն թաց է. այն պա հան ջում է 
տու ժած նե րի վի ճա կի շա րու նա կա կան վե րագ նա հա
տում։

Տու ժած նե րի տրիա ժային կար գե րը կա րող են փո փոխ վել. նրանց 
վի ճա կը կա րող է ժա մա նա կի ըն թաց քում վատ թա րա նալ կամ նա խա
վի րա հա տա կան վե րա կեն դա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ար դյուն քում 
բա րե լավ վել։ Ուս տի տու ժած նե րի շա րու նա կա կան վե րագ նա հա տու մը 
բա ցար ձակ ան հրա ժեշ տու թյուն է։ 

Տ րիա ժը բազ մաս տի ճան գոր ծըն թաց է. սկզ բում « մա ղել և 
տե սա կա վո րել», այ նու հե տև կր կին, նո րից ու ևս մեկ ան գամ զն նել: 
« Մա ղե լը» են թադ րում է տու ժա ծին այս կամ այն կար գին դա սե լը, իսկ 
« տե սա կա վո րումն» այ նու հե տև ո րո շում է այդ կար գի շր ջա նակ նե րում 
տու ժած նե րի բուժ ման ա ռաջ նա հեր թու թյու նը։ 

9.3.1. « Մա ղում»
Տու ժած նե րին հի վան դա նոց ըն դու նե լիս տրիա ժի բժիշ կը պետք է 

ա րագ, ա ռա վե լա գույ նը 30 վայր կյա նում քն նի յու րա քան չյու րի ն՝ զն նե լով 
ամ բո ղջ մար մի նը, այդ թվում՝ մեջ քը։ Որ պես զնն ման մա ս՝ քույ րա կան 
բրի գա դը պետք է փո խի դաշ տային ա ռաջ նային վի րա կա պե րը՝ թող նե լով 
միայն ակն հայտ մեծ և ծա նր վեր քե րի վրա դր ված նե րը, ո րոնք հե ռաց
վում են միայն վի րաս րա հում: Վնաս ված քի ծան րու թյու նը և տու ժա ծի ողջ 
մնա լու հա վա նա կա նու թյու նը ո րո շում նե րի կայաց ման ա ռանց քային ցու
ցա նիշ ներն են: Այդ պի սի ա ռա ջադ րան քի հա մար պատ րաստ վա ծու թյան 
ա մե նա կարևոր գրա վա կա նը ոչ թե ուսում նա ռու թյու նը կամ գրքեր կար
դա լն է, այլ պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի հետ աշ խա տե լու կլի նի կա կան 
փոր ձը ։

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Նկար 9.1

Տ րիա ժի բժիշկն ի րեն օգ նող գոր ծա վա րի 
հե տ

Վի րա վոր նե րին « մա ղե լիս» տրիա ժի բժիշ կը նախ փնտ րում է կյան
քին սպառ նա ցող վի ճակ նե ր՝ հի մն վե լով հետևյալ ցու ցա նիշ նե րի վրա.

• շնչու ղի նե րի, շնչա ռու թյան, շր ջա նա ռու թյան վի ճակ.
•  կարևոր ֆի զիո լո գիա կան ցու ցա նիշ ներ (հո գե կան վի ճակ, ա նո թա

զար կի բնույթ և հա ճա խա կա նու թյուն, շնչա ռու թյան հեշ տու թյուն).
•  վեր քե րի ա նա տո միա կան տե ղա կայում (գ լուխ, կրծ քա վան դակ, ո րո

վայն). 
• ակն հայտ վեր քե րի ծան րու թյան աս տի ճա ն՝ ըստ ԿԽՎԳՍի (վեր ջույ

թի ան դա մա հա տում և այլն)։
Նախ նա կան ո րո շու մը կայաց վում է միայն կլի նի կա կան դա տո ղու

թյան հի ման վրա՝ « մա ղե լով», այ սինքն՝ վի րա վո րին վե րագ րե լով որևէ 
կարգ։ Ընդ ո րում՝ կար գը, ո րին կդաս վի վի րա վո րը, կախ ված չէ ծա նր 
վեր քե րով ժա մա նող նե րի քա նա կի ց։

Յու րա քան չյուր վի րա վոր պետք է ան հա պաղ զնն վի և 
դաս վի հա մա պա տաս խան կար գում։ 

« Մաղ ման» նպա տակն է ա րագ բա ցա հայ տել վի րա վոր նե րի 2 ծայ
րա հեղ խմ բե րը, ո րոնք միա սին կազ մում են բո լոր տու ժած նե րի ճնշող 
մե ծա մաս նու թյու նը՝ ան նշան վնաս վածք նե րով (III կարգ) և ծան րա գույն 
վնաս վածք նե րով (IV կարգ) վի րա վոր նե րին, ինչ պես նաև հայտ նա բե րել 
և ա ռանձ նաց նել մա հա ցած նե րին: Այս III և IV կար գե րի տու ժած նե րի վրա 
պետք է հնա րա վո րինս քիչ ժա մա նակ ծախ սել, և նրանց պետք է տրիա ժի 
տա րած քից ա րագ տե ղա փո խել հա տուկ հատ կաց ված տա րածք ներ։ 

Այ նու հե տև տրիա ժի բժիշ կը զբաղ վում է ծայ րա հեղ ծա նր և ծա նր 
վի րա վոր նե րի (I և II կար գեր) հար ցո վ՝ ա ռանձ նաց նե լով.

•  վե րա կեն դա նաց ման և որ պես վե րա կեն դա նաց ման գոր ծըն թա ցի 
մա ս՝ ան հա պաղ վի րա հա տու թյան կա րիք ունե ցող ներ. 

• շա րու նա կա կան վե րա կեն դա նաց ման կա րիք ունե ցող ներ. 
• վի րա բու ժա կան օգ նու թյան տրա մա դր ման ո րո շա կի ուշաց մա նը դի

մա նալ կա րո ղա ցող ներ։ 
Տ րիա ժի բժիշ կը չպետք է բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բե րի, մեկ բա ցա

ռու թյամբ. ե թե տու ժա ծը չի շնչում, ա պա պետք է բա ցել և մաք րել նրա 
բե րա նը, ա պա տե ղա վո րել նրան կող քի ա պա հով դիր քում, և հե տո միայն 
ան ցնել հա ջորդ վի րա վո րի ն։ 

« Վար չա կան թի մը», ո րի մեջ մտ նում են բուժ քույ րը և գոր ծա վա րը, 
օգ նում է տրիա ժի բժշկին փաս տա թղ թե րի հար ցում, այդ թվում՝ գրան ցե
լով յու րա քան չյուր տու ժա ծի ան ձնա կան տվյալ նե րը, հա վա քե լով և պահ
պա նե լով նրանց ար ժե քա վոր ի րե րը և ան ձը հաս տա տող փաս տա թղ թե րը, 
ինչ պես նաև ստո րագ րե լով ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյան ան հրա ժեշտ 
ձևա թղ թե րը (նկ. 9.1)։ Բա ցի դրա նի ց՝ մուտ քի մոտ կամ տրիա ժի տա րած
քում լի նում է նաև օ ժան դակ ան ձնա կազմ, որն ա պա հո վում է հի վան դա
նո ցի ան վտան գու թյու նը և ամ բո խի վե րա հսկու մը։ 

Այ նու հե տև մաս նա գի տաց ված բրի գա դն ան ցնում է ա ռաջ նային բուժ
մա ն։ Տու ժած նե րին պետք է տրիա ժի տա րած քից հնա րա վո րինս ա րագ 
տե ղա փո խել վի րա հա տա րան կամ տվյալ տրիա ժային կար գի հա մար 
նա խա տես ված բա ժան մունք, որ պես զի տեղ ա զատ վի նոր ըն դուն վող
նե րի հա մար։ Վե րա կեն դա նա ցումն, ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, շա րու նակ
վում է այս հատ կաց ված վայ րե րում:

Ռենտ գե նագ րու թյան օգ տա գոր ծու մը պետք է սահ մա նա փակ լի նի. 
նման ի րա վի ճակ նե րում այն հազ վա դեպ է էա կան նշա նա կու թյուն ունե
նում, և տրիա ժային կար գը ո րո շե լու հա մար տրիա ժի բժիշ կը չպետք է 
սպա սի Ռհե տա զո տու թյան ար դյուն քի ն։ 

Օգ տա կար է ունե նալ նույ նա կա նաց ման թիկ նոց կամ թև կապ, ո րին 
գրված կլի նի «տ րիա ժի բժիշկ»։ Ե թե վեր ջինս պետք է ստիպ ված լքի 
տրիա ժի տա րած քը, ա պա կա րող է թիկ նո ցը կամ թև կա պը փո խան ցել իր 
տե ղա կա լին/ փո խա րի նո ղի ն։ 

9.3.2. « Տե սա կա վո րում»
Տու ժած նե րին « մա ղե լուց» և ընդ հա նուր կար գե րում դա սե

լուց հե տո կա տար վում է ևս մեկ հե տա զո տու թյուն՝ « տե սա կա վո րում» 

ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ  ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ ՆԵ ՐԻ  ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՏՐԻ Ա Ժ
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կամ « սոր տա վո րում»։ Տրիա ժի ժա մա նակ եր կու նույ նա կան ի րա վի
ճակ չի լի նում, հետևա բար, կախ ված հա սա նե լի ան ձնա կազ մի քա նա
կից, տրիա ժի բժիշ կը կամ երկ րորդ հեր թա պահ բժիշ կը շա րու նա կում է 
I կար գում ընդ գրկ ված տու ժած նե րի վե րա զն նու մը։ « Սոր տա վոր մամբ» 
ո րոշ վում է, թե I կար գի տու ժած նե րից ում է պետք ա ռա ջինն ուղար կել 
վի րա հա տա րան, այ սինքն՝ ա ռաջ նա հերթ նե րից ա մե նաա ռաջ նա հեր թը։ 
Մյուս ներն ի րենց հեր թին սպա սե լուն զու գըն թաց շա րու նա կում են մնալ 
հսկո ղու թյան ներ քո և ստա նալ վե րա կեն դա նաց ման մի ջոց ներ։ 

Այս պի սի վե րա զն նու մը թույլ է տա լիս հայտ նա բե րել « հան կար ծա հաս» 
վի ճա կով տու ժած նե րին, ո րոնք պետք է ա ռաջ նա հեր թու թյուն ստա նան 
կայուն վի ճա կում գտն վող նե րի նկատ մամբ: Օ րի նակ՝ ո րո վայ նի թա փան
ցող վեր քե րով I կար գի եր կու տու ժած նե րից մե կը չդա դա րող ներ քին 
ա րյու նա հո սու թյան հետևան քով դառ նում է հե մո դի նա մի կո րեն ան կայուն, 
մինչ դեռ մյու սի դեպ քում դիտ վում են կայուն ա նո թա զարկ և զար կե րա
կային ճնշում, քա նի որ նրա ա րյու նա հո սու թյու նը դա դա րել է։

Վի րա բու ժա կան բրի գադ նե րը պետք է ան մի ջա պես սկ սեն վի րա հա
տել I կար գի տու ժած նե րին: Քա նի որ եր բեք հնա րա վոր չէ նա խօ րոք կան
խա տե սել, թե դեռ քա նի մարդ կգա, ան կա րե լի է վի րա հա տու թյուն նե րի 
հեր թա կա նու թյու նը ո րո շե լու հա մար սպա սել բո լո րի գա լուն ու տրիա ժի ն։ 

Ե թե կաս կած ներ ունեք I կար գի տու ժած նե րի ա ռաջ
նա հեր թու թյան վե րա բե րյալ, տե ղադ րե ՛ք պլև րալ դրե
նա ժային խո ղո վակ ներ և ան ցե ՛ք ո րո վայ նա հատ մա ն։ 
Մի՛ հա պա ղե ք։ Գոր ծե ՛ք։

Տ րիա ժի բժիշ կը պետք է սերտ կա պի մեջ մնա վի րա հա տա րա նի հե տ՝ 
վի րա հա տա կան ցու ցա կի ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը շա րու նա կա բար 
վե րագ նա հա տե լու հա մար: 

Ժա մա նա կը, ո րի ըն թաց քում տու ժած նե րը սպա սում են վի րա հա տու
թյան, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րող է շա հա վե տո րեն օգ տա գործ
վել ռենտ գեն կամ լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար, բայց դա 
չպետք է խան գա րի վե րա կեն դա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ն։

Նույն տրա մա բա նու թյու նը գոր ծում է նաև մյուս կար գե րի տու ժած
նե րի դեպ քում։ Տրիա ժի բժիշ կը կամ բա ժան մուն քի պա տաս խա նա տուն 
վե րա զն նում է II կար գի տու ժած նե րի ն։ Սահ ման վում է II կար գի տու ժած
նե րի վի րա հա տու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյու նը։ 

Վե րա զն նում նե րը կա րող են հան գեց նել տու ժած նե րի կար գե րի 
փո փոխ ման: Ակն հայ տո րեն լուրջ վերք չու նե նա լու հիմ քով ի սկզ բա նե III 
կար գում դաս ված տու ժա ծի վի ճա կը կա րող է հան կար ծա կի վա տա նալ, 
և տու ժա ծը դառ նա I կամ II կար գի։ Ե թե վե րա զն նում նե րը շա րու նա կում 
է երկ րորդ հեր թա պա հը, ա պա պետք է գոր ծի հա մա կարգ, ո րը թույլ կտա 
տու ժած նե րին տե ղա փո խել մի կար գի տա րած քից մյու սը՝ ա ռանց տրիա ժի 
բժշկին դի մե լու, այ լա պես դա կհան գեց նի միայն վեր ջի նիս գեր ծան րա բե
ռնմա ն։ 

Սո վո րա բար տրիա ժի գոր ծում ա մե նա դժ վար մա սն ըն դու նե լն է, 
որ ո րոշ տու ժած նե րի հա մար միակ բա նը, որ հնա րա վոր է ա նել, նրանց 
ցա վա զր կե լն է և տե ղա փո խե լը ա վե լի հան գիստ վայր, որ տեղ նրանք 
կկա րո ղա նան խա ղաղ և ար ժա նա պատ վո րեն մա հա նալ։ Ա ռաջ նա հերթ 
տու ժած նե րի բուժ ման ա վար տից հե տո IV կար գի՝ դե ռևս ողջ մնա ցած 
տու ժած նե րի վե րա զն նու մը կա րող է տրիա ժի բժշկին այս փու լում հնա
րա վո րու թյուն տալ դի տար կե լու նրանց վի րա հա տու թյան հնա րա վո րու
թյունը ։

9.3.3. Խու սա փել թերտ րիա ժից և գերտ րիա ժի ց
Թերտ րիա ժի դեպ քում տու ժա ծի վնաս ված քի լր ջու թյու նը թե րագնա

հատ վում է, և նրան պատ շաճ ա ռաջ նա հեր թու թյուն չի տրվում: Գեր
տրիա ժի դեպ քում վնաս ված քի ծան րու թյու նը գե րագ նա հատ վում է, և 
տու ժա ծին տրվում է ա վե լի բա րձր կարգ, քան պետք է։ Սա շե ղում է 
ռե սուրս ներն իս կա պես ծա նր վի րա վոր նե րից և հա վե լյալ ծան րա բեռ նում 
ան հե տաձ գե լի օգ նու թյան ծա ռայու թյուն նե րը: Կրկն վող վե րա զն նում նե րը 
թույլ են տա լիս շտ կել նման բաց թո ղում նե րը ։

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Հ նա րա վոր է, որ նվա զա գույն խնամ քի կա րիք ունե ցող տու ժած նե րին 
ա պա քին ման հա մար ան հրա ժեշտ լի նի տե ղա փո խել այլ վայ րեր, նույ նի սկ 
վի րա բու ժա կան հոս պի տա լից դուրս: Նման դեպ քե րում հար կա վոր է հոգ 
տա նել նրանց հե տա գա բուժ ման և դե ղո րայ քի նշա նակ ման հա մար, ինչ
պես նաև ո րո շա կի վե րա հսկո ղու թյուն սահ մա նել նրանց գտն վե լու վայ
րի նկատ մամբ: Փաս տա թղ թա վո րու մը կարևոր է. հի վանդ նե րը կա րող են 
հեշ տու թյամբ կոր չել, մո լոր վել։

9.3.4. Խու սա փել ներ թի մային թյու րի մա ցու թյուն նե րից և 
տա րա ձայ նու թյուն նե րից 

Տ րիա ժային ո րո շում նե րը պետք է հարգ վե ն։

Զանգ վա ծային կո րուստ նե րի տրիա ժի ժա մա նակ վի ճա բա նու թյուն
ներն ան տե ղի են ու ան պա տե հ։ Տրիա ժի բժշկի ո րո շում նե րը պետք է 
լի նեն «բռ նա պե տա կան» ու կա տար վեն ան վե րա պա հո րե ն։ «Ժո ղո վր դա
վա րա կան» քն նարկ ման և կա ռու ցո ղա կան քն նա դա տու թյան վայր կա րող 
է լի նել հե տտ րիա ժային խո րհր դակ ցու թյու նը:

Չ նայած վե րա պատ րաս տում նե րին, փոր ձին և պլա նա վոր մա նը՝ միշտ 
կա րող է տե ղի ունե նալ ան սպա սե լի ն։ Հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը՝ 
գլ խա վոր բժշկի, տրիա ժի բժշկի և ա վագ բուժք րոջ գլ խա վո րու թյամբ, 
եր բե մն ստիպ ված կլի նի տե ղում հո րի նել և ներդ նել նոր գոր ծե լա կար գեր 
և ըն թա ցա կար գե ր՝ փո փոխ վող հան գա մանք նե րին հար մար վե լու հա մար։ 
Չպետք է լի նել դոգ մա տիկ, այլ պետք է հաս կա նալ տրիա ժի գոր ծըն թա ցի 
փի լի սո փայու թյունն ու տրա մա բա նու թյու նը և նոր ի րա վի ճակ նե րին հար
մար վել այդ տրա մա բա նու թյա նը հա մա հունչ։ 

9.4. Տրիա ժի փաս տա թղ թա վո րում

Պատ շաճ գրա ռում նե րը կարևոր են, և պետք է ջանք չխ նայել տու
ժա ծի վեր քե րին, դրանց բուժ մա նը և տրիա ժային կար գին առնչ վող 
կարևոր տե ղե կու թյուն ներն ար ձա նագ րե լու հա մար։ 

Յու րա քան չյուր տու ժած պետք է պատ շաճ կեր պով նույ նա կա նաց վի, 
հա մա րա կալ վի, և նրա հա մար պետք է բաց վի բժշկա կան քարտ: Տու ժա ծի 
հա մա րը կրող պլաս տիկ տոպ րակ նե րի մեջ պահ վում է նրա հա գուս տը, 
իսկ հա մա րա կալ ված ա վե լի փո քր պլաս տիկ տոպ րակ նե րի մե ջ՝ նրա 
ար ժե քա վոր ի րե րը։ Դրանք պահ վում են ա ռան ձին, իսկ թան կար ժեք ի րե
րը դր վում են ա պա հով վայ րում։ 

Պետք է մշա կել ո րո շա կի հա մա կարգ, ո րը թույլ կտա ան մի ջա պես 
տես նել, թե որ տրիա ժային կար գին է պատ կա նում տվյալ ան ձը։ Դա 
կա րող է լի նել, օ րի նակ, ձեռ քի, ոտ քի կամ պա րա նո ցի վրա կր վող գու
նա պի տա կ։ Տրիա ժային կար գի փո փո խու թյան դեպ քում դրանք հեշ տու
թյամբ հան վում և փոխ վում են։ Տու ժա ծի ճա կա տին կամ կրծ քին գրված 
«չջնջ վող» թվե րը կար գի փո փո խու թյան ժա մա նակ միայն շփո թու թյուն են 
ա ռա ջաց նում։ 

Տու ժա ծի բժշկա կան քար տը պետք է նե րա ռի հիմ նա կան տե ղե
կատ վու թյուն և կազմ ված լի նի հե ռագ րային ո ճո վ՝ պա րզ, հա կի րճ, բայց 
սպա ռի չ։ Այն պետք է նե րա ռի առնվա զն հետևյա լը (տե ՛ս ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 9Ա. 
Տրիա ժային քար տի նմուշ).

•  տու ժա ծի ա նունազ գա նու նը, տա րի քը, սե ռը, վի րա վոր ման ժա մա
նա կը, վի րա վոր ման պատ ճա ռը, ցու ցա բեր ված ա ռա ջին օգ նու թյու նը.

•  հի վան դա նոց ըն դուն վե լու ժա մա նա կը.
•  կեն սա կան ցու ցա նիշ նե րը. զար կե րա կային ճնշում, ա նո թա զարկ, 

շնչա ռու թյան հա ճա խու թյուն, նյար դա բա նա կան վի ճակ. 
• ախ տո րո շու մը. շատ հար մար է օգ տա գոր ծել մա րմ նի սխե մա տիկ 

պատ կե րը (հո մուն կու լուս).
• տ րիա ժային կար գը.
• ն շա նակ ված նա խա վի րա հա տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը։ 

ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ  ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ ՆԵ ՐԻ  ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՏՐԻ Ա Ժ
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Այս հիմ նա կան տե ղե կատ վու թյու նը հատ կա պես կարևոր է դառ նում, 
երբ տու ժա ծը տե ղա փոխ վում է այլ հաս տա տու թյուն։ Անհ րա ժեշտ է ունե
նալ հի վան դա նոց ըն դուն ված նե րի կամ բուժ վող նե րի ցու ցա կը, որ պես զի 
ի րենց հա րա զատ նե րին կամ ըն կեր նե րին փնտ րող այ ցե լու նե րը հա մա
պա տաս խան տե ղե կու թյուն ստա նան: Տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րը 
կա րող են տե ղե կու թյուն ներ պա հան ջել ըն դուն ված նե րի և մա հա ցած նե րի 
թվի մա սին: L րատ վա մի ջոց նե րի հետ նույն պես հարկ է լի նում գործ ունե
նալ։ Այս ա մե նով զբաղ վում է տրիա ժի բրի գա դի ղե կա վա րը կամ նրա 
տե ղա կա լը։ 

ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ
Հե տտ րիա ժային խո րհր դակ ցու թյան ժա մա նակ 
ո րոշ վել է տրիա ժային, բժշկա կան քար տե րը պա
հել պլաս տիկ ֆայ լե րի մե ջ՝ դրանք տար բեր կեն
սա բա նա կան հե ղուկ նե րից պաշտ պա նե լու հա մար։ 

9.5. Վթա րային պլան զանգ վա ծային կո րուստ նե րի 
ի րա վի ճա կում. ա ղե տային տրիա ժի պլա ն

Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի բուժ մամբ զբաղ վող ցան կա ցած հի վան
դա նոց պետք է պատ րաստ լի նի մեծ թվով վի րա վոր ներ ըն դու նե լուն։

9.5.1. Պլա նա վո րում
Ն կար 9.3ի տրիա ժային վրա նում երևում են մի շարք ա ռանց քային 

պա հեր.
•  տե ղա շա րժ վե լու հա մար բա վա կա նա չափ տա րա ծու թյուն.
•  հեշտ տե ղա փոխ վող փո քր, թե թև և է ժան պատ գա րակմահ ճա կալ

ներ.
•  փո քր սայ լակ ներ բուժ պա րա գա նե րի շտապ ա ռաք ման հա մար. 
• ա ռաս տա ղի եր կայն քով ձգ վող լա րից կախ ված ին ֆու զիոն հե ղուկ

նե րի պար կեր, ինչն ա պա հո վում է տու ժած նե րի տե ղա վոր ման ա զա
տու թյուն.

•  տու ժա ծին պատ գա րա կով տե ղա փո խող հա տուկ պատ գա րա կա
կիր ներ. 

• ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը թե րևս հան գիստ մթ նո լոր տում կա
տա րող հա մե մա տա բար սա կա վա թիվ աշ խա տա կից ներ։

Ն կա րա գրված տե սա րա նը պատ շաճ կազ մա կե րպ ման օ րի նակ է, 
ին չը պա հան ջում է տա րած քի, են թա կա ռուց վածք նե րի, կա հա վոր ման, 
բուժ պա րա գա նե րի և ան ձնա կազ մի պլա նա վո րում։ 

Ն կար 9.4ում պատ կեր ված է տրիա ժային վրա նի հա րա կից տա  րած
 քը, ին չից պա րզ է դառ նում, որ.

•  տե ղան քը ժա մա նա կա վոր է. 
• առ կա է տա րածք շտա պօգ նու թյան մե քե նա ներ ըն դու նե լու կամ 

վրանն ընդ լայ նե լու հա մար.
•  շի նու թյու նը թե թև է և կա րող է հեշ տու թյամբ բա ցա զատ վել կամ 

ա պա մոն տաժ վել.
•  շի նու թյու նը մատ չե լի է.
•  մո տա կայ քում կա ջր մուղ աշ տա րակ.
• դր սում կա աղ բարկղ։
Ն կա րա գրված տե սա րա նը պատ շաճ կազ մա կե րպ ման օ րի նակ է, ո րը 

նե րա ռում է տա րած քի և են թա կա ռուց վածք նե րի պլա նա վո րում։

Տ րիա ժային հա մա կար գը չի կա րող կազ մա կե րպ
վել հապ ճեպ. այն պա հան ջում է պլա նա վո րում և 
վե րա պատ րաս տում։ 

Հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը պետք է պատ րաստ լի նի ցան կա
ցած ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կի. յու րա քան չյուր հի վան դա նոց պետք է 
ունե նա ա ղե տային/տ րիա ժի պլան (տե ՛ս ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 9Բ. Վի րա վոր նե րի 

IC
RC

Նկար 9.2

Բժշկա կան քար տի տես քը տրիա ժից հե տո

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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զանգ վա ծային հոս քի դեպ քում հի վան դա նո ցի վթա րային պլան)։ Այդ պի սի 
պլա նի նպա տակն է կազ մա կեր պել. 

• անձ նա կազ մը. 
• աշ խա տան քային տա րած քը.
•  սար քա վո րում նե րը.
•  նյու թա կան ա պա հո վու մը (բժշկա կան և ոչ բժշկա կան նշա նա կու թյան). 
• են թա կա ռուց վածք նե րը (ջ րի, գե նե րա տոր նե րի հա մար վա ռե լի քի 

մա տա կա րա րու մը և այլն).
•  ծա ռայու թյուն նե րը (լ վաց քա տուն, խո հա նոց, ճա շա րան և այլն).
•  հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մի վե րա պատ րաս տու մը.
•  կա պի մի ջոց նե րը. 
• ա նվ տան գու թյու նը։ 

9.5.2. Բրի գա դը
Հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը պետք է մի շարք հան դի պում ներ 

ան ցկաց նի ա ղե տային/տ րիա ժի պլա նի կազ մա կեր պու մը քն նար կե լու 
հա մար: Յու րա քան չյուր աշ խա տա կից պետք է քա ջա տե ղյակ լի նի այս 
պլա նին և ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կում իր դե րի ն։ Պլա նը պետք է փա կց
ված լի նի երևա ցող վայ րում, որ պես զի բո լո րը կա րո ղա նան դրան լավ 
ծա նո թա նալ։ 

Պ լա նը պետք է գոր ծի դր վի կո րուստ նե րի ակն կալ վող զանգ վա
ծային հոս քի մա սին ծա նու ցում ստա նա լուն պե ս։ Պլա նում պետք է նա խա
տես ված լի նի, թե ով է հայ տա րա րե լու ար տա կարգ դրու թյուն, և ինչ 
պայ ման նե րում է պլա նը գոր ծի դր վե լու։ Վի րա հա տա կան ստան դարտ 
ժա մա նա կա ցույ ցը և ա ռօ րյա կա նո նա վոր գոր ծու նեու թյու նը պետք է 
կա սեց վեն մինչև ի րա վի ճա կի կար գա վո րու մը։ Աշ խա տան քի նման կազ
մա կեր պու մը չի պա հան ջում ո՛չ ֆի նանս ներ, ո՛չ էլ հա տուկ տեխ նո լո գիա
ներ. ան հրա ժեշտ են միայն ժա մա նակ, ջանք, կար գա պա հու թյուն և կա մք։ 
Ցան կա ցած ա ղե տային պլան պետք է նա խա տե սի հի վան դա նո ցի ա ռօրյա 
կա նո նա վոր գոր ծու նեու թյան ընդ լայ նում, իսկ ան ձնա կազ մի ան դամ
նե րին վե րա գրվող դե րե րը պետք է հնա րա վո րինս մոտ լի նեն ի րենց 
հո գե հա րա զատ ա ռօ րյա աշ խա տան քի ն։ Պլա նը չպետք է հա մա կար գի 
լիա կա տար փո փո խու թյուն: Բազ մա թիվ նոր ըն թա ցա կար գե րի ներդ րու մը 
միայն կա վե լաց նի խառ նաշ փո թը:

Պա րզ վթա րային պլան. ան ձնա կազմ, տա րածք, են
թա կա ռուց վածք ներ, սար քա վո րում ներ, բուժ պա րա
գա ներ = հա մա կարգ։

9.6. Անձ նա կազմ 

Ա ղե տային տրիա ժի ի րա վի ճա կում ա ռանձ նաց վում են 3 ղե կա վար 
դե րե ր՝ տրիա ժի բրի գա դի ղե կա վար, տրիա ժի բժիշկ և ա վագ բուժ քույր։

9.6.1. Տրիա ժի բրի գա դի ղե կա վա ր
Տ րիա ժի բրի գա դի ղե կա վարն աշ խա տան քի հա մա կար գո ղն է: Սո վո

րա բար նա է ի րա վա սու ազ դա րա րե լու հի վան դա նո ցի տրիա ժի պլա նի 
մեկ նար կը։ Այ նու հե տև նա հա մա կար գում է տար բեր բա ժան մունք նե րի 
և ծա ռայու թյուն նե րի աշ խա տան քը, ինչ պես նաև հետևում է, որ բո լոր 
բա ժան մունք նե րը լիար ժեք տե ղե կաց ված լի նե ն։ Տրիա ժի բրի գա դի ղե կա
վա րը պահ պա նում է ի րա վի ճա կի ընդ հա նուր վե րա հսկո ղու թյու նը և ի րա
կա նաց նում շա րու նա կա կան վե րագ նա հա տում լրա ցու ցիչ ան ձնա կազ մի, 
պա րա գա նե րի և մահ ճա կալ նե րի ան հրա ժեշ տու թյան ա ռու մով: Բա ցի 
դրա նի ց՝ նա պետք է տե ղյակ լի նի հի վան դա նո ցից դուրս տե ղի ունե ցող 
ի րա դար ձու թյուն նե րին և կապ պահ պա նի հա մա պա տաս խան մար մին
նե րի հե տ՝ նա խօ րոք ի մա նա լու հա մար շա րու նակ վող մար տե րի հետևան
քով վի րա վոր նե րի նոր հոս քի մա սին:

IC
RC

IC
RC

Նկար 9.3

Տ րիա ժային վրա նը ներ սի ց

Նկար 9.4

Տ րիա ժային վրա նը դր սի ց

ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ  ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ ՆԵ ՐԻ  ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՏՐԻ Ա Ժ
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9.6.2. Տրիա ժի բժիշկ

Տ րիա ժի բժիշկն ան մի ջա կա նո րեն ի րա կա նաց նում է վի րա վոր նե րի 
կլի նի կա կան տրիա ժը՝ յու րա քան չյուր ըն դուն վո ղին վե րագ րե լով հա մա
պա տաս խան կարգ։ Բա զում քն նար կում ներ են ե ղել այն մա սին, թե ով 
պետք է կա տա րի տրիա ժը՝ վի րա բո ՞ւյ ժը, թե՞ ա նես թե զիո լո գը: Կր կին, այս
տեղ որևէ խիստ կա նոն չկա. ա մեն հի վան դա նո ցային ան ձնա կազմ պետք 
է դա ո րո շի՝ առ կա հան գա մանք նե րից ել նե լով:

Տ րիա ժի հիմ քում ըն կած տրա մա բա նու թյու նը պա հան ջում է, որ դրա
նով զբաղ վի ա մե նա փոր ձա ռու և հարգ ված ան ձը, ո րը կհայտ նի նման 
պա տաս խա նատ վու թյուն ստանձ նե լու պատ րաս տա կա մու թյուն։ Այս 
ան ձը պետք է ի մա նա, թե ինչ պես կազ մա կեր պել ըն դու նա րա նը/տ րիա ժի 
տա րած քը, և լավ պատ կե րա ցում ունե նա հի վան դա նո ցի գոր ծու նեու թյան 
և կա րո ղու թյուն նե րի մա սին: 

Ա ռա վել կարևոր է, որ հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը ներ քուստ 
ըն դու նի տրիա ժի բժշկի կայաց րած ո րո շում նե րը: Հի վան դա նո ցի աշ խա
տա կից նե րը, հա րա զատ նե րը և զին վո րա կան հրա մա նա տար նե րը կա րող 
են փոր ձել ազ դել տրիա ժային ո րո շում նե րի վրա. այ նուա մե նայ նիվ, 
դրանք պետք է կայաց վեն բա ցա ռա պես բժշկա կան հի մունք նե րով: Սա 
կա րող է հատ կա պես դժ վար լի նել հան րային հի վան դա նո ցում, որ տեղ 
տու ժած նե րի թվում կա րող են լի նել հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մի ըն կեր
ներն ու ըն տա նի քի ան դամ նե րը։ Զգաց մուն քային ա ռու մով դժ վար է 
լի նում բա ցա ռա պես բժշկա կան կա րիք նե րի և առ կա ռե սուրս նե րի հի ման 
վրա ո րո շում ներ կայաց նել բուժ ման ա ռաջ նա հեր թու թյան վե րա բե րյալ, 
երբ վի րա վոր նե րի թվում լի նում են ան ձնա կազ մի հա րա զատ ներ: Հի վան
դա նո ցի աշ խա տա կից նե րը պետք է ի րենց մեջ ուժ գտ նեն շա րու նա կե լու 
աշ խա տան քը և կյան քը՝ հա մա կե րպ վե լով տրիա ժային ո րո շում նե րի հե տ։ 
Ուս տի տրիա ժի պա տաս խա նա տուի փոր ձը պետք է լի նի ան բա սիր, և 
հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը պետք է լիա կա տար վս տա հու թյուն ու հար
գանք տա ծի նրա հան դե պ։

Տ րիա ժի բժիշկ
Բժշկու թյան մեջ ոչ մի խն դիր չի պա հան ջում ա վե լի 
մեծ ըմբռ նում, հմ տու թյուն և դա տո ղու թյուն, քան վի
րա վոր նե րի տե սա կա վո րու մը և բուժ ման ա ռաջ նա հեր
թու թյուն նե րի սահ մա նու մը:

9.6.3. Ա վագ բուժ քույր 

Ա վագ բուժ քույ րը կազ մա կեր պում է քույ րա կան և կրտ սեր բու ժանձ
նա կազ մի (լա բո րա տո րիայի, դե ղա տան և այլն), ինչ պես նաև ոչ բժշկա կան 
օ ժան դակ ան ձնա կազ մի աշ խա տան քը (սայ լա կա վար ներ, պատ գա րա կա
կիր սա նի տար ներ, խո հա նո ցի ու լվաց քա տան աշ խա տա կից ներ, հա վա քա
րար ներ և այլն): Ա վագ բուժք րոջ հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը հա մա կար գումն 
է։ Նրա կլի նի կա կան կամ վե րա հսկո ղա կան դե րը կախ ված կլի նի տվյալ 
հի վան դա նո ցում առ կա հան գա մանք նե րից: 

9.6.4. Տրիա ժի բրի գա դը 
Ո րա կա վոր ված կադ րե րի հա սա նե լիու թյու նից է կախ վա ծ՝ արդյոք մեկ 

ան ձը կստանձ նի՞ մե կից ա վե լի ղե կա վա րող գոր ծա ռույթ։ Փո քր հի վան
դա նո ցում տրիա ժի բժիշ կը կա րող է միա ժա մա նակ լի նել նաև տրիա ժի 
բրի գա դի ղե կա վար։ Ա վե լի մեծ հաս տա տու թյու նում ա վե լի լավ կլի նի 
հա մա կարգ ման գոր ծա ռույ թը հանձ նա րա րել մեկ ուրի շի, օ րի նակ՝ վար չա
կան աշ խա տակ ցի կամ ա վագ բուժք րո ջը: Շատ մեծ հի վան դա նո ցում այս 
ե րեք ղե կա վար գոր ծա ռույթ նե րը պետք է ստանձ նեն ե րեք տար բեր մար
դիկ:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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9

ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 
Ինչ պի սի ՞ն է ի րա վի ճա կը տե ղում։ 
Փո քր գյու ղա կան հի վան դա նոց նե րից շա տե րում միակ վի րա բույ ժը լի
նում է նաև հի վան դա նո ցի տնօ րե նը։ Այս նույն ան ձը հա ճախ դառ նում 
է և՛ տրիա ժի բրի գա դի ղե կա վար, և՛ տրիա ժի բժիշկ։ Տրիա ժն ա վար տե
լուց հե տո այդ վի րա բույ ժը և միակ ա նես թե զիո լո գը գնում են վի րա հա
տա րա ն։ Իսկ այդ պա հին վի րա վոր նե րի նոր հո սք է ըն դուն վում։ Ո՞վ 
կա տա րի տրիա ժը։ Ո՞վ շա րու նա կի հա մա կար գել աշ խա տան քը։ Մնում 
է կա ՛մ թե րա պև տը, կա ՛մ ա վագ բուժ քույ րը։ Այս ա մե նը պետք է ո րո շել 
նա խօ րոք և նե րա ռել հի վան դա նո ցի ա ղե տային պլա նի մե ջ։
ԿԽՄԿն ա ջակ ցում է Սո մա լիի Կար միր մա հի կի ըն կե րու թյա նը Մո
գա դի շոյի հյու սի սում գտն վող Կեյ սա նեյ հի վան դա նո ցի աշ խա տան քի 
կազ մա կե րպ ման հար ցում, որ տեղ կա նո նա վոր կեր պով ի րա կա նաց
վում է տրիաժ 1992 թվա կա նից ցայ սօր: Ան հե տաձ գե լի օգ նու թյան 
բա ժան մուն քի տրիա ժի բժիշ կը փոր ձա ռու բուժ քույր է, « քա նի որ նա 
միակն է, ո րը կա րող է ճիշտ կազ մա կեր պել աշ խա տան քը»։

9.6.5. Տրիա ժի խմ բեր/ բուժ քույ րա կան բրի գադ ներ 
Տ րիա ժի տա րած քում պետք է ձևա վոր վեն քույ րա կան խմ բեր կամ 

բրի գադ ներ, ո րոնց պար տա կա նու թյուն նե րը նե րա ռում են. 
1. նե րե րա կային կա թե տեր նե րի տե ղադ րում և ա րյան նմու շա ռում՝ 

ա րյան խումբն ու հա մա տե ղե լիու թյու նը ո րո շե լու նպա տա կով.
2.  հա կա փայ տա ցու մային շի ճու կի, հա կա բիո տիկ նե րի, ցա վա զր կող նե

րի և նշա նակ ված այլ դե ղա մի ջոց նե րի ներ մու ծում.
3.  վեր քե րի վի րա կա պում և կո տրվածք նե րի շի նա վո րում.
4.  ցուց ման դեպ քում մի զային կա թե տե րի տե ղադ րում.
5.  կարգ ստա ցած վի րա վոր նե րի կա նո նա կարգ ված հոս քի կազ մա կեր

պում դե պի վի րա հա տա րան կամ այլ նա խա տես ված վայ րե ր՝ վե րա
կեն դա նա ցու մը շա րու նա կե լու, հե տա ձգ ված կամ նվա զա գույն բու
ժու մը ստա նա լու հա մար։ 

Ա ղե տային պլա նը կա րող է լի նել ան վա նա կան, որ տեղ նշ ված են 
տրիա ժի բժշկի և թի մի մնա ցած ան դամ նե րի ա նուն նե րը. ով պետք է 
կա տա րի ե րակ նե րի կա թե տե րա ցում, ով՝ վի րա կա պու թյուն, հա կա բիո
տիկ նե րի և ցա վա զր կող նե րի նե րար կում և այլն (նկ. 9.5)։ Կամ նշ վում են 
հաս տիք նե րը (ըն դու նա րա նի բժիշկ 1, ըն դու նա րա նի բուժ քույր 3)՝ ան կախ 
նրա նից, թե ով է այդ օ րը հեր թա պա հ։ Սա կախ ված է կո նկ րետ հի վան դա
նո ցի կադ րային հա մա կար գից և ան ձնա կազ մի հա սա նե լիու թյու նից: 

9.6.6. Վի րա բույժ ներ և վի րաս րա հի ան ձնա կազմ 
Անձ նա կազ մի այս ան դամ նե րը պար տա վոր են նա խա պատ րաս տած 

պա հել վի րա հա տա րա նը և կազմ ու պատ րաստ սպա սել վի րա վոր նե
րի ն։ Վի րա հա տա րա նում վի րա բույ ժը տես նե լու է հի վան դի, ո րին նախ կի
նում չի զն նել, ո րի ա նու նը կա րող է ան հայտ լի նել, և ո րը հա վա նա բար 
չի ստո րագ րել ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյան ձևա թուղթ։ Զանգ վա ծային 
կո րուստ նե րի ի րա վի ճա կից դուրս սա կդի տարկ վեր որ պես մաս նա գի տա
կան ան փու թու թյուն, ուս տի այս տեղ նույն պես ան հրա ժեշտ է «մ տա ծե լա
կեր պի հար մա րե ցում»։

9.6.7. Հանգս տի կազ մա կեր պում և լար վա ծու թյան թո թափում
Պետք է նա խա պես հոգ տա նել ան ձնա կազ մի հան գիս տը կազ մա

կեր պե լու և հո գե բա նա կան լար վա ծու թյու նը թո թա փե լու մա սի ն։ Տրիա ժն 
ա մե նօ րյա սո վո րա կան գործ չէ։ Աշ խա տան քային ծան րա բե ռնվա ծու թյան 
ա ճի պատ ճա ռով կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել վե րա նայել հեր թա փոխ նե րի 
կար գը. օ րի նակ՝ ե րեք 8ժա մյա հեր թա փոխ նե րից ստիպ ված լի նել ան ցում 
կա տա րե լու եր կու 12ժա մյա հեր թա փոխ նե րի ։

Ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կում հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը գտն վե լու 
է ֆի զի կա կան և հու զա կան ուժեղ բե ռի տա կ։ Ար դյու նա վետ գոր ծե լու և 
պրո ֆե սիո նա լիզ մը պահ պա նե լու հա մար ամ բո ղջ ան ձնա կազ մը պետք է 
խնայո ղա բար օգ տա գոր ծի իր է ներ գիան: Ինչ պես ար դեն վերևում նշ վել 
էր, զին ված հա կա մար տու թյան պայ ման նե րում տու ժած նե րի ա մե նօ րյա 
զանգ վա ծային հոս քը կա րող է շա բաթ նե րով չդա դա րել։ Անհ նար է կան
խա տե սել, թե այն որ քան կտևի։ 
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Նկար 9.5

Փո քր գյու ղա կան հի վան դա նո ցի ա ղե
տային/տ րիա ժի պլա նի նմուշ

GENERAL DISASTER PLAN OF ADI-UGRI HOSPITAL

ORGANISATION OF DISASTER TEAMS

I. TRIAGE (screening) TEAM:

III. CONTROL (COORDINATING) TEAM:

ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ  ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ ՆԵ ՐԻ  ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՏՐԻ Ա Ժ
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Նկար 9.6.1
Տ րիա ժի այ լընտ րան քային բա ժան մունք չշա հա գործ վող շեն քում՝ դե ռևս դա տարկ

Նկար 9.6.2
Նույն տա րած քը՝ ամ բող ջո վին զբա ղեց
ված վի րա վոր նե րո վ

ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 
Ե րբ 2003 թ. Մոն րո վիայում մար տեր սկսվե ցին, վի րա
բու ժա կան բրի գա դն ա ռանց քուն ու դա դա րի աշ խա
տեց 48 ժամ ա նընդ մեջ, ին չից հե տո այլևս ի վի ճա կի 
չէր շա րու նա կե լու վի րա հա տու թյուն նե րը։ Ար դյուն քում 
սահ ման վեց 18ժա մյա խիստ աշ խա տան քային ժա
մա նա կա ցույց, ո րը բրի գա դը կա րո ղա ցավ պահ պա
նել 3 ա միս շա րու նա կ։

Տ րիա ժային ի րա վի ճա կը հոգ նե ցու ցիչ է բո լո րի հա մար։ Ո մանք, մաս
նա գի տա կան պարտ քի թյուր զգա ցու մից դրդ ված, դժ վար են ըն դու նում, 
որ հանգս տի կա րիք ունեն. նման նե րին հարկ է լի նում ստի պո ղա բար 
ուղար կել հանգս տա նա լու։ Եր կա րա տև ան քուն աշ խա տան քը հան գեց նում 
է միայն նրան, որ հի վան դա նո ցի ան ձնա կազմն այլևս ի վի ճա կի չի լի նում 
պատ շաճ կեր պով բու ժել ա նընդ հատ ըն դուն վող տու ժած նե րին:

9.7. Աշ խա տան քային տա րածք

Վի րա վոր նե րի զանգ վա ծային հոս քի ժա մա նակ հի վան դա նո ցի 
բա ժան մունք նե րը պետք է վե րա կազմ վեն նա խա պես մշակ ված պլա
նի հա մա ձայն։ Բուն հի վան դա նո ցի տա րած քից բա ցի՝ պլա նում պետք 
է նա խա տես ված լի նեն այ լընտ րան քային տա րածք ներ (շեն քեր, ստոր
գետ նյա ա պաս տա րան ներ և այլն), ուր ան վտան գային ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րի դեպ քում հնա րա վոր կլի նի տար հա նել հի վան դա նո ցը։ 
Սա ան հրա ժեշտ է նաև տա րե րային ա ղետ նե րի դեպ քում (երկ րա շա րժ, 
սո ղանք, ցու նա մի և այլն), երբ ա վեր վում են հի վան դա նո ցի մաս նա շեն
քե րը և/ կամ հի վան դա նոց տա նող ճա նա պա րհ նե րը։ 

Սո վո րա կան ան հե տաձ գե լի օգ նու թյան սե նյա կը/ըն դու նա րա նը 
կա րող է վի րա վոր նե րի մեծ հո սք ըն դու նե լու հա մար բա վա կա նա չափ 
մեծ չլի նել: Ուս տի ան հրա ժեշտ է նա խա պես ընտ րել մեծ և ըն դար ձա կե լի 
տա րածք, ո րը կա րող է ծա ռայել որ պես տրիա ժի բա ժան մունք։ Այն պետք 
է ա զատ վի բո լոր ստա ցիո նար հի վանդ նե րից և լի նի բա վա կա նա չափ մեծ, 
որ պես զի թույլ տա տու ժած նե րի և բու ժանձ նա կազ մի ա զատ տե ղա շար ժը։ 

Ո րոշ դեպ քե րում, կրո նա կան և մշա կու թային նկա տա ռում նե րից 
ել նե լով, տու ժած նե րի զանգ վա ծային հոս քի ժա մա նակ կա րող է տղա
մարդ կանց և կա նանց ըն դու նե լու թյան հա մար ա ռան ձին տա րածք նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյուն ծա գել։ Սա նույն պես պետք է հաշ վի առ նել պլա նա
վոր ման ժա մա նա կ։ 

Տ րիաժ ան ցնե լուց հե տո տու ժած նե րը պետք է տրիա ժի բա ժան մուն
քից տե ղա փոխ վեն վի րա հա տա րան կամ նա խա տես ված հի վան դա սե
նյակ ներ։

Տար բեր տրիա ժային կար գե րի հա մար հար կա վոր է ա ռանձ նաց
նել տար բեր բա ժան մունք ներ կամ հի վան դա սե նյակ ներ։ I կար գի 
տու ժած նե րին, ո րոնք վե րա կեն դա նաց ման և ան հե տաձ գե լի վի րա հա
տու թյան կա րիք ունեն, կա րե լի է տե ղա վո րել վի րաս րա հին մոտ գտն վող 

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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նա խա վի րա հա տա կան ին տեն սիվ թե րա պիայի բա ժան մուն քում, որ տեղ 
նրանք կսպա սեն վի րա սե ղա նի ա զատ վե լուն։ Այս տեղ կա րե լի է սերտ 
հսկո ղու թյան ներ քո շա րու նա կել ին ֆու զիոն վե րա կեն դա նա ցու մը։ II կար
գի տու ժած նե րին, ո րոնք նույն պես վի րա հա տու թյան կա րիք ունեն, բայց ոչ 
հրա տապ հի մունք նե րով, կա րե լի է խմ բա վո րել ա ռան ձին բա ժան մուն քում, 
որ տեղ նրանք կա րող են հսկո ղու թյան ներ քո բու ժում ստա նալ (հա կա բիո
տիկ ներ, ցա վա զր կող ներ, ին ֆու զիոն թե րա պիա, վի րա կա պու թյուն ներ)՝ 
սպա սե լով վի րա հա տու թյան ի րենց հեր թի ն։

Թե թև վնաս վածք նե րով III կար գի տու ժած նե րը կա րող են ուղարկ
վել ամ բու լա տոր բա ժան մունք կամ վի րա բու ժա կան հի վան դա նո ցից 
դուրս գտն վող հա տուկ ա ռանձ նաց ված ա պա քին ման սե նյակ: Այս խում բը 
բաղ կա ցած է լի նում մեծ թվով տու ժած նե րից, ո րոնք գի տակ ցու թյան են 
ե կել, վա խե ցած են (կ րա կոց նե րի և հրե տա կո ծու թյան հետևան քով), խու
ճա պա հար և հա ճախ տա ռա պում են ցա վե րի ց։ Այս պի սի տու ժած նե րի 
հա մար ա ռան ձին տա րած քի կազ մա կեր պու մը և նվա զա գույն ան հրա ժեշտ 
ան ձնա կազ մի հատ կա ցու մը կարևոր է նրանց հայտ նա բե րե լու, մե կու սաց
նե լու, ա րագ բու ժօգ նու թյուն տրա մադ րե լու, այ նու հե տև հի վան դա նո ցից 
դուրս գրե լու հա մար։

Վեր ջա պես, ա մե նա ծա նր վնաս վածք նե րով IV կար գի տու ժած նե րի 
հա մար հար կա վոր է հատ կաց նել հան գիստ և ա նաղ մուկ սե նյակ, որ տեղ 
նրանք կկա րո ղա նան խա ղաղ ու ար ժա նա պատ վո րեն մա հա նալ։ Հարկ 
ե ղած դեպ քում պետք է միաց նել կա թի լային և տալ ցա վա զր կող ներ։ 

Ա նհ րա ժեշտ է ո րո շա կի հնա րա վո րու թյուն ներ նա խա տե սել բո լոր 
ծա նր վի րա վոր նե րի ըն կեր նե րի և հա րա զատ նե րի կա նո նա կարգ ված 
այ ցե լու թյուն նե րի հա մար։ Միա ժա մա նակ պետք է ա պա հո վել ան վտան
գու թյան ան հրա ժեշտ մա կար դա կը (տե ՛ս Գլուխ 9.13)։

9.8. Կա հա վո րում և բուժ պա րա գա նե ր

Տ րիա ժի ժա մա նակ հի վան դա նո ցի մուտ քի մոտ ան հրա ժեշտ է ունե
նալ մեծ թվով պատ գա րակ ներ և ան վա սայ լակ նե ր՝ ժա մա նող շտա պօգ
նու թյան մե քե նա նե րից տու ժած նե րին տե ղա փո խե լու հա մար։ Տրիա ժի 
սե նյա կում ան հրա ժեշտ են ծած կոց ներ և սա վան ներ, ինչ պես նաև ին ֆու
զիոն հե ղուկ նե րը կա խե լու հա մար նա խա տես ված պա րան ներ։ Պետք է 
պատ րաս տել տրիա ժի պա րա գա նե րի ամ բող ջա կան հա վա քա կազ մեր 
և պա հես տա վո րել տու փե րում կամ արկ ղե րում, ո րոնք հնա րա վոր կլի նի 
մատ չե լի պա հես տային տա րած քից հեշ տու թյամբ տե ղա փո խել տրիա ժի 
տա րածք։ 

Տ րիա ժի տու փե րը պետք է պա րու նա կեն.
• պ լաս տիկ կամ լա տեք սից միան վագ օգ տա գործ ման ձեռ նոց ներ.
•  վե նե պունկ ցիայի պա րա գա ներ. 
• ին ֆու զիոն հե ղուկ ներ.
•  վի րա կա պեր, բին տեր, մկ րատ ներ.
•  կա թե տեր ներ, նա զո գաստ րալ զոն դեր և այլն.
•  դե ղո րայք, ո րոնք կա րող են պետք գալ։
Բ նա կա նա բար, այս տրիա ժային տու փե րի բա ղադ րիչ նե րի պի տա

նիու թյան ժամ կետ նե րը պետք է պար բե րա բար ստու գել։ Հա վա նա բար, 
դե ղո րայ քը պետք է պա հել ա ռան ձի ն։ Այն պետք է նե րա ռի հա մա պա
տաս խան հա կա բիո տիկ ներ և ցա վա զր կող ներ, ինչ պես նաև փայ տաց ման 
ա նա տոք սին և հա կա փայ տա ցու մային շի ճուկ։ 

Լ րա ցու ցիչ կա րիք ներ ունե ցող տու ժած նե րին սպա սար կե լու հա մար 
հար կա վոր է ունե նալ հա մա պա տաս խան պա րա գա նե րի ող ջա միտ 
պա շար։ Պետք է լի նեն բա վա րար քա նա կու թյամբ բլոկ ներ մահ ճա կալ
նե րի ոտ նային հատ ված նե րի բա րձ րաց ման հա մար, ին ֆու զիոն պար կե րի 
շտա տիվ ներ, ինչ պես նաև վի րա կա պա կան նյու թեր, գի պս, շի նա ներ/ բե
կա կալ ներ և կմախ քային ձգ ման սար քեր։

Հի վան դա նո ցային դե ղա տու նը, է լի ի րա վի ճա կից կախ ված, կա րող է 
պա հել կամ չպա հել ան հե տաձ գե լի տրիա ժի հա մար նա խա տես ված դե ղո
րայ քի հա տուկ պա շար։ Ըն թա ցող մար տե րի հետևան քով հի վան դա նո ցի 
մա տա կա րա րու մը կա րող է խա թար վել։

Պետք է նա խա պատ րաս տել և հա սա նե լի ունե նալ հա մա րա կալ ված 

ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ  ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ ՆԵ ՐԻ  ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՏՐԻ Ա Ժ
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ստան դարտ բժշկա կան քար տեր և հի վան դու թյան պատ մագ րեր։ Յու
րա քան չյուր պատ մա գիր պետք է պա րու նա կի տրիա ժային/ըն դուն ման 
քարտ, հե ղու կային հաշ վե կշռի ա ղյու սակ և լա բո րա տոր ու Ռհե տա զո
տու թյուն նե րի ուղեգ րե րի ձևա թղ թեր։ 

9.9. Են թա կա ռուց վածք

Պետք է պլան ներ կազմ վե ն՝ ա պա հո վե լու բա վա րար ջրա մա տա կա
րա րում, է լե կտ րաէ ներ գիա, պատ շաճ սա նի տա րա հի գիե  նիկ պայ ման ներ և 
թա փոն նե րի հե ռա ցում: Վա ռե լի քի հա վե լյալ պա շա րի ան հրա ժեշ տու թյուն 
կա րող է լի նել է լե կտ րա կան գե նե րա տոր նե րի հա մար։ Պա հես տա մա
սեր ունե նա լը նույն պես կարևոր է, քա նի որ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
ժա մա նակ միշտ ինչոր բան խա փան վում է։

Դե րե րի, պար տա կա նու թյուն նե րի և ա ռա ջադ րանք նե րի բաշ խու մը 
չի սահ մա նա փակ վում միայն բու ժանձ նա կազ մո վ։ Գե նե րա տոր նե րը գոր
ծար կե լու և ջրա մա տա կա րա րումն ա պա հո վե լու հա մար տեխ նիկ ներն ու 
սպա սար կող ան ձնա կազ մը պետք է աշ խա տեն հա տուկ հեր թա փո խային 
հա մա կար գով, որ պես զի միշտ հա սա նե լի լի նեն: 

9.10. Ծա ռայու թյուն նե ր

Հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը, հի վանդ նե րը, նրանց հա րա զատ
նե րը և կա մա վոր նե րը բո լո րը պետք է սն վեն: Հի վան դա նո ցի սպի տա կե
ղե նը պետք է լվաց վի, իսկ վի րաս րա հի նը՝ ստե րի լի զաց վի: Խո հա նո ցի, 
ճա շա րա նի և լվաց քա տան ան ձնա կազմն ու սար քա վո րում նե րը պետք է 
նե րառ վեն ա ղե տային պլա նում: Հա րա զատ նե րը մեծ «գլ խա ցա վանք» 
են տրիա ժի տա րած քում, սա կայն նրանց է ներ գիան կա րե լի է շա հա վետ 
օգ տա գոր ծել: Նրանք կա րող են դառ նալ ա րյան դո նոր, կա մա վոր մայ րա
պետպատ գա րա կա կիր, ջուր կրող, հա վա քա րար, խո հա նո ցի աշ խա տա
կից և այլն:

9.11. Ու սու ցում

Հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը պետք է կա նո նա վոր կեր պով ի րա կա
նաց նի տրիա ժի տար բեր սցե նար նե ր՝ ինք նու րույն և որ պես ա ղետ նե րի 
կամ կո նֆ լի կտ նե րի պատ րաստ վա ծու թյան պե տա կան պլա նի մաս: Կար
միր խա չի կամ Կար միր մա հի կի ազ գային միու թյան կա մա վոր ներն ու 
ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րը կա րող են ներգ րավ վել հի վան դա
նո ցում աշ խա տե լու և/ կամ տու ժած նե րի դե րը խա ղա լու հա մար:

Տ րիա ժի և հի վանդ նե րի սպա սարկ ման կլի նի կա կան ըն թա ցա կար
գե րը և ուղե ցույց նե րը պետք է ստան դար տաց վեն և հաս կա նա լի լի նեն 
բո լոր բժիշկ նե րի ու բուժ քույ րե րի հա մար: Սա օգ նում է խու սա փել շփո թու
թյու նից և տա րա ձայ նու թյուն նե րից լար ված ու հյու ծող ի րա վի ճակ նե րում:

Յու րա քան չյուր տրիա ժային ի րա վի ճա կից հե տո և երբ դա հնա րա
վոր է, պետք է ան ցկաց նել ան ձնա կազ մի ընդ հա նուր ժո ղով ու քն նար կել, 
թե ինչն է լավ ի րա կա նաց վել, իսկ ին չը՝ թե րի: Այս գնա հա տու մը թույլ է 
տա լիս ճշգրտել տրիա ժային պլա նը և բա րե լա վել այն հա ջորդ զանգ վա
ծային հոս քին ա վե լի լավ պատ րաստ ված լի նե լու հա մար: 

Ո րոշ ան հատ ներ կամ նույ նի սկ ամ բո ղջ ան ձնա կազ մը կա րող են 
նման փոր ձա ռու թյու նը շատ սթ րե սային հա մա րել: Ուս տի բաց, ան կե ղծ 
քն նար կումն այն մա սին, թե ինչ ե ղավ, և ին չու կայաց վե ցին կո նկ րետ ո րո
շում ներ, կա րող է լի նել շատ շա հա վետ և նույ նի սկ բու ժիչ:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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9.12. Հա ղոր դակ ցու թյուն 

Ե թե հի վան դա նո ցը միաս նա կան ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի 
մաս է, ա պա այլ բուժ հաս տա տու թյուն նե րի հետ հա մա կարգ ման և հա ղոր
դա կց ման մի ջոց նե րը կա րող են հնա րա վո րու թյուն տալ վի րա վոր նե րին 
տե ղա փո խել տվյալ ծան րա բե ռնված հի վան դա նո ցից մեկ այլ՝ հա մե մա
տա բար քիչ հի վանդ ըն դու նած հի վան դա նոց: Որ պես այ լընտ րանք, այլ 
բուժ հաս տա տու թյուն ներ կա րող են օգ նու թյուն տրա մադ րել լրա ցու ցիչ 
ան ձնա կազ մի տես քով:

Պ լա նում պետք է նա խա տե սել աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն
նե րից դուրս գտն վող ան ձնա կազ մի հետ կապ հաս տա տե լու մի ջոց նե ր՝ 
նկա տի ունե նա լով, որ ե թե տա րած քում մար տեր ըն թա նան, հի վան դա
նո ցի ան ձնա կազ մը կա րող է դժ վա րու թյուն ներ ունե նալ աշ խա տան քի 
հաս նե լու հար ցում: Քա ղա քային մար տե րի կամ խն դիր նե րի ժա մա նակ 
բջ ջային հե ռա խո սա կա պը հա ճախ դա դա րում է գոր ծել (կամ դա դա րեց
վում է իշ խա նա կան ո րոշ կա ռույց նե րի կող մից):

Զանգ վա ծային հա ղոր դակ ցու թյան դա րա շր ջա նում լրատ վա մի ջոց
նե րի հետ շփումն ան խու սա փե լի է, և այն, ինչ կա տար վում է հի վան դա նո
ցում, հեշ տու թյամբ կա րող է շա հարկ վել քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րո վ։ 
Հի վանդ նե րը, հի վան դա նո ցը և ան ձնա կազ մը գտն վում են ՄՄԻի հո վա
նու ներ քո: Ակն հայտ է, որ ռազ մա կան և պե տա կան քա ղա քա ցիա կան 
հի վան դա նոց նե րը « քա ղա քա կա նա պես» չե զոք չեն, և չի կա րող ակն կալ
վել, որ այդ պի սին կլի նեն: Այ նուա մե նայ նիվ, հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը 
պետք է գոր ծի և հրա պա րա կայ նո րեն խո սի իր «բժշկա կան» չե զո քու թյան 
և ա նա չա ռու թյան հա մա ձայն: Պետք է պատ շաճ կեր պով ընտ րել հի վան
դա նո ցի « պաշ տո նա կան խոս նակ»: 

9.13. Անվ տան գու թյուն

Վեր ջին, բայց, ան շուշտ, ոչ պա կաս կարևոր խն դիր է հի վան դա նո ցի 
տա րած քի, հի վանդ նե րի և ան ձնա կազ մի ան վտան գու թյունն ու ա պա հո
վու թյու նը: Երբ զին ված հա կա մար տու թյու նը հան գեց նում է զանգ վա ծային 
կո րուստ նե րի, հի վան դա նոց տե ղա փոխ վող յու րա քան չյուր վի րա վո րի, 
որ պես կա նոն, ուղեկ ցում են եր կու սից չո րս ըն կեր ներ, հա րա զատ ներ, 
զի նա կից ներ կամ պա տա հա կան ան ցորդ ներ, ո րոնք օգ նել են տար
հան մա նը կամ տե ղա փոխ մա նը: Հի վան դա նոց մտ նել կա րող են փոր ձել 
նաև հե տա քրք րա սեր ա կա նա տես ներ։ Քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյու նը 
կա րող է խու ճա պի մա տն ված լի նել և հի վան դա նո ցը հա մա րել ան վտանգ 
վայր։ Այս հայտ նի երևույ թը կոչ վում է « կոն վեր գենտ ռեակ ցիա (հա մա
միտ վող ար ձա գանք)»։ Մարդ կանց վա խն ու հուզ մունքն ա վե լաց նում են 
շփո թու թյունն ու վտան գը, հատ կա պես ե թե ամ բո խի մեջ շա տե րը զին ված 
են լի նում: Հի վան դա նոց մտ նող մարդ կանց թվի սահ մա նա փա կու մը զգա
լիո րեն նվա զեց նում է խառ նաշ փո թը:

Հա մա միտ վող ար ձա գանք և շփո թու թյուն հա րու ցող հիմ նա կան գոր
ծոն նե րից մե կը պատ շաճ նա խա հի վան դա նո ցային տրիա ժի բա ցա կայու
թյունն է, ին չը հա ճախ պա տա հում է քա ղա քի պայ ման նե րում: Հա ճախ 
տե ղի է ունե նում ըն դու նում նե րի պա րա դոք սալ հա ջոր դա կա նու թյուն, երբ 
մո տա կա հի վան դա նոց հա սած տու ժած նե րի ա ռա ջին մեծ խում բը լի նում 
են թե թև վի րա վոր ներ, ո րոնք լի նում են գի տա կից ու վա խե ցած, ա րյուն 
են տես նում ի րենց մա րմ նի վրա և ունե նում ցա վեր: Նրանք բղա վում են, 
որ պես զի ուշադ րու թյուն հրա վի րեն ի րենց վրա, և մո տա կա հա սա նե լի 
մե քե նայո վ՝ ան ձնա կան թե տաք սիով, հա սց վում են մո տա կա հի վան դա
նոց: Նրանք կա րող են կազ մել տու ժած նե րի ծա վա լի մինչև 75%ը և, ե թե 
չբա ցա հայտ վեն ու ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու թյան սե նյա կից չուղ ղորդ
վեն հի վան դա նո ցի այլ տա րածք, կհե ղե ղեն այդ սե նյա կը՝ խո չըն դո տե լով 
ա վե լի լուրջ վնաս վածք նե րով հի վանդ նե րին ա ռաջ նա հերթ օգ նու թյան 
ցու ցա բե րու մը:

Դեպ քի վայր հաս նե լու հա մար շտա պօգ նու թյան ծա ռայու թյուն նե րին 
հա ճախ ո րո շա կի ժա մա նակ է ան հրա ժեշտ լի նում։ Ա մե նա լուրջ վի րա վոր
նե րին հա նե լու և տար հա նե լու հա մար ժա մա նակ է պա հանջ վում, և քա նի 
որ նրանք չա փա զանց ուժաս պառ են լի նում գո ռա լու հա մար, միշտ չէ, որ 
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ա ռաջ նա հերթ ուշադ րու թյան են ար ժա նա նում: Ուս տի նրանք հի վան դա
նոց են հաս նում երկ րորդ ա լի քով: Հե տա քրք րա կան է, որ մա հա ցած և 
խիստ ձևա խեղ ված մար մին նե րը հա ճախ տար հան վում են այն տու ժած
նե րից ա ռաջ, ո րոնք լուրջ վնաս վածք ներ են ստա ցել, բայց ո րոնց հնա րա
վոր է փր կել: 

Ա նվ տան գու թյու նը պետք է ա պա հո վել հի վան դա նո ցի դար պաս նե րի 
մոտ հսկիչ նե րի մի ջո ցով: Մուտ քը պետք է թույ լա տրվի միայն վի րա վոր նե
րի ն՝ մտե րիմ ազ գա կա նի ուղեկ ցու թյամբ՝ տե ղա կան մշա կու թային ա վան
դույթ նե րի հա մա ձայն։ Բո լոր զեն քե րը պետք է մնան դար պա սից դուրս։

Մուտ քը դե պի տրիա ժի տա րածք պետք է ար գե լա փակ վի, և այս
տեղ նույն պես պետք է հսկիչ լի նի, որ պես զի հի վանդ ներն ու կո ղմ նա կի 
ան ձինք չխա ռնվեն նոր վի րա վոր նե րի հե տ։

Չի կա րե լի թույլ տալ, որ մեծ թվով հա րա զատ ներ ու ըն կեր ներ, 
ո րոնք, ան շուշտ, շտա պում են հի վան դա նոց, մտ նեն բա ժան մունք ներ և 
խան գա րեն բու ժանձ նա կազ մի աշ խա տան քի ն։ Պետք է ստե ղծ վի հի վանդ
նե րի ըն կեր նե րի և հա րա զատ նե րի այ ցե լու թյուն նե րի լավ կա նո նա կարգ
ված հա մա կարգ՝ նվա զեց նե լու « բախ ման» հա վա նա կա նու թյու նը: Ո րոշ 
հան գա մանք նե րում այդ մարդ կանց հա մար հի վան դա նո ցային հա մա լի
րին կից պետք է նաև կազ մա կեր պել կա ցա րան և սնունդ։

Զին ված կլի նի պա հա կա խում բը թե ոչ` կախ ված կլի նի տվյալ երկ րի 
հան գա մանք նե րից: ՄՄԻն չի ար գե լում զին ված պա հակ նե րի առ կայու
թյու նը, ե թե նրանց նպա տա կը կար գու կա նոն պահ պա նե լն ու հի վանդ նե
րին և ան ձնա կազ մը պաշտ պա նե լն է:

Ծայ րա հեղ պայ ման նե րում հի վան դա նո ցը կա րող է գոր ծար կել «ա նվ
տան գու թյան ար գե լա խուց»4 հի վան դա նո ցի կամ տրիա ժի տա րած քի 
մուտ քի մոտ: Նմա նա տիպ ուժե ղաց ված ան ցու ղին թույլ տա լիս է ա վե լի 
լավ վե րա հսկել ամ բո խը, հատ կա պե ս՝ զին ված մարդ կանց:

ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ
1992 թ. Աֆ ղանս տա նում Քա բու լի ԿԽՄԿ հի վան դա նո ցի մուտ քի մոտ 
տե ղադ րել էին առևտ րային, պող պա տե բեռ նարկ ղեր, ո րոնց եր կու 
կող մում բաց վել էին դռ նե ր՝ ստեղ ծե լով « թու նել», ո րը թույլ էր տա լիս 
ֆի լտ րել բո լոր նե րս մտ նող նե րին: Դռան լայ նու թյու նը հաշ վարկ վել էր 
այն պես, որ հնա րա վոր լի ներ ան ցկաց նել միայն տե ղա փոխ վող պատ
գա րա կը:
1992 թ. Սո մա լիի Կար միր մա հի կի հի վան դա նո ցը Մո գա դի շոյում տե
ղա կայ ված էր փո խա կե րպ ված բան տում: Պահ պան վող դար պաս նե րի 
ա ռա ջին խում բը տա նում էր դե պի մեծ վրա նով տրիա ժային տա րածք: 
Դար պաս նե րի երկ րորդ խում բը բա ժա նում էր տրիա ժային վրա նը 
հենց հի վան դա նո ցային հա մա լի րի ց՝ թույլ տա լով վե րա հսկել մուտ քը 
հի վան դա նոց:
2003 թ. Լի բե րիայում Մոն րո վիայի Քե նե դու հի շա տա կի հի վան դա նո
ցում աշ խա տող ԿԽՄԿ բու ժանձ նա կազ մը բա ցա զա տել էր, այս պես 
կոչ ված, «տ րիա ժային վրան» հենց պա րս պի և հի վան դա նո ցի դար
պա սի մուտ քի մոտ: Այդ տեղ ի րա կա նում բժշկա կան տրիաժ չէր ի րա
կա նաց վում. այն ա վե լի շատ « զի նա թափ ման վրան» էր։ Վրա նում 
բա վա կա նա չափ տա րածք կար մար տիկ նե րի զի նա թափ ման, վի րա
վոր նե րի վրայից կեղ տոտ հա գուս տը, զենքն ու զի նամ թեր քը հա նե լու 
և նախ նա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար: Այ նու հե տև ան զեն վի
րա վոր նե րին պատ գա րակ նե րով տե ղա փո խում էին տրիա ժային բա
ժան մունք, որ տեղ կա տար վում էր կլի նի կա կան տրիաժ:

4 Արգելախուցը (շլյուզ) ջրանցքի կարճ հատված է՝ յուրաքանչյուր ծայրում դարպասներով, 
որոնք կարող են բացվել կամ փակվել ջրի մակարդակը փոխելու համար, ինչն օգտագործվում 
է ջրանցքով անցնող նավերը բարձրացնելու և իջեցնելու համար: Սա թույլ է տալիս վերահսկել 
տեղաշարժը ջրի տարբեր մակարդակներում գտնվող տարածքների միջև: Նույն կերպ, 
անվտանգության արգելախուցը թույլ է տալիս վերահսկել մարդկանց տեղաշարժերը տարբեր 
հիվանդանոցային տարածքների միջև:

R.
 A

bu
ra

bi
 /

 IC
RC

Նկար 9.7.1

Մոն րո վիայի «տ րիա ժային վրա նը» 
հի վան դա նո ցի դի մա ց

R.
 A

bu
ra

bi
 /

 IC
RC

Նկար 9.7.2

«Տ րիա ժային վրա նի» տես քը դր սի ց

R.
 A

bu
ra

bi
 /

 IC
RC

Նկար 9.7.3

Կա մա վոր նե րը «տ րիաժ վրա նում» աշ խա
տան քից ա ռա ջ

R.
 A

bu
ra

bi
 /

 IC
RC

Նկար 9.7.4

Կա մա վոր նե րը «վ րա նի» աշ խա տան քից 
հե տո 

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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9.14. Տրիա ժի տե սու թյան և փի լի սո փայու-
թյան ամ փո փում. տե սա կա վո րում ըստ 
ա ռաջ նա հեր թու թյա ն

Տ րիա ժի գոր ծըն թա ցն ունի 3 բա ղադ րիչ.
Կ լի նի կա կան գնա հա տում` ո րո շե լու հա մար, թե որ հի վանդ նե րին 
պետք է ա ռաջ նա հեր թու թյուն տալ առ կա սահ մա նա փակ վի րա բու ժա
կան աշ խա տու ժի և հա սա նե լի ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում:
Հի վան դա նոց մեծ թվով վի րա վոր նե րի ըն դուն ման կազ մա կեր պում և 
կա ռա վա րում։
Տ րիա ժի գոր ծու նեու թյան վե րագ նա հա տում և դրա հար մա րե ցում ժա
մա նող վի րա վոր նե րի թվին:

9.14.1. Տրիա ժային հա մա կարգ. ան ձնա կազ մի,  
տա րած քի, ենթա կա ռուց վածք նե րի,  
սար քա վո րումն ե րի և պաշար նե րի կազ մա կե րպ ման 
պա րզ վթա րային պլա ն

Մեծ թվով վի րա վոր նե րի հան կար ծա կի ժա մա նու մը կա րող է տե ղի 
ունե նալ ցան կա ցած պա հի: Նա խօ րոք պլա նա վո րու մը և վե րա պատ րաս
տու մը կան խում են վատ կա տա րո ղա կա նու թյու նը: Քա նի դեռ չկա զանգ վա
ծային կո րուստ նե րի ըն դուն ման և տրիա ժի պլան, քաո սը ե րաշ խա վոր ված է: 
Ինչևէ, հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը պետք է պատ րաստ լի նի հնա րամ տու
թյուն նե րի և ոչ ստան դարտ լու ծում նե րի, երբ բախ վում է նոր ի րա վի ճա կի:

Հի վան դա նո ցի կա րո ղու թյուն նե րի գնա հա տումն էա կան է ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի պլա նա վոր ման ժա մա նակ:

Վ թա րային կամ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պլա նը կապ ված չէ 
ծախ սե րի հետ. կազ մա կեր պե լը գու մար չի պա հան ջում։ Այն պա հան ջում է 
ժա մա նակ, ջանք, կար գա պա հու թյուն և կա մք:

9.14.2. Շտապ օգ նու թյան հի վան դա նոց նե րի ա ղե տային 
տրիա ժային պլան նե րը միան ման չեն լի նում, ինչ պես 
և եր կու նույ նա կան տրիա ժային սցե նար չի լի նում

Հի վան դա նո ցային ան ձնա կազ մե րը պետք է պար բե րա բար վար
ժանք ներ ան ցկաց նեն, ո րոնք նմա նա կում են զին ված հա կա մար տու թյան 
կամ տա րե րային ա ղե տի ի րա վի ճակ նե րում վի րա վոր նե րի զանգ վա ծային 
հոս քե րի ըն դու նու մը։ Վար ժանք նե րը պետք է նե րա ռեն տա րա տե սակ սցե
նար ներ և հար մա րեց ված լի նեն տվյալ հի վան դա նո ցի կո նկ րետ պայ ման
նե րին:

9.14.3. «Ա մե նա լա վը՝ ա մե նա շա տին» սկզ բուն քը 
Ա ռաջ նա հերթ են հա մար վում նվա զա գույն վի րա բու ժա կան մի ջա

մտու թյամբ և ողջ մնա լու լավ կան խա տես մամբ հի վանդ նե րը ։

Տ րիա ժն էա կան է քաո սային ի րա վի ճա կը ո րո շա
կիո րեն կար գի բե րե լու հա մար:

Որ քան էլ լա վը լի նի ա ղե տային պլա նը, և որ քան էլ լայ նա ծա վա լ՝ 
վե րա պատ րաս տու մը, վի րա վոր նե րի զանգ վա ծային հոս քը միշտ սթ րե
սային է և ուղե կց վում է շփո թու թյամբ: Հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մի ճկու
նու թյունն ու հար մար վո ղա կա նու թյու նը կարևոր են: Տրիա ժը կա նոն նե րի 
շարք չէ: Այն ունի տրա մա բա նու թյուն և փի լի սո փայու թյուն, ո րը պետք է 
հար մա րեց վի յու րա քան չյուր կո նկ րետ ի րա վի ճա կին: Տրիա ժը պա րզ 
գի տու թյուն չէ, այն ար վեստ է։

ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ  ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ ՆԵ ՐԻ  ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՏՐԻ Ա Ժ
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Ծա նո թագ րու թյուն
Տ րիա ժային ի րա վի ճա կում հի վան դա նոց նե րի կա ռա վար ման կազ մա

կե րպ ման վե րա բե րյալ լրա ցու ցիչ գործ նա կան տե ղե կատ վու թյու նը հա սա
նե լի է ԿԽՄԿ « Հի վան դա նոց ներ պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի հա մար. 
զին ված հա կա մար տու թյան գո տում վի րա բու ժա կան հոս պի տա լի բա ցա
զատ ման և գոր ծարկ ման գործ նա կան ուղե ցույց» ձեռ նար կում:

Ռազ մա կան հա մա տե քս տում, ՌԴՎ բո լոր ստան դարտ ձեռ նարկ նե րը, 
ո րոնք գրված են զին ված ուժե րի կող մից և հա մար, վե րա բե րում են ռազ մա
կան սահ մա նա փա կում նե րի ներ քո տրիա ժի կազ մա կե րպ մա նը և ի րա կա
նաց մա նը:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 9Ա. Տրիա ժային քար տի նմուշ
Տ րիա ժային քարտ թիվ _______________

Ա նուն, ազ գա նուն   

Որ տե ղից   Ա րա կան / Ի գա կան / Տա րիք 

Ամսաթիվ   Ժամ  

Գն դակ   Ական  Բեկոր:  Պայթյուն:   Այր վածք   Այլ  

Վի րա վո րու մից ան ցած ժա մա նակ  

Ընդ հա նուր վի ճա կ.

Ա նո թա զարկ    ԶՃ:    Շն չա ռու թյան հա ճա խու թյուն    

Գիտակցություն    

Վեր քի գնա հա տում. 

Տ րիա ժային կարգ
I II III IV

ԶԱ ՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ  ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ ՆԵ ՐԻ  ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ ՏՐԻ Ա Ժ



 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 9Բ. Հի վան դա նո ցի վթա րային պլան վի րա վոր նե րի զանգ վա ծային հոս քի դեպ քում

ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻ ՎԹԱ ՐԱՅԻՆ ՊԼԱՆ ՎԻ ՐԱ ՎՈՐ ՆԵ ՐԻ ԶԱՆ Գ ՎԱ ԾԱՅԻՆ ՀՈՍ ՔԻ ԴԵՊ ՔՈ ՒՄ

Փուլ

Վի րա-
վոր նե րի 
ներ հո սք 
(վի րա-

վոր նե րի 
թիվ)

Անվ տան-
գու թյուն + 
դռ նա պան-
ներ, բեռ-

նա կիր ներ / 
պատ գա րա-
կա կիր նե ր

ՏԹՂ / ՏԲ / 
ԱԲՔ

Տ րիա ժի 
վայր (ԱԲՍ + 
ԱԲ + Ֆի զիո-
թե րա պիայի 

սե նյակ)

ՎԲ Հի վան դա-
սե նյակ ներ

Վար չա-
կազմ

Լա բո րա-
տո րիա, 

ռենտ գեն

Խո հա նոց 
Լվաց քա-
տուն Դեր-

ձակ

Փո խա դրա-
մի ջոց

1 1 – 10 Հաս տի քա
ցու ցա կով

ԱԲՔն տե ղե
կաց ված է

ՎԲն տե ղե կաց
ված է

Սահ ման ված 
կար գով

Դա դա
րեց նել 

պլա նային 
գոր ծը 

Տե ղե կաց
նել բա ժան
մունք նե րին

Սահ ման
ված կար

գո վ

Պ լա նային 
հի վանդ ներ 
չեն ուղարկ

վում ՎԲ

Հաս տի քա
ցու ցա կով

Հաս տի քա
ցու ցա կով

Հաս տի քա
ցու ցա կով

Հաս տի քա
ցու ցա կով

2 11 – 20

Հա վե
լյալ հսկո
ղու թյուն 

հի վանդ նե րի 
մուտ քին

ՏԹՂն տե ղե
կաց ված է

ՏԲ. ՍԿ ՍԵԼ 
ՏՐԻ Ա Ժ

Ա ԲՔ. Տե ղե կաց
նել բա ժան մունք

նե րին, ՎԲին, 
վար չա կազ մին

Պա հան ջել 
նյու թեր և 

ան ձնա կազմ 
տե սա կա վոր
ման հա մար

Պա հել հեր
թա պահ նե ր

Ս տու գել 
նյու թե րի 
առ կայու

թյու նը

Կր կին ստու
գել մահ

ճա կա լային 
ի րա վի ճա կը 

Տե ղե կաց
նել ԱԲՔ/
ՏԹՂին

“ “ “

Շտա պօգ
նու թյան 

հեր թա պահ 
մե քե նա

3 21 – 30

Այ ցե լու նե րը 
հե ռա նում են

Այ ցե լու
թյուն ներն 

առ կախ վում 
են

Կան չել հեր թա
պահ բուժ քույ

րե րի ն

Հա վաս տիա
նալ, որ ամ բո ղջ 
ան ձնա կազմն 

ունե նում է ընդ
մի ջում ներ 

Կան չել 
լրա ցու ցիչ 

ան ձնա կազմ

Ա զատ 
ֆի զիո թե
րա պև տիկ 
ան ձնա
կազմն 

օգ նում է 
տրիա ժի 

գո տում կամ 
հի վան դա սե
նյակ նե րում

Լ րա ցու ցիչ 
վի րա բու
ժա կան 
բրի գադ 
և կազմ

պատ րաստ 
ան ձնա

կազմ

“

Դե ղա տան 
ան ձնա
կազ մը 

հեր թա պա
հում է

“

Հարկ ե ղած 
դեպ քում 
պատ

րաս տել 
ուտե լիք 
և ըմ պե
լիք ՎՍի 
ան ձնա
կազ մի 
հա մար

“

4 31 – 40 “

ԱԲՔ. Վե րս տու
գել մահ ճա կալ
նե րի քա նա կը 

ՏԹՂ. Վե րա
հսկել ի րա վի
ճա կը ՎՍում

“ “

Գ նա հա տել 
լրա ցու ցիչ 
ան ձնա
կազ մի 

ան հրա ժեշ
տու թյու նը 

Տե ղե կաց նել 
ԱԲՔին

Մա տա
կա րա րը և 

պա հես տա
պե տը հեր
թա պա հում 

են

Հարկ ե ղած 
դեպ քու 
կան չել 

լրա ցու ցիչ 
ան ձնա

կազմ

Լ վաց քա
տուն. նախ 
ՎՍի սպի
տա կե ղե նը

Հեր թա պահ 
ավ տո բուս 
ան ձնա
կազ մի 

տե ղա փոխ
ման հա մար

5 41 – 50

Կան չել 
լրա ցու ցիչ 
դռ նա պան
ներ/ պատ
գա րա կա

կիր ներ

ՏԹՂ/Ա ՔԲ. 
ՎԵ ՐՍ ՏՈՒ ԳԵ Լ

Ո րո շել ան ձնա
կազ մի, մահ
ճա կալ նե րի, 

նյու թե րի կա րիք
նե րը

“

Ս տու գել 
նյու թե րի 
առ կայու

թյու նը 

Բա ցել սպի
տա կե ղե նի 
պա հուս
տային 

պա շար
նե րը

“

Հս կել 
ան ձնա
կազ մի 

կա րիք նե րը

“

Բա ցել 
շտապ 

պա րե նային 
պա շար

նե րը

“

6 > 50 “ ԿՐԿ ՆԱ ԿԻ 
ՍՏՈՒ ԳԵԼ “ “ “

Հեր թա պահ 
ան ձնա
կազ մին 

տրա մադրել 
հանգստի 
գո տի և 
քնե լու 

պա րա գա
ներ

“

Հարկ ե ղած 
դեպ քում 
պատ

րաս տել 
ուտե լիք և 
ըմ պե լիք 
ամ բո ղջ 
ան ձնա
կազ մի 
հա մար

“

ԱԲ՝ Ամ բու լա տոր բա ժան մունք, ԱԲՍ՝ ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու թյան սե նյակ, 
ԱԲՔ՝ ա վագ բուժ քույր, ՎՍ՝ Վի րաս րահ + ստե րի լա ցում, ՏԲ՝ տրիա ժի բժիշկ, ՏԹՂ՝ տրիա ժային թի մի ղե կա վա ր
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10

Նկար 10.1

«Վ նաս ված հյուս վածք նե րը պետք է 
հե ռաց վեն ժա մա նա կին»: Իբն Սի նա, 
Քա նուն ֆի ալԹի բ*1

* Իբն Սինա՝ Ավիցեննա (մ.թ. 9801036), պար
սիկ բժիշկ և փիլիսոփա, Քանուն ֆի ալԹիբ 
(Կա նոն բժշկության) գրքի հեղինակ։
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Նկար 10.2.1

Վեր քի ա ռաջ նային կար «անց քը փա կե լու» 
հա մա ր՝ ա ռանց վի րա բու ժա կան մշակ մա ն
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Նկար 10.2.2

Կա րե րը հան վել են. թա րախ է ար տա հո սում

10.1. Նե րա ծու թյուն

Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի բուժ ման վե րջ նա կան ար դյուն քը կախ
ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից.

•  բուն վնաս ված քը. վեր քի կլի նի կա կան նշա նա կու թյու նը կախ ված է 
հյուս վածք նե րի վնաս ման ծան րու թյան աս տի ճա նից և ներգ րավ ված 
ա նա տո միա կան կա ռույց նե րից, այ սինքն՝ ծա վա լից ու տե ղա կայու
մից.

•  հի վան դի ընդ հա նուր վի ճա կը՝ սն վա ծու թյուն, ջրա զր կում, ուղեկ ցող 
հի վան դու թյուն ներ, դի մադ րո ղա կա նու թյուն և այլն.

•  նա խա հի վան դա նո ցային խնա մք. պաշտ պա նու թյուն, ա պաս տան, 
ա ռա ջին օգ նու թյուն, տրիաժ, տար հան ման ժա մա նակ.

•  վե րա կեն դա նա ցում, հատ կա պես հե մո ռա գիկ շո կի առ կայու թյան 
դեպ քում.

•  հի վան դա նո ցային տրիաժ. 
• վի րա հա տու թյուն.
•  հետ վի րա հա տա կան խնա մք.
•  ֆի զիո թե րա պիա և վե րա կանգ նում: 
Այ նուա մե նայ նիվ, միակ ա մե նա կարևոր գոր ծո ղու թյու նը, ո րը վի րա

բույ ժը կա տա րում է տու ժած նե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար, վեր քի մաս
նա հա տումն ու վի րա բու ժա կան մշա կումն է:

Վ նաս ված քային վեր քե րի վար ման հիմ նա կան սկզ բունք նե րը վա ղուց 
են հայտ նի: Դե ռևս Իբն Սի նա ն՝ Ա վի ցեն նան, գրել է այդ մա սին (նկ. 10.1), 
ինչ պես և Ա լեք սանդր Ֆլե մին գը դրա նից հա զար տա րի ան ց:

«Այդ [ պա տե րազ մա կան] վեր քե րի վա րակ նե րի ծան
րու թյու նը զուտ ար կով հյուս վածք նե րի շատ լայ նա ծա
վալ ջնջխ ման հետևանք է. այդ պի սով ա պա հով վում է 
հիա նա լի սնն դա մի ջա վայր բակ տե րիա նե րի հա մար, 
ո րոնք ան հա սա նե լի են օր գա նիզ մի բնա կան պաշտ
պա նիչ ուժե րին, և ե թե վի րա բույ ժին հա ջող վեր լիո վին 
հե ռաց նել այս մե ռած հյուս վածք նե րը, ա պա ես միան
գա մայն վս տահ եմ, որ վա րակ ներն ան նշ մա րե լի կլի
նեին»։ 

Ա լեք սանդր Ֆլե մինգ1

ԿԽՄԿի բու ժանձ նա կազ մը հա ճախ ա կա նա տես է ե ղել, թե ինչ պես 
են ցա ծր ե կա մուտ ունե ցող երկ րի ան փո րձ բու ժաշ խա տող ներն ա ռա
ջին ան գամ առնչ վում ծա նր վեր քե րին: Նրանց սկզբ նա կան ար ձա գան քը 
լի նում է «անց քե րը փա կե լով» ա րյու նա հո սու թյու նը դա դա րեց նե լու փոր
ձը։ Կա րա նյու թի առ կայու թյան դեպ քում նրանք կիպ կա րում են վեր քե րը՝ 
ա ռանց մե ռած հյուս վածք նե րը հե ռաց նե լու: Կամ էլ պար զա պես տամ պոն
նե րով լցո նում են վեր քե րը: Շու տով զար գա նում է վա րա կ։ Այն բուժ վում է 
հա ճա խա կի վի րա կա պու թյուն նե րով և հա կա բիո տիկ նե րի ան վե րա հսկե լի 
կի րառ մամբ՝ վատ նե լով ա ռանց այն էլ սուղ հի վան դա նո ցային պա շար
նե րը: Այս տխուր պատ մու թյան ա վար տը կա րող է լի նել ծա նր հաշ ման
դա մու թյու նը դան դաղ ա պա քի նու մից հե տո կամ, ա վե լի հա ճախ, լուրջ 
բար դու թյուն նե րը, ո րոնք հա ճախ հան գեց նում են հի վան դի մահ վան, ինչն 
ուղե կց վում է բու ժանձ նա կազ մի ան զո րու թյան զգա ցու մով:

Պա տե րազ մի վեր քե րի հիմ նա կան բու ժու մը ար վեստ է՝ հի մն ված խոր 
գի տա կան սկզ բունք նե րի վրա: Վի րա վո րում նե րի բա լիս տի կայի լավ ի մա
ցու թյունն օգ նում է վի րա բույ ժին ա վե լի ճշգ րիտ գնա հա տել հյուս վածք
նե րի վնաս ման չա փը և ան հրա ժեշտ վի րա հա տու թյան ծա վա լը: Սա կայն 
բա լիս տի կան չի բա ցատ րի յու րա քան չյուր վեր քը կամ հա տուկ բու ժում 
նշա նա կի յու րա քան չյուր հի վան դի հա մար: Կո նկ րետ խո ցող զեն քի ի մա
ցու թյու նը միայն հաշ ված դեպ քե րում կլի նի կա կան նշա նա կու թյուն կու
նե նա:

Վեր քային բա լիս տի կան մեզ սո վո րեց նում է, որ ար կով խո ռո չի ձևա
վո րու մը վեր քի խոր քեր է փո խան ցում ախ տա ծին ման րէ ներ, կեղ տոտ 

1 Ալեքսանդր Ֆլեմինգ (18811955), բրիտանացի բժիշկ, պենիցիլինի հայտնաբերող։ Fleming A. On 
the bacteriology of septic wounds. Lancet 1915; 186:63843:
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մաշ կի ու հա գուս տի կտոր ներ և փո շի: Ֆու գա սային ՀՀԱնե րը մո տա կա 
հյուս վածք նե րի մեջ են մղում կո շի կի կամ ոտ քի ոսկ րե րի, ման րախ ճի, 
հո ղի, տե րև նե րի, խո տի և ա կա նի կտոր ներ: Չնայած վեր քերն աղ տոտ
ված են լի նում՝ ա ռա ջի կա 68 ժա մում վա րակ դե ռևս չի զար գա նում, ուս տի 
ցան կա լի է, որ պա տե րազ մի վեր քե րը սա նա ցիայի են թարկ վեն ա ռա ջին 6 
ժամ վա ըն թաց քում: Դա, ցա վոք, հա ճախ չի հա ջող վում։

Հին դա սեր նո րա թուխ վի րա բույժ նե րի ն
Ռազ մա կան վեր քե րը կեղ տոտ են ու աղ տոտ ված վի
րա վոր ման պա հից սկ սա ծ։

Խո ցող զեն քից ան կա խ՝ հի վան դի և վերք(եր)ի ման րա կր կիտ զն նու մը 
կեն սա կան է:

Հի վան դի զն նում.
•  նախ նա կան զն նում և վե րա կեն դա նա ցում. 
• ամ բող ջա կան քն նու թյուն՝ բո լոր բաց վեր քե րը և փակ վնաս վածք նե

րը հայտ նա բե րե լու հա մար:

Վեր քե րի և վնաս ված օր գան նե րի զն նում.
•  վի րա հա տել, թե՝ ոչ.
•  սահ մա նել հեր թա կա նու թյուն, ե թե պա հանջ վում է մե կից ա վե լի վի

րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն.
• պ լա նա վո րել վի րա հա տու թյու նը:

Ծա նո թագ րու թյուն 
Ա նխ նամ և սխալ խնամ ված վեր քե րի բու ժու մը քն նարկ վում է Գլուխ 

12ում։

10.2. Ամ բող ջա կան քն նու թյուն

Բո լոր վեր քե րի ժա մա նակ դիտ վում է փա փուկ հյուս վածք նե րի վնա
սում, իսկ դրան ցից շա տե րը բար դա նում են այլ կա ռույց նե րի ախ տա
հա րու մով: Ռազ մա կան վեր քե րը հա ճախ լի նում են բազ մա կի, և 
պա թո լո գիան նույն պես հա ճախ բազ մա կի բնույթ է կրում. ռում բի պայ
թյու նը կա րող է միա ժա մա նակ ա ռա ջաց նել ա ռաջ նային սալ ջարդ, 
մի ջան ցիկ վեր քեր մե տա ղա կան բե կոր նե րով, բութ վնաս վածք և այր
վածք ներ: Տու ժա ծի ման րա կր կիտ և ամ բող ջա կան քն նու թյու նը կարևոր է 
առ կա բո լոր վեր քե րի տե ղն ու չա փը ո րո շե լու հա մար, որ պես զի ո րոշ վի, 
թե որ վեր քերն ունեն վի րա հա տու թյան կա րիք, և լա վա գույնս պլա նա
վոր վի վի րա հա տու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը: 

Ինչ պես նշ վեց Գլուխ 8ում, վի րա բույ ժը պետք է փոր ձի բա ցա հայ
տել ա մեն մի ար կի ուղին: Ար կը կա րող է թա փան ցել ու դուրս գալ մա րմ
նա մա սի մի ջով կամ կա րող է լռ վել հյուս վածք նե րի մե ջ՝ ա ռանց ել քային 
վեր քի: Մուտ քային և ել քային վեր քե րը կա րող են լի նել նույն կամ տար
բեր մա կար դակ նե րում: Վի րա բույ ժը պետք է պատ կե րաց նի ար կի հա վա
նա կան հե տագ ծի եր կայն քով ըն կած ա նա տո միա կան կա ռույց նե րը, ին չը 
կա րող է նե րա ռել կեն սա կան կարևոր խո ռո չ՝ գանգ, կրծ քա վան դակ կամ 
ո րո վայն: Վի րա բույ ժը պետք է մտա ծի «ա նա տո միո րեն»:

Քն նու թյու նը կա րող է հայտ նա բե րել լար ված, ցա վոտ այ տուց վա ծու
թյուն սրուն քի թա փան ցող վեր քի շր ջա նում, ին չը վկայում է հե մա տո մայի 
և մկան նե րի ծա նր վնաս ման մա սին: Մյուս կող մի ց՝ նույն ել քային և մուտ
քային վեր քե րի շուրջ փա փուկ ու հան գիստ հյուս վածք նե րը վկայում են 
նվա զա գույն վնաս ված քի մա սին: Այ սինքն՝ վի րա բույ ժը պետք է մտա ծի 
նաև «ախ տա բա նո րեն»:

Պետք է բա ցա հայ տել կո տրվածք նե րը և ծայ րա մա սային ա նոթ նե րի ու 
նյար դե րի վնա սում նե րը: Ե թե տար հա նու մը հե տա ձգ վել է, ա պա կա րող է 
լս վել խշ շոց կամ ա նո թային աղ մուկ և զգաց վել «թրթ ռոց» կամ դող, ին չը 
վկայում է պսև դոա նև րիզ մի կամ զար կե րակե րա կային խու ղա կի մա սին: 
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Նկար 10.3

Վ նաս վածք հա կա հետևա կային ա կա
նով. ռազ մա կան վեր քե րը կեղ տոտ են և 
աղ տոտ վա ծ

Նկար 10.4

Մուտ քային և ել քային կրծ քաո րո վայ
նային վեր քեր. մտա ծե ՛ք «ա նա տո միո րեն»
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Ստուգ վում է ծայ րա մա սային շար ժո ղա կան և զգա ցո ղա կան ֆունկ ցիան: 
Ա վե լի հա ճախ լի նում է նեյ րապ րաք սիա (նյար դի սալ ջարդ), քան նյար դի 
մաս նա կի կամ լրիվ հա տում։

Կեն սա կան կարևոր օր գան նե րի հետ կապ ված վեր քե րի մեծ մա սն 
ար դեն պետք է հայտ նա բեր ված լի նեն շնչու ղի նե րի, շնչա ռու թյան և շր ջա
նա ռու թյան նախ նա կան քն նու թյան ժա մա նակ: Այ նուա մե նայ նիվ, ամ բող
ջա կան քն նու թյան ըն թաց քում ամ բո ղջ մա րմ նի շո շա փու մը կա րող է 
բա ցա հայ տել մա նր բե կո րի փո քր մուտ քային վերք, ո րը ներ թա փան ցել է 
ուղե ղա թա ղա նթ ներ, թո քա միզ կամ ո րո վայ նի խո ռո չ՝ ա ռանց ան մի ջա
պես ախ տա հա րե լու կեն սա կան գոր ծա ռույթ նե րը: 

Ամ բող ջա կան գնա հա տու մը կա րող է պա հան ջել նաև Ռհե տա զո
տու թյուն, բա ցա ռու թյամբ մի ջան ցիկ փա փուկ հյուս ված քային վեր քե րի, 
ո րոնց դեպ քում ռենտ գենն ա նի մաստ է: Պետք է նկա րել մա րմ նի՝ ա մեն 
մուտ քային ու ել քային վեր քից վե րև և ներքև ըն կած շր ջան նե րը: Գն դա կի 
դե ֆոր մա ցիան կամ տրո հու մը, ո րը Ռպատ կե րի վրա դրսևոր վում է բնո
րոշ « կա պա րային ան ձրևով», հա վաս տիո րեն վկայում է հյուս վածք նե րի 
ծա նր վնաս ման մա սին (նկ. 10.5, 3.35 և 4.5): Հարկ է նշել, որ շատ օ տար 
մար մին ներ ռենտ գենդ րա կան չեն. օ րի նակ՝ կո շի կի կամ հա գուս տի 
կտոր ներ, ցեխ, տե րև ներ և խոտ, ո րոշ ա կան նե րի պլաս տիկ բե կոր ներ: 
Մյուս կող մի ց՝ կա րող է դժ վար լի նել ար կը տար բե րա կել ո րոշ ռենտ գեն
դ րա կան ա նա տո միա կան կա ռույց նե րից (նկ. 8.4.2 և 14.9.1): Ծա նր բազ
մա բե կոր կո տրված քը նույն պես են թադ րում է փա փուկ հյուս վածք նե րի 
լայ նա ծա վալ վնա սում: Ռենտ գե նագ րու թյունն օգ նում է, բայց բա ցար ձակ 
ան հրա ժեշ տու թյուն չէ կո տրվածք նե րի ախ տո րոշ ման հա մա ր2:

Պետք է նկա տի ունե նալ, որ ռենտ գե նի վրա հյուս վածք նե րում օ դի 
առ կայու թյու նը պար տա դիր չէ, որ վկայի կլոստ րի դիալ մկա նա բոր բի գա զի 
մա սին: Բա րձր ա րա գու թյամբ օժտ ված գն դակ նե րի ու ար կե րի ա ռա ջաց
րած ժա մա նա կա վոր խո ռո չը հա ճախ թող նում է շո շա փե լի և ռենտ գե նագ
րո րեն երևա ցող ներ փա կե ղային և մի ջմ կա նային օդ ա ռո ղջ հյուս ված քում 
վեր քից ո րոշ հե ռա վո րու թյան վրա: Սա սո վո րա բար խո սում է ծա նր հյուս
ված քային վնաս ման մա սին: Գա զային գանգ րե նայի ախ տո րո շու մը կլի նի
կա կան է, և Ռպատ կե րը պա թոգ նո մո նիկ չէ (տե ՛ս նկ. 10.6 և 13.2): 

Ան խոս, ա վե լի բարդ ախ տո րո շիչ մի ջոց ներ նույն պես կա րող են 
կի րառ վե լ՝ կախ ված տվյալ հի վան դա նո ցի հա գեց վա ծու թյու նից և մաս նա
գի տա կան փոր ձա ռու թյու նից:

10.3. Հի վան դի նա խա պատ րաս տում 
վի րա հա տու թյա նը 

Ոչ միայն մար տա կան վեր քերն են կեղ տոտ և աղ տոտ ված, այլ նաև 
մար տա դաշ տերն են կեղ տոտ վայ րեր: Վի րա վոր նե րին հա սա նե լի չեն 
տար րա կան սա նի տա րա կան պայ ման նե րը, ուս տի պետք է ձեռ նար
կել բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը՝ հի գիե  նայի հիմ նա կան չա փա նիշ նե րին 
հա մա պա տաս խա նե լու հա մար։ Վի րա վոր նե րի մեծ մա սն ունե նում է վեր
ջույթ նե րի վեր քեր և հե մո դի նա մի կո րեն կայուն է։ Բո լոր կայուն հի վանդ
ներն ըն դուն վե լուն պես պետք է տաք ցնցուղ ըն դու նեն, իսկ վի րա կա պե րը, 
ե թե ան հրա ժեշտ է, փոխ վեն զնն ման և տրիա ժի նպա տա կո վ։ Միայն ծայ
րա հեղ ծա նր դեպ քերն են ան մի ջա պես ուղարկ վում վի րա հա տա րան: 

Վի րաս րա հում վի րա բույ ժը պետք է կան խավ պատ րաս տի հի վան դի 
դիր քը, ո րում վեր ջինս պետք է պառ կի վի րա հա տու թյան տար բեր փու լե
րում` հա մա ձայ նեց նե լով ա նես թե զիո լո գի և բուժ քույ րա կան ան ձնա կազ մի 
հետ: Վեր ջույթ նե րի վեր քե րի դեպ քում շատ օգ տա կար է պնև մա տիկ 
լա րա նի տե ղադ րու մը՝ հատ կա պես ակն հայտ ծա նր վնաս վածք նե րի դեպ
քում դաշ տային ա ռաջ նային վի րա կա պե րը հե ռաց նե լուց ա ռաջ:

Բազ մա կի փա փուկ հյուս ված քային վեր քե րի դեպ քում, երբ ա նո թային 
ախ տա հար ման կլի նի կա կան նշան նե րը բա ցա կայում են, վեր քե րի մշա
կու մը պետք է սկ սել ի րա նի և վեր ջույթ նե րի թիկ նային մա կե րե սի վեր քե րից, 
այ նու հե տև ան ցնել ա ռա ջային մա կե րե սի վեր քե րին: Շատ են ե ղել դեպ քեր, 

2 ԿԽՄԿ վիրաբուժական շատ բրիգադներ ստիպված են եղել գործել արտակարգ իրավիճակներում՝ 
առանց ռենտգեն սարքավորումների:

Նկար 10.5

Բազ կո սկ րի գլ խի կի զանգ վա ծային փշր
ման ֆո նին երևում է բնո րոշ « կա պա րային 
ան ձրև»՝ փամ փուշ տի տրո հու մից հե տո 
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Նկար 10.6

Ռն կար, ո րը ցույց է տա լիս գա զային գանգ
րե նայով չտա ռա պող տու ժա ծի հյուս վածք
նե րում օ դի առ կայու թյուն
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Նկար 10.7

Վի րա հա տու թյու նից ա ռաջ հա կա հետևա
կային ա կա նով վնաս ված քի լվա ցում
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երբ մա րմ նի ա ռա ջային մա կե րե սի վեր քե րի լայ նա ծա վալ վի րա հա տու թյուն
նե րից հե տո թիկ նային մա կե րե սին գտն վող վեր քե րը « մո ռաց վել» են: Բա ցի 
դրա նի ց՝ ա նես թե զիո լո գի հա մար վի րա հա տու թյունն ա վե լի հեշտ է ա վար
տին հա սց նել հի վան դի ե րես նի վեր դիր քում: 

Ընդ հա նուր ան զգայաց ման պայ ման նե րում խնամ քով հե ռաց վում են 
վի րա կա պերն ու բե կա կալ նե րը: Վեր քը հա րող մաշ կի զգա լի տա րա ծու թյուն՝ 
նե րա ռյալ վեր ջույ թի կամ ո րո վայ նի ամ բո ղջ շր ջա գի ծը, ջրով լվաց վում 
(մաք րե լով օ ճա ռով և խո զա նա կով), սա փր վում, չո րաց վում և այ նու հե տև 
մշակ վում է պո վի դոնյո դով: Վերքն ա ռա տո րեն լվաց վում է։ 

Տե ղա դր վում են ստե րիլ սա վան ներ: Անց քով «սր բիչ» խոր հուրդ է 
տրվում օգ տա գոր ծել միայն փո քր և մա կե րե սային վեր քի դեպ քում: Վեր
քե րի մեծ մա սը հարկ է լի նում մե ծաց նել, ին չը հան գեց նում է վի րա բու ժա
կան դաշ տի ընդ լայն մա նը: 

Այ նու հե տև վեր քը կր կին ման րազ նին լվաց վում է՝ մա կե րե սի կե ղտն ու 
բե կոր նե րը հե ռաց նե լու հա մար: Օպ տի մալ պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է 
օգ տա գոր ծել ստե րիլ ֆիզ լու ծույթ: Սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի պայ ման
նե րում կա րե լի է օգտ վել նաև ծո րա կի խմե լու ջրից. «Ե թե ջու րը կա րե լի է 
խմել, ա պա այն կա րե լի է նաև լց նել կեղ տոտ վեր քի մեջ»: Անհրա ժեշ տու
թյան դեպ քում գրուն տային ջու րը կա րե լի է մշա կել նատ րիու մի հի պոք լո
րի դով` ստա նա լով 0.025 %ոց լու ծույթ (1 լ ջրին 5 մլ ժա վե լա ջուր) լու ծույթ: 

Հի գիե  նայի և ա սեպ տի կայի/ան տի սեպ տի կայի հիմ նա կան կա նոն
նե րը կա րե լի է խախ տել միայն սպառ նա ցող շնչա հեղ ձու թյան կամ ար նա
քա մող ա րյու նա հո սու թյան ծայ րա հեղ դեպ քե րում:

10.4. Վեր քի զն նում
Հի վան դի ման րա կր կիտ ա ռաջ նային զն նու մից հե տո վի րա հա տա

րա նում վերք(եր)ի վի ճա կի լիար ժեք գնա հա տու մը կա րող է պա հան ջել 
նաև մատ նային զն նում ան զգայաց ման պայ ման նե րում: ՄԻ ԱՎի, B և C 
հե պա տիտ նե րի այս դա րա շր ջա նում վի րա բույ ժը պետք է մեծ զգու շու թյուն 
ցու ցա բե րի սուր ոսկ րա բե կոր նե րի եզ րե րով վնաս վածք ներ չս տա նա լու 
հա մար:

Հին դա սեր նո րա թուխ վի րա բույժ նե րի ն
Վերք զն նե լու լա վա գույն գոր ծի քը վի րա բույ ժի 
(պաշտ պան ված) մա տն է։

Վեր քի բուժ ման հա մար ան հրա ժեշտ վի րա բու ժա կան աշ խա տան քի 
ծա վա լը կախ ված է դրա տե ղա կայու մից և չա փից. այ սինքն՝ ախ տա
հար ված օր գա նից և վնաս ված հյուս ված քի ծա վա լից: Բա լիս տի կայի 
ի մա ցու թյու նը թույլ է տա լիս ըն դա մե նը պատ կե րա ցում կազ մել ար կի 
խո ցո ղու նա կու թյան մա սին, սա կայն ո րոշ զեն քե րի՝ խո ցե լու ա վե լի բա րձր 
նե րու ժի մա սին ի մա նա լը վի րա բույ ժին չի օգ նում վեր քի գնա հատ ման 
հար ցում: Բա ցա ռու թյամբ ֆու գա սային ՀՀԱնե րի, կի րառ ված զեն քի 
ի մա ցու թյու նը հա ճախ գործ նա կա նում ա նօ գուտ է լի նում: Շատ վեր քեր 
ա ռա ջա նում են ԱՄՊ գն դակ նե րի ռի կո շե տի հետևան քո վ՝ պատ ճա ռե լով 
լայ նա ծա վալ վնաս վածք ներ, ո րոնք հի շեց նում են դումդում փամ փուշտ
նե րից ստաց ված վեր քեր (տե ՛ս Գլուխ 3): 

Հյուս ված քային վնաս ման ա մե նաէա կան բա ղադ րի չը մնա ցոր դային 
վեր քային խո ռո չն է, սա կայն վեր քային խո ղո վա կի եր կայն քով խո ցող 
ար կի է ներ գիայի կո րուստն ու հյուս վածք նե րի քայ քայումն ան հա վա
սա րա չափ են տե ղի ունե նում՝ հան գեց նե լով « հյուս ված քային վնաս ման 
խճան կա րի»: Ժա մա նա կա վոր խո ռո չի ձևա վոր ման ըն թաց քում հյուս
վածք նե րի ձգ ման ու պա տռ ման պատ ճա ռով վնաս ված քը կա րող է ընդ
գրկել ա վե լի մեծ մա կե րես. խո ռո չա վոր օր գան նե րի պա տի ուշ ի շե միկ 
նեկ րոզ կամ ար տա քի նից ան վնաս թվա ցող ա նոթ նե րի ին տի մայի շեր տա
զա տում և թրոմ բոզ: Պետք է հաշ վի առ նել նաև վնաս ված քի և բուժ ման 
մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, ինչ պես նաև սեպ սի սի հնա րա վոր 
զար գա ցու մը:

Նկար 10.8

Վեր քի մատ նային զն նում
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Մար տա կան վեր քե րը եր բեք նույ նա կան չեն լի նում, 
նույ նի սկ ե թե ա ռա ջա ցել են նույն զեն քից:

Հյուս ված քային վնաս ման աս տի ճա նը գնա հա տե լու կա րո ղու թյունն 
ար վեստ է, ո րը հիմ նա կա նում սո վո րում են փոր ձի մի ջո ցով: Կարևոր է 
հյուս ված քային վնաս ման ծա վա լի հստակ գնա հա տու մը, քան զի թե րի 
վի րա բու ժա կան մշա կու մը կա րող է հան գեց նել սեպ սի սի և նույ նի սկ մահ
վան, իսկ չա փա զանց խոր վի րա բու ժա կան մշա կու մը՝ նոր մալ հյուս վածք
նե րի հա վե լյալ կո րս տի և հաշ ման դա մու թյան խո րաց ման: 

Այ նուա մե նայ նիվ, այս ար վես տը, ան շուշտ, գի տա կան հենք ունի: 
ԿԽՎԳՍն մի ջան ցիկ հրա զե նային վեր քե րը բա ժա նում է տար բեր կա տե
գո րիա նե րի՝ կախ ված հյուս վածք նե րի վնաս ման ծան րու թյան աս տի ճա
նից (վեր քե րի խմ բեր) և վնաս ված հյուս ված քային կա ռույց նե րից (վեր քե րի 
տիպ): Այս սանդ ղակն օգ նում է ո րո շել ան հրա ժեշտ վի րա հա տու թյան 
ծա վա լը: Ման րա կր կիտ զն նու մը շատ կարևոր է, քա նի որ ոչ բո լոր վեր
քերն են պա հան ջում վի րա բու ժա կան բա ցա հա տում:

10.5. Վի րա հա տա կան բու ժում
Պա տե րազ մի վեր քե րի մեծ մա սի վի րա հա տա կան բու ժու մը փու լային 

գոր ծըն թաց է, ո րը նե րա ռում է 2 հիմ նա կան մի ջամ տու թյուն ներ, ո րոն
ցից ա ռա ջի նը վեր քի ա ռաջ նային վի րա բու ժա կան մշա կու մը (ԱՎՄ) կամ 
մաս նա հա տումն է: Ար դյուն քում ստաց ված վեր քը թո ղն վում է չկար ված: 
Հե տա գայում՝ 47 օր ան ց, երբ հե տվ նաս ված քային բոր բոք ման էք սու դա
տիվ փու լը նա հան ջում է, և սկսվում է պրո լի ֆե րա տիվ փու լը, բաց վեր քը 
են թարկ վում է հե տա ձգ ված ա ռաջ նային փակ ման (ՀԱՓ): Գործ նա կա նում 
ՀԱՓը սո վո րա բար կա տար վում է 45 օր հե տո: Փա կու մը կա րող է ի րա կա
նաց վել պա րզ ուղ ղա կի կա րի մի ջո ցով կամ մաշ կի փոխ պատ վաստ ման 
և վե րա կանգ նո ղա կան վի րա բու ժու թյան բարդ տեխ նի կայի կի րառ մամբ 
(տե ՛ս Գլուխ 11):

Մեծ վեր քի վի րա հա տա կան բու ժումն ի րա կա նաց վում 
է 2 փու լով.
•  վեր քի ա ռաջ նային վի րա բու ժա կան մշա կում՝ 
ախ տա հար ված տե ղա մա սը թող նե լով լայն բաց ված, 
ա ռանց մաշ կային կամ խո րա նիստ կա ռույց նե րի կա րի.
•  հե տա ձգ ված ա ռաջ նային փա կում 45 օր ան ց:

10.5.1. Վեր քի ա ռաջ նային վի րա բու ժա կան մշակ ման տեխ նի կա 

Վեր քի ա ռաջ նային վի րա բու ժա կան մշակ ման 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րը.

1.  Դա դա րեց նել ա րյու նա հո սու թյու նը:
2.  Կա տա րել պատ շաճ մաշ կային կտրվածք ներ և 

փա կե ղա հա տում ներ:
3.  Հե ռաց նել մե ռու կաց ված և խիստ աղ տոտ ված 

հյուս վածք նե րը՝ վա րա կը կան խե լու/ վե րա հսկե
լու հա մար:

4.  Վեր քը թող նել բա ց՝ չկար ված:
5. Վե րա կանգ նել ֆի զիո լո գիա կան գոր ծա ռույթ նե

րը: 
6. Ինչ պես միշտ՝ հյուս վածք նե րին վե րա բեր վել 

խնամ քով և հո գա տա րո րեն:

Ա ռաջ նա հերթ խն դի րը ա րյու նա հո սու թյան դա դա րե ցումն է: Ա ռատ 
ա րյու նա հո սու թյամբ մեծ վեր քի՝ ա րյու նով լց ված խո ռո չի խոր քե
րում եր բեք չի կա րե լի փոր ձել կու րո րեն բռ նելսեղ մել ա նո թը: Ուղ ղա կի 
տե ղային ճնշում պետք է գոր ծադ րել, քա նի դեռ ի րա կա նաց վում է ա նոթ
նե րի մեր ձա դիր և հե ռա դիր վի զուա լա ցում ստան դարտ վի րա բու ժա կան 
բա ցա զատ ման մի ջո ցով: 

ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ՔԵ ՐԻ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ԺՈ ՒՄ 
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Ա նո թային վնաս վածք նե րի վար ման մա սին տե ՛ս Հա տոր 2, Գլուխ 24: 
Ա րյու նա հո սու թյու նից հե տո հի վան դի հա մար ա մե նա մեծ վտան գը 

վա րակն է: Վի րա բու ժա կան վա րա կի հա մար ան հրա ժեշտ է սնն դային 
մի ջա վայր, որ պի սին մար տա կան վեր քե րի դեպ քում հան դես են գա լիս 
մկան նե րի մե ռու կա ցած հյուս վածք նե րը, հե մա տո ման, ոսկ րա բե կոր
նե րը, կեղ տոտ մաշ կը, օ տար մար մին նե րը (հա գուս տի կամ կո շի կի կտոր
ներ, ցեխ, խճա քար, տե րև ներ, փո շի, խո ցող արկ և այլն), իսկ եր բե մն՝ 
նաև ար տա քին ոս կո րը (ոսկ րա բե կոր ներ, ո րոնք գա լիս են մա րմ նի մեկ 
այլ մա սի կամ մեկ այլ ան ձի վեր քից, և ո րոնց՝ որ պես երկ րոր դային ար կի 
ներ թա փան ցու մը, ա ռա ջաց նում է նոր վերք): Ար տա քին ոսկ րա բե կոր նե րի 
հետևան քով ա ռա ջա ցած վնաս վածք դիտ վում է ռում բե րի և ՀՀԱնե րի 
պայ թյուն նե րի դեպ քում:

Վեր քի ԱՎՄն մի գոր ծըն թաց է, երբ մե ռու կա ցած և վնաս ված 
հյուս ված քը, ո րը խիստ աղ տոտ ված է ման րէ նե րով ու կտոր տան քով, 
ամ բող ջու թյամբ հե ռաց վում է: Ար դյուն քում մնում է լավ ա րյու նա մա տա
կա րար վող ա ռո ղջ հյուս ված քի տե ղա մաս, որն ունակ է դի մա կայե լու 
մնա ցոր դային մա կե րե սային աղ տոտ մա նը, պայ մա նով, որ վեր քը բաց 
է թո ղն վում: Այ նուա մե նայ նիվ, ա ռո ղջ հյուս ված քի ան տե ղի հե ռա ցու մը 
մե ծաց նում է ձևա խեղ ման և հաշ ման դա մու թյան հա վա նա կա նու թյու նը:

Վեր քի լավ ա նո թա վոր ման և թթված նի մա տա կա րար ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է վեր քի ներ սում լար վա ծու թյան թու լա ցում և բոր բո քային 
էք սու դա տի լիար ժեք ար տա հո սք: Սա ա պա հով վում է մաշ կի և փա կե ղի 
պատ շաճ հա տու մով և վեր քը չկար ված թող նե լով:

Վեր քի ա ռաջ նային վի րա բու ժա կան մշա կու մը նե
րա ռում է հա տում և հե ռա ցում:

Գոր ծիք նե րի հիմ նա կան հա վա քա կազ մը նե րա ռում է այն ա մե նը, 
ինչն ան հրա ժեշտ է դեպ քե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյու նում՝ վի րա դա նակ, 
Մե ցեն բաու մի (հյուս ված քի) և Մեյոյի (թե լի) մե կա կան մկ րատ, մե կա կան 
վի րա բու ժա կան և ա նա տո միա կան պին ցետ, ոսկ րագ դալ, 6 ա րյու նա կանգ 
սեղ միչ ներ և վերք լայ նիչ ներ: Է լե կտ րա կոա գու լյա ցիա ան հրա ժեշտ չէ. 
նա խընտ րե լի է ունե նալ ներծծ վող լի գա տու րային կա րա նյութ: 

Նո րա թուխ կամ ՌԴՎ փո րձ չու նե ցող վի րա բույ ժի հա մար լա վա
գույն տար բե րա կը վեր քի ա նա տո միա կան շերտ առ շերտ բա ցա հա տումն 
է՝ շա րժ վե լով մա կե րե սային հյուս վածք նե րից խո րա նիստ նե րը՝ ա նա տո
միան և պա թո լո գիան ա վե լի լավ վի զուա լաց նե լու հա մար: Ա մեն դեպ
քում, վի րա բույ ժը պետք է տե ղյակ լի նի տվյալ հատ վա ծի ա նա տո միա կան 
կա ռուց ված քից: Հյուս ված քային վնա սու մը, ա րյու նա զե ղու մը և այ տու ցը 
կա րող են հեշ տու թյամբ խե ղել տե սա նե լի ա նա տո միան և քո ղար կել 
կարևոր կա ռույց նե րը:

10.5.2. Մաշկ 
Մաշկն ա ռաձ գա կան է, լավ ա րյու նա մա տա կա րար մամբ, շատ դի մաց

կուն է վնաս վածք նե րի նկատ մամբ և զգա լիո րեն կեն սու նակ: Մաշ կին 
պետք է պահ պա նո ղա կան կեր պով վե րա բեր վել։ Պետք է մաս նա հա տել 
միայն խիստ վնաս ված մաշ կը: Ինչ պես մուտ քային, այն պես էլ ել քային 
վեր քե րում սո վո րա բար բա վա կան է լի նում հե ռաց նել մաշ կի եզ րից ոչ 
ա վել, քան 23 մմ: 

Դ րա նից հե տո ա ռո ղջ մաշ կի եր կայն քով ար վում է այն պի սի կտրվածք, 
որն ան հրա ժեշտ է վեր քի խոր քը մուտք գոր ծե լու հա մար (նկ. 10.9.2): Փո քր 
մուտ քային և ել քային ան ցքե րի ետևում կա րող է թա քն ված լի նել զգա
լի ներ քին վնաս վածք: Ա մե նա հա ճախ հան դի պող սխալ նե րից մե կը վեր քի 
մաս նա հա տումն է փո քր մուտ քային կամ ել քային բաց վածք նե րից: Վեր
ջույթ նե րի դեպ քում կտրված քը պետք է կա տա րել եր կայ նա կան ա ռանց
քով, բայց ոչ են թա մաշ կային ոսկ րե րի վրայով, իսկ ծալ քե րի հատ վա ծում 
այն պետք է հա մա պա տաս խա նա բար կո րաց վի:

F.
 J

am
et

 /
 IC

RC

Նկար 10.9.2

Հի վանդ X. վեր քի կտրված քի եր կայ նա կի 
ընդ լայ նում
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Նկար 10.9.1

Հի վանդ X. մուտ քային վերք ազդ րի ա ռա
ջային մա կե րե սի ն

 Մուտք

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Նկար 10.9.3

Հի վանդ X. Փա կե ղա հա տում մաշ կի 
կտրված քի ողջ եր կայն քով. երևում են 
սալ ջարդ ված և մե ռու կա ցած մկան նե րը 

Ա մե նա տա րած ված սխա լը փո քր մուտ քային կամ ել
քային ան ցքե րի մի ջո ցով վեր քի մաս նա հատ ման փո
րձն է կամ չա փա զանց կա րճ կտրվածք ներ ա նե լը:

Մաշ կային վեր քի նման եր կա րա ցումն ա պա հո վում է ոչ միայն վեր քի 
ա վե լի լավ տե սա նե լիու թյուն, այլև թույլ է տա լիս ա վե լի խո րա նիստ հյուս
վածք նե րի պատ շաճ դե կո մպ րե սիա և դրանց հե տա գա դրե նա վո րում:

10.5.3. Են թա մաշ կային ճար պա բջ ջանք 
Են թա մաշ կային ճար պա բջ ջանքն ունի թույլ ա րյու նա մա տա կա րա րում, 

կպ չուն է և դժ վար է մա քր վում աղ տոտ վա ծու թյու նից: Այն պետք է ա ռա տո
րեն հե ռաց նել սկզբ նա կան հե տվ նաս ված քային վեր քի եզ րե րից 23 սմ շեր
տով:

10.5.4. Փա կեղ և ջլոն (ա պո նև րոզ)
Փա կե ղի մնա ցորդ նե րը նույն պես պետք է հե ռաց նել: Փա կե ղի փո քր 

ան ցքի տակ կա րող են լի նել մեծ քա նա կու թյամբ վնաս ված մկան ներ: 
Հետևա բար մկա նային պա տյա նը պետք է բա ցել խո րա նիստ փա կե ղի 
վրա մեծ կտրված քով, մկա նա թե լե րին զու գա հե ռ՝ մաշ կի կտրված քի ողջ 
եր կայն քով (նկ. 10.9.3): Այս շատ կարևոր քայլն ա պա հո վում է լայն ու խոր 
վերք լայ նում (ռետ րակ ցիա) և վեր քի խոր քե րի բա ցա զա տում: Դե պի վեր քի 
խո ռոչ ա վե լի լավ մուտք ա պա հո վե լու հա մար կա րող են պա հանջ վել նաև 
լայ նա կի կտրվածք ներ: 

Վեր քի հե տվ նաս ված քային այ տու ցը հեշ տու թյամբ կա րող է ա ռա ջաց
նել պա տյա նային (կոմ պարտ մենտ) հա մախ տա նիշ և տե ղային շր ջա նա
ռու թյան խան գա րում, ին չը կհան գեց նի մկան նե րի նեկ րո զի: Փա կե ղային 
կտրված քը բաց է թո ղն վում, որ պես զի այ տուց ված և ար նա լե ցուն մկան
նե րը փք վեն ա ռանց լար վա ծու թյան, և ա րյան մա տա կա րա րու մը չխա
թար վի, ու բոր բո քային էք սու դա տի և հե մա տո մայի դրե նա վո րու մը 
խթան վի:

Ա րյու նա հո սու թյան դա դա րե ցու մից հե տո հյուս ված
քային լար վա ծու թյան թու լա ցու մը վեր քի ա ռաջ նային 
վի րա բու ժա կան մշակ ման ա մե նա կարևոր քայլն է: 

Վեր քային խո ղո վա կը մինչև փա կե ղային շեր տը զն նե լու և վնաս ման 
ծա վա լը գնա հա տե լու լա վա գույն և ա մե նա նուրբ զոն դը ստե րիլ ձեռ նո ցով 
մա տն է: Եվ դար ձյալ, կո տրված ոսկ րե րի սուր եզ րե րին պետք է ա ռանձ
նա հա տուկ ուշադ րու թյուն դա րձ նել:

Փա կե ղա հա տում 
Պա տյա նային (կոմ պարտ մենտ) հա մախ տա նիշ կա րող է զար գա նալ 

ցան կա ցած փա կե ղային պա տյա նում, բայց ա մե նից հա ճախ հան դի պում է 
սրուն քի շր ջա նում: Պետք է մեծ զգու շու թյուն ցու ցա բե րել ծն կից վար գտն
վող ցան կա ցած մի ջան ցիկ վնաս ված քի հետ աշ խա տե լիս, ան կախ նրա
նի ց՝ մե ծո լո քային կո տրվածք կա, թե՝ ոչ:

Պա տյա նային (կոմ պարտ մենտ) հա մախ տա նի շի ա մե
նա չն չին կաս կա ծի դեպ քում ան գամ պետք է ան հա
պաղ ի րա կա նաց նել դե կո մպ րե սիա:

Փա կե ղա հատ ման տեխ նի կայի մա սին տե ՛ս Հա տոր 2, Բա ժին Բ10: 

10.5.5. Մկան 
Մա հա ցած մկա նունքն ի դեա լա կան մի ջա վայր է կլոստ րի դիային 

վա րա կի զար գաց ման հա մար, ո րը հան գեց նում է գա զային գանգ րե նայի 
կամ փայ տաց ման, ինչ պես նաև բազ մա թիվ այլ ման րէ նե րի ա ճի հա մար: 
Մկան նե րով ան ցնող ար կային ան ցու ղին լավ տե սա նե լի դա րձ նե լու 
հա մար այն պետք է շերտ առ շերտ ամ բող ջու թյամբ բա ցել։ Հույժ կարևոր 

ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ՔԵ ՐԻ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ԺՈ ՒՄ 
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Հի վանդ X. լիո վին բաց ված ու մա քր ված 
վեր քի խո ռո չ

է հե ռաց նել ան ցու ղին պա տող խիստ աղ տոտ ված, ակն հայ տո րեն մե ռու
կա ցած և ջնջխ ված մկա նային հյուս ված քը:

Մա հա ցած կամ խիստ աղ տոտ ված մկա նային հյուս
ված քը պետք է հե ռաց նել:

Զ գու շա ցում 
Լայ նա կիո րեն ամ բող ջու թյամբ կտրված մկան նե րը կծկ վումկր ճատ

վում են վեր քի խո ռո չից դուրս: Հետ քաշ վածկր ճատ ված այդ մկա նային 
գլ խիկ նե րը պետք է գտ նել, զն նել և ըստ ան հրա ժեշ տու թյան մաս նա հա
տել: Վեր քի ռևի զիայի ժա մա նակ պետք է խու սա փել չվ նաս ված մկան
նե րը լայ նա կիո րեն հա տե լուց: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ոչ բո լոր վնաս ված մկան ներն են են թարկ վե լու 
նեկ րո զի: Ինչ պե ՞ս տար բե րա կել վնաս ված, սա կայն ա պա քին վե լու ունակ 
մկան նե րը ոչ կեն սու նակ նե րից: Սո վո րա բար հի մն վում են 4 Կե րի վրա.

•  Կա րմ րու թյուն
•  Կակ ղու թյուն
• Կծ կո ղա կա նու թյուն
•  Կա թող ա րյուն:

Այն մկա նային հյուս վածք նե րը, ո րոնք Կար միր չեն, 
սեղ մե լիս Կա կուղ չեն, պին ցե տով կսմ թե լիս չեն Կծկ
վում կամ կտ րե լիս ա րյուն չի Կա թում, պետք է հե ռաց
նել մինչև ա ռո ղջ Կար միր, Կա կուղ, Կծկ վող և Կա թող 
ա րյու նով մկան նե րին հաս նե լը:

Ս տո րև նկա րա գրված ո րոշ ախ տա բա նա կան փո փո խու թյուն ներ, 
սա կայն, կա րող են շփո թու թյուն հա րու ցել. 

• Ինչ պես քն նարկ վել է Գլուխ 3ում, վեր քե րի բա լիս տիկ ուսում նա
սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ վի րա վոր ման դեպ քում տե ղի է 
ունե նում մի քա նի ժամ տևող կտ րուկ, բայց ան ցո ղիկ ա նո թա կծ կում, 
ո րին հա ջոր դում է տե ղային բոր բո քային հի պե րե միկ ռեակ ցիան: 
Հետևա բար, միշտ չէ, որ պետք է «կտ րել, մինչև ա րյուն գա»։ Ուս տի 
վի րա բույ ժը պետք է հաշ վի առ նի վի րա վո րու մից հե տո ան ցած ժա
մա նա կը:

•  Սա կայն թե րի մաս նա հա տու մից հե տո հա ճախ ա ռա ջա նում է միո
նեկ րոզ, ո րը հայտ նա բեր վում է օ րեր ան ց վեր քի զնն ման ժա մա նակ: 
Անշր ջե լի փո փո խու թյուն նե րը միշտ չէ, որ ան մի ջա պես նկա տե լի են 
լի նում: Վեր քը զար գա նում, հա սու նա նում է, և այդ փո փո խու թյուն նե
րը ցույց են տա լիս վեր քի « կյան քի ա նամ նե զի» տար բեր փու լե րը3: 
Վի րա բույ ժը պետք է լավ հաս կա նա այս ա մե նը: 

• Վի րա բույ ժը պետք է նաև հաս կա նա, որ շո կը կամ լա րա նի օգ տա
գոր ծու մը կա րող են փո խել մկան նե րի գույ նը կամ ա րյու նա հո սե լու 
ունա կու թյու նը, և որ կծ կո ղա կա նու թյան վրա բա ցա սա բար են ազ
դում հի պո թեր միան և պա րա լի զաց նող ա նես թե տիկ նե րը:

Վե րոն շյալ 4 Կե րի չա փա նիշ նե րը շատ սուբյեկ տիվ են և կախ ված 
են վի րա բույ ժի փոր ձա ռու թյու նից, սա կայն առ կա լա վա գույն կլի նի կա
կան չա փո րո շիչ ներն են: Պետք է ուշադ րու թյուն դա րձ նել մկա նի գույ նի ն՝ 
Կա րմ րու թյա նը, և կազմ ված քի ն՝ Կակ ղու թյա նը: Կծ կո ղա կա նու թյու նը 
ստու գե լու հա մար հար կա վոր է մկա նի 2 սմ³ ծա վա լով մաս բռ նել և կսմ
թել պին ցե տով. չկծկ վե լու դեպ քում կտ րել մկ րա տով կամ վի րա դա նա կով: 
Ստու գե լ՝ մկա նի կտրված ծայ րից արդյոք Կա թո ՞ւմ է ա րյուն: Միան գա մից 
2 սմ³ից մեծ կտոր ներ կտ րե լը կհան գեց նի ա ռո ղջ հյուս ված քի ան տե ղի և 
ան զգույշ հե ռաց ման: Այս գոր ծում շատ կարևոր է նուրբ ու ման րա կր կիտ 
տեխ նի կան:

Մի ջմ կա նային փա կե ղը են թա կա է հե ռաց ման, ե թե ներծծ ված է 
ա րյու նով և աղ տոտ ված է: 

3 Pearson W. Important principles in the drainage and treatment of wounds. Lancet 1917; 189:44550.

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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10.5.6. Հե մա տո մա 

Մեծ հե մա տո մայի առ կայու թյու նը, որ պես կա նոն, վկայում է խո շոր 
ա նո թի վնաս ման մա սին: Հե մա տո մայի հե ռա ցու մը կա րող է հան գեց նել 
ա րյան հան կար ծա կի սուր կո րս տի: Նախ քան հե մա տո մայի դա տար կու մը 
խե լա միտ է ձեռ քի տակ ունե նալ ա րյու նա հո սու թյան դա դա րեց ման մի ջոց
ներ։ Պնև մա տիկ տուր նի կե տով աշ խա տե լիս ա նա տո միա կան կա ռույց
նե րը պետք է հստա կո րեն նույ նա կա նաց նել:

10.5.7. Ոսկր և վեր նո սկր 
Ո սկ րի հա վեր սյան ա նո թային հա մա կար գը չա փա զանց փխ րուն է: Այն 

ոսկ րա բե կոր նե րը, ո րոնք ամ րաց ված չեն վեր նո սկ րին կամ մկան նե րին, 
ար դեն սեկ վեստ րաց ված են և են թա կա են հե ռաց ման, մինչ դեռ ցան կա
ցած ամ րա կց ված ոսկր պետք է պահ պա նել: Մեր կաց ված ոսկ րա խո ղո
վա կը պետք է գդա լով քե րել մինչև կարծր ոսկ րա ծու ծը: Տե ղում թո ղն վող 
ցան կա ցած ոսկր պետք է մաք րել մա հա ցած մկա նային հյուս ված քից և 
օ տար մար մին նե րից, իսկ ոսկ րի աղ տոտ ված ծայ րե րը պետք է թար մաց
նել ոսկ րա կր ծի չով: Այս փու լում ոսկ րային դե ֆեկ տը կարևոր չէ. ա ռաջ
նա հերթ նշա նա կու թյուն ունի վեր քը, և պետք է ա նել ա մեն հնա րա վո րը 
վա րա կը կան խե լու հա մար, ո րի զար գա ցու մը կհան գեց նի ա վե լի մեծ ոսկ
րային կո րս տի: Բազ մա թիվ ոսկ րա բե կոր նե րի հե ռաց ման հետ կապ վա ծ՝ 
չսեր տա ճե լու վտան գը չա փա զանց ված է։ 

Մյուս կող մի ց՝ վեր նո սկ րը դի մաց կուն է և ունի հա րուստ ա րյու նա մա
տա կա րա րում. այն գե րա կշռող դեր է խա ղում ոսկ րա գոյաց ման մեջ: Դրա 
մաք րում/ հե ռա ցու մը պետք է ի րա կա նաց նել պահ պա նո ղա կան ձևով և 
սահ մա նա փակ վել ակն հայտ կեղ տոտ ված ու աղ տոտ ված եզ րե րի հե ռաց
մամբ:

Վեր քի ԱՎՄի ժա մա նակ ԿԽՄԿի պրակ տի կան են թադ րում է ոսկ
րե րի ան շար ժաց ման պար զա գույն տար բե րա կի կի րա ռում. սո վո րա բար 
դա թիկ նային գիպ սային լոն գետ կամ կմախ քային ձգ ման որևէ ե ղա նակ 
է: Այս փու լում հազ վա դեպ է ար տաօ ջա խային օս տեո սին թեզ պա հանջ
վում, իսկ օ ջա խային օս տեո սին թեզ ԿԽՄԿի պրակ տի կայում ար գել ված է։ 
Կո տրված քի վե րջ նա կան ան շար ժաց ման տար բե րա կի վե րա բե րյալ ո րո
շու մը կայաց վում է վեր քի ՀԱՓի ժա մա նակ:

Կո տրվածք նե րի ան շար ժաց ման և ոսկ րային դե ֆե կտ նե րի վե րա
կանգն ման տար բեր մե թոդ նե րի ցու ցում նե րի մա սին տե ՛ս Հա տոր 2, Գլուխ 
22:

10.5.8. Զար կե րակ ներ, նյար դեր և ջլեր 
Ինչ պես նշ վեց վերևում, ե թե վնաս ված է վեր ջույ թը սնու ցող հիմ

նա կան զար կե րա կը, ա պա ան հրա ժեշտ է դա դա րեց նել ա րյու նա հո սու
թյու նը և կա ՛մ ան հա պաղ վե րա կանգ նել ա նո թը, կա ՛մ գոյա ցած դե ֆեկ տը 
փո խա րի նել են թա մաշ կային ե րա կային պատ վաս տով կամ ժա մա նա կա
վոր ստեն տով, ե թե վեր ջույ թը նա խա տես վում է պահ պա նել: Վի րա բույ ժը 
պետք է ա ռանձ նա հա տուկ ուշադ րու թյուն դա րձ նի ծա նր բազ մա բե կոր 
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Նկար 10.10.1

Հի վանդ Y. բազ կի և կրծ քա վան դա կի 
հրա զե նային վնաս վածք

Նկար 10.10.2

Հի վանդ Y. բաց ված վեր քային խո ղո վա կ

Նկար 10.10.3

Հի վանդ Y. պոկ ված ոսկ րային բե կոր նե ր

ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ՔԵ ՐԻ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ԺՈ ՒՄ 
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կո տրվածք նե րի շուրջ ա նո թային վնաս ված քի հնա րա վո րու թյա նը:
Բո լոր նյար դե րը պետք է հնա րա վո րինս պահ պա նել։ Խո շոր նյար

դե րը դի մա կայում են պա տռ վե լուն, սա կայն կա րող են են թարկ վել սալ
ջար դի (նեյ րապ րաք սիա): Հա ճախ նյար դե րը միակ կա ռույց ներն են, ո րոնք 
երևում են վեր քի խո ռո չում: Ե թե պա րզ վում է, որ դրանք վնաս վել են, 
ա պա ան հրա ժեշտ է ար ձա նագ րել վնաս ման տե ղա կայու մը և աս տի ճա նը։ 
Նյար դի մեր ձա դիր և հե ռա դիր ծայ րե րին կա րե լի է փա կց նել չներծծ վող 
կա րեր, մո տեց նել մի մյանց և վեր քից դուրս թող նե լ՝ հե տա գա վի րա հա
տու թյան ժա մա նակ դրանց նույ նա կա նա ցու մը հեշ տաց նե լու հա մար: Վեր
քի ԱՎՄի ժա մա նակ վնաս ված նյար դի ո րո նում կա րե լի է ի րա կանաց նել 
միայն այն դեպ քում, երբ դա չի պա հան ջում ա ռո ղջ հյուս ված քային շեր
տե րի բա ցում:

Ջ լե րի ծայ րե րը պետք է նր բո րեն թար մաց նե լ՝ հե ռաց նե լով միայն 
խիստ վնաս ված թե լիկ նե րը: Կարևոր և հե տա գա վե րա կանգն ման կա րիք 
ունե ցող կտրված ջլե րը, ինչ պես և նյար դե րը պետք է պի տա կան շել 
չներծծ վող թե լով:

Պետք չէ ա պար դյուն փոր ձել վե րա կանգ նել ջի լը կամ նյար դը, քա նի 
որ այս չա փա զանց աղ տոտ ված վեր քե րի դեպ քում հա ջո ղու թյան հաս նե լու 
հա վա նա կա նու թյու նը մեծ չէ: Ան մի ջա կան վե րա կանգն ման ձա խո ղու մը 
միայն կդժ վա րաց նի հե տա գա ջան քե րը: Բա ցի դրա նի ց՝ վե րա կանգ նու մը 
ժա մա նակ և ջանք է պա հան ջում «օր վա ա մե նաան պա տեհ պա հին», 
հետևա բար ա ռա վել նպա տա կա հար մար է դա ա նել պլա նային կար գով: 
Այ դու հան դե րձ, նյար դե րը և ջլե րը չպետք է եր կար բաց թող նել, այլ ծած
կել մկա նային կամ մաշ կի լա թե րով կամ թաց վի րա կա պով: 

Զար կե րակ նե րի, նյար դե րի և ջլե րի վե րա կանգն ման տեխ նի կայի 
մա սին տե ՛ս Հա տոր 2, Գլուխ 24 և 25:

10.6. Մա րմն ում մնա ցած գն դակ ներ և բե կոր ներ 

Ակն հայտ է, որ վեր քի ԱՎՄի ժա մա նակ հան դի պած ցան կա ցած 
խո ցող արկ (օ տար մար մին) պետք է հե ռաց նել, սա կայն պետք չէ մաս
նա տել ա ռո ղջ հյուս ված քը՝ փոր ձե լով գտ նել այն: Ինչևէ, գոյու թյուն ունի 
գն դակ նե րի և բե կոր նե րի ան հա պաղ հե ռա ցում պա հան ջող 2 ի րա վի ճակ, 
ո րոնք կապ ված են կո նկ րետ ա պա ցուց ված ռիս կե րի և բար դու թյուն նե րի 
հետ. 

1. Հո դի ձուս պա պար կում տե ղա կայ ված արկ. հյուս վածք նե րի վրա մե
խա նի կո րեն ազ դող մե տա ղի կտո րը կա ռա ջաց նի ցավ, շար ժու նա
կու թյան սահ մա նա փա կում և ա ճա ռի աս տի ճա նա կան քայ քայում, 
իսկ կա պար պա րու նա կե լու դեպ քում կա նաև թու նա վոր ման վտանգ: 
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Նկարներ 10.12.1 և 10.12.2

Վե րին միջ նոր մում մնա ցած գն դա կ
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Նկարներ 10.11.1 և 10.11.2

Կոն քա զդ րային հո դի մեջ մնա ցած գն դա կ

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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10

Այն պետք է հե ռաց վի սուր վնաս ված քի ԱՎՄի շր ջա նակ նե րում (նկ. 
10.11.1 և 10.11.2):

2. Վ տանգ, որ ար կը կա րող է ա ռա ջաց նել կարևոր կա ռույ ցի (սո վո րա
բար խո շոր ա րյու նա տար ա նո թի) է րո զիա՝ մեծ ա րյու նա հո սու թյան 
կամ էմ բո լի զա ցիայի հնա րա վո րու թյամբ (նկ. 10.12.1 և 10.12.2): Ե թե 
վի րա բույժն ունե նում է կե ղծ անևրիզ մի կամ զար կե րակե րա կային 
խու ղա կի կաս կած, ա պա այդ պա թո լո գիա նե րի վի րա հա տա կան բու
ժու մը նե րա ռում է օ տար մա րմ նի հե ռա ցում: 

Այս հե ռաց ման հրա տա պու թյու նը կախ ված կլի նի օ տար մա րմ նի 
ճշգրիտ ա նա տո միա կան տե ղա կայու մից և վտանգ ված կա ռույ ցից, 
հի վան դի հե մո դի նա միկ կայու նու թյու նից, ախ տո րո շիչ և վի րա հա տա
կան սար քա վո րում նե րի առ կայու թյու նից և հատ կա պես վի րա բույ ժի 
փոր ձից: Խո շոր մի ջամ տու թյան հետ կապ ված ռիս կե րը (գն դա կի հե ռա
ցում միջ նոր մից, գլ խու ղե ղից և այլն), ո րոնց դեպ քում բար դու թյուն նե րի 
տո կո սը կա րող է բա վա կա նին բա րձր լի նել (մա նա վանդ ան փո րձ ձեռ
քե րում), պետք է բաղ դա տել դրան ցից հրա ժար վե լու ա ռա վե լու թյուն նե րի 
հետ, որ տեղ բար դու թյուն նե րի ընդ հա նուր հա ճա խա կա նու թյու նը ցա ծր է. 
հե տա գա ցու ցում նե րի և ման րա մաս նե րի հա մար տե ՛ս Գլուխ 14:

10.7. Վե րջ նա կան զն նում և հե մոս տա զ

Պետք է վեր քը բա ցել լայ նիչ նե րով և ջրի ցա ծր ճնշ ման մե ղմ ու ա ռատ 
շի թով լվալ այն՝ մաք րե լով մնա ցոր դային բե կոր նե րից, մա կար դուկ նե
րից և նվա զեց նե լով ման րէային բե ռնվա ծու թյու նը։ Ա վե լի նա խընտ րե լի 
է սո վո րա կան ֆիզ լու ծույ թը, սա կայն կա րե լի է ան վտանգ օգ տա գոր ծել 
նաև ցան կա ցած խմե լու ջուր: Բա վա րար ճնշում կա րե լի է ա պա հո վե լ՝ 
եր կու ձեռ քով սեղ մե լով ծա կոտ կեն կա փա րի չով պլաս տի կե շի շը. վեր քի 
խո ռո չի չա փից կախ վա ծ՝ կպա հանջ վի 13 լ ֆիզ լու ծույթ: Շատ մեծ և բարդ 
կո տրվածք նե րի դեպ քում կա րող է պա հանջ վել մինչև 10 լ լու ծույթ վեր քը 
« մա քուր» տես քի բե րե լու հա մար:

Դ րա նից հե տո վեր քի խո ռո չի բո լոր կա ռույց նե րը պետք է լավ տե սա
նե լի և նույ նա կա նաց ված լի նեն (նկ. 10.13): Վի րա բույ ժը պետք է մա տով 
ուշա դիր զն նի վեր քը, որ պես զի հայտ նա բե րի դրա մեջ մնա ցած ցան կա
ցած օ տար մար մին կամ ան նկատ մնա ցած գրպան ներ ու խո ռոչ ներ: 

• Չ բա ցել ա ռո ղջ հյուս ված քի թա րմ շեր տե րը։ 
• Ան հար կի չփնտ րել մե տա ղա կան բե կոր ներ:
•  Վեր քից հե ռաց նել հա գուս տի մնա ցորդ նե րը, բույ

սե րի կտոր նե րը և կեղ տը:

Պնև մա տիկ տուր նի կե տը հե ռաց նե լուց հե տո ա րյու նա հո սու թյու նը 
պետք է վե րա հսկ վի թան զի ֆով տամ պո նա դայով և բա րակ ներծծ վող 
լի գա տու րա նե րով: Ցան կա լի է խու սա փել Է լե կտ րա կոա գու լյա ցիայից, 
քա նի որ այն թող նում է մե ռած այր ված հյուս վածք ներ, ինչն ա վե լի վնա
սա կար է, քան ներծծ վող թե լի հան գույ ցից մնա ցած օ տար մար մի նը: 

Վեր քը պետք է ամ բող ջու թյամբ բաց թող նել (նկ. 10.14): Վեր քը 
մա սամբ փա կե լու հա մար « մի քա նի կար դնե լը»՝ « պար զա պես ծայ րե րը 
մի փո քր ի րար մո տեց նե լու հա մար», առնվա զն ի մաստ չու նի: Դա կխո
չըն դո տի վեր քի լայ նա ծա վալ դե կո մպ րե սիան և դրե նա վո րու մը, քա նի որ 
ռեակ տիվ այ տու ցի զար գա ցու մից հե տո նույ նի սկ թույլ դր ված կա րը դառ
նում է ձիգ: Բա ցի դրա նի ց՝ թեև վեր քը կա րող է մա քուր թվալ, սա կայն այն 
ստե րիլ չէ: Վեր քի մեջ դե ռևս առ կա են ման րէ ներ և ման րա դի տա կային 
բե կոր ներ, ո րոնք կար տա նետ վեն հե տվ նաս ված քային բոր բո քային էք սու
դա տի հետ միայն հա մար ժեք դրե նա վոր ման պայ ման նե րում: 

Արդյոք պե ՞տք է տե ղադ րել դրե նաժ: Ե թե վեր քը հա մե մա տա բար 
մա կե րե սային է և լայն բաց ված, ա պա դրե նա ժի կա րիք չկա։ Ե թե վեր
քի մեջ կան խոր գրպան ներ, ո րոնք չեն կա րող ամ բող ջու թյամբ բաց
վել ա նա տո միա կան սահ մա նա փա կում նե րի պատ ճա ռով, ա պա կա րող 
է պա հանջ վել փա փուկ կամ ծալ քա վոր ռե տի նե դրե նա ժային խո ղո վակ: 
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Հի վանդ X. վեր քը բաց է թո ղն վե լ
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Կա րող է ա վե լի օգ տա կար լի նել բուն վեր քից ներքև ըն կած հատ վա ծում 
ար ված կտրված վեր քի մի ջո ցով դր ված հա կադ րե նա ժը: 

Այս մի ջամ տու թյուն նե րը նո րու թյուն չե ն։ Դրանք բո լո րը սեպ տիկ 
վի րա բու ժու թյան կա նոն ներն են, ո րոնք կա րե լի է գտ նել բո լոր ստան
դարտ վի րա բու ժա կան տե ղե կա տու նե րում: «Եր բեք մի՛ փա կեք վա րակ ված 
վեր քե րը։ Մի՛ փա կեք աղ տոտ ված կամ ա վե լի քան 6 ժամ բաց մնա ցած 
մա քուր վեր քե րը: Պար բե րա բար կա տա րեք վեր քի սա նա ցիա, մշա կում, 
ինչ պես նաև ֆիզ լու ծույ թով լվա ցում, մինչև վեր քը դառ նա լիո վին մա քուր: 
Որ պես երկ րոր դային մի ջամ տու թյուն ի րա կա նաց րեք վեր քի հե տա ձգ ված 
ա ռաջ նային փա կում»:

Հին դա սեր նո րա թուխ վի րա բույժ նե րի ն
Ռազ մա կան վեր քե րի դեպ քում գոր ծում են թա րա
խային վի րա բու ժու թյան կա նոն նե րը:

10.8. Վեր քի մաս նա հա տում. բա ցա ռու թյուն նե ր

10.8.1. Ա ռա ջին խմ բի ան նշան վեր քե րի վա րում

ԿԽՎԳՍ 1ին խմ բի փա փուկ հյուս ված քային շատ վեր քեր կա րող են 
բուժ վել ոչ վի րա հա տա կան ե ղա նա կով: Նման վեր քե րի շար քում են, օ րի
նակ՝

•  մի ջան ցիկ հրա զե նային վնաս վածք՝ մուտ քի և ել քի փո քր ան ցքե րով 
(այ սինքն՝ նեղ վեր քային խո ղո վա կով), ա ռանց մի ջան կյալ հյուս
վածք նե րի այ տուց վա ծու թյան (հե մա տո մա/այ տուց) կամ կարևոր 
կա ռույց նե րի վնաս ման այլ նշան նե րի (նկ. 3.29.1).

•  բազ մա թիվ մա կե րե սային վեր քեր, ո րոնք ա ռա ջա ցել են մա րմ նի 
վրա « ցան ված»՝ ակն հայ տո րեն ցա ծր ա րա գու թյամբ և ցա ծր կի նե
տիկ է ներ գիայով օժտ ված մա նր բե կոր նե րից (օ րի նակ՝ ձեռ քի նռ
նակ), ինչ պես ցույց է տրված նկար 10.15.1ում:

Փա փուկ հյուս ված քային 1ին խմ բի ո րոշ մա կե րե սային վեր քե րի 
հա մար կպա հանջ վի միայն վեր քե րի պա րզ տե ղային սա նա ցիա: Սա 
բա վա րար կլի նի ցա ծր է ներ գիայի փո քր բե կո րային շատ վեր քե րի դեպ
քում, որ տեղ պո տեն ցիալ սնն դա մի ջա վայ րը ման րէ նե րի հա մար այն
քան փո քր է, որ մա րմ նի սո վո րա կան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը 
կա րող են ինք նու րույն հաղ թա հա րել դրանք: Դրանք կա րե լի է մաք րել 
օ ճա ռաջրով ու ախ տա հա նի չով և տե ղադ րել պա րզ չոր վի րա կապ: Փո քր 
վեր քե րը բաց են թո ղն վում, որ պես զի ա պա քին վեն երկ րոր դային ձգու մով 
հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ հա կա բիո տիկ նե րի վա ղա ժամ նշա նա
կու մը հնա րա վոր է լի նում (տե ՛ս Գլուխ 13): ԿԽՄԿի այս փոր ձը հաս տա տել 
են այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ ևս4: 

Ա ռա ջին խմ բի մյուս մա կե րե սային վեր քե րի հա մար կա րող է պա հանջ
վել մուտ քային և ել քային վեր քե րի մշա կում տե ղային ան զգայաց ման 
տակ՝ ա զատ դրե նա վո րում ա պա հո վե լու հա մար: Սա կա րող է ուղե կց վել 
նե րար կի չով սո վո րա կան ֆիզ լու ծույթ նե րար կե լո վ՝ վեր քային խո ղո վա կը 
ո ռո գե լու հա մա ր՝ դրե նա ժի կի րառ մամբ կամ ա ռանց դրա: Այ նուա մե նայ
նիվ, այդ պի սի ո րոշ վեր քեր կպա հան ջեն ամ բող ջա կան վի րա բու ժա կան 
զն նում և մաս նա հա տում, հատ կա պես երբ խոս քը այն պի սի վնաս ված քի 
մա սին է, ո րի դեպ քում խո ցող զի նա տե սա կը չա փա զանց կարևոր է՝ ֆու
գա սային ՀՀԱ: Ա կա նից ա ռա ջա ցած նույ նի սկ փո քր ծա կած վեր քե րը 
կա րող են լց ված լի նել ցե խով ու խո տով կամ ա կա նի պա տյա նի բե կոր նե
րով, ո րոնք բո լորն էլ են թա կա են հե ռաց ման (նկ. 10.16):

Ռազ մա կան վեր քե րի տա րա սե ռու թյու նը. չկա բո
լոր վեր քե րի հա մար կի րառ վող միա տե սակ բու
ժում: Պետք է նկա տի ունե նալ վեր քի Խում բը և 
Տի պը՝ ըստ ԿԽՎԳՍի:

4 Bowyer GW, Cooper GJ, Rice P. Small fragment wounds: biophysics and pathophysiology. J Trauma 1996; 
40(S3):S15964.

Նկար 10.15.2

Չ կա ներ թա փան ցում դե պի հո դա խո ռոչ և 
ա նո թային վնաս վածք. վեր քե րը սո վո րա
կան սա նա ցիայի կա րիք ունե ն
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Նռ նա կի բե կոր նե րով մա կե րե սային 
« ցա նա վո րում»
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Հա կա հետևա կային ա կան նե րից ա ռա ջա
ցած բո լոր բե կո րային վեր քե րը՝ մեծ թե 
փո քր, ԱՎՄի կա րիք ունե ն
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10.8.2. Փու լային մաս նա հա տում 

Ո րոշ խո շոր վեր քե րի դեպ քում մե ռու կա ցած և վնաս ված, բայց կեն
սու նակ հյուս վածք նե րի մի ջև սահ մա նը հստակ չի լի նում: Պա տա հում է, որ 
ակն հայ տո րեն մա քուր ու կեն սու նակ հյուս ված քը մի քա նի օր ան ց մե ռու
կա նում է, մա նա վանդ ե թե վնաս ված քի և վի րա բու ժա կան մշակ ման մի ջև 
ո րո շա կի ժա մա նակ է ան ցած լի նում, և ե թե վի րա բույ ժը նման վի րա հա
տու թյուն նե րի փո րձ չի ունե նում: Գա ղա փարն այս տեղ այն է, որ հե ռաց վի 
միայն ակն հայ տո րեն մա հա ցած հյուս ված քը. այ լա պես պետք է կա տա րել 
պահ պա նո ղա կան մաս նա հա տում և վեր քը դար ձյալ զն նել վի րաս րա հում 
48 ժամ ան ց: 

Այս մե թո դը կոչ վում է « փու լային մաս նա հա տում», այ սինքն՝ վեր քի 
մաս նա հա տումն ի րա կա նաց վում է մի քա նի վի րա հա տա կան սեանս նե
րով: Եվ սա պետք է պլա նա վո րել որ պես այդ պի սի ն։ Վի րա բույ ժը պետք 
է գի տա կց ված ո րո շում կայաց նի. « Քա նի որ վս տահ չեմ մնա ցած հյուս
վածք նե րի կեն սու նա կու թյան մեջ, և նոր մալ հյուս վածք նե րի չա փից դուրս 
հե ռա ցու մը կհան գեց նի ձևա խեղ ման կամ ֆունկ ցիայի խա թար ման, ա պա 
այս հի վան դի վեր քը կրկ նա կի մաս նա հատ ման կեն թար կեմ ա վե լի ուշ» 
(նկ. 10.17): 

Տար հան ման շատ ար դյու նա վետ մի ջոց նե րով և բա վա րար մաս
նա գետ նե րով բա նակ նե րում փու լային մաս նա հա տու մը կա րող է լի նել 
բուժ ման նա խընտ րե լի մե թո դը և ի րա կա նաց վել վի րա վոր նե րի խնամ քի 
շղ թայի եր կայն քով տար բեր հի վան դա նոց նե րում տար բեր վի րա բույժ նե րի 
կող մից:

Զանգ վա ծային կո րուստ նե րի և վատ կամ գոյու թյուն չու նե ցող տար
հան ման ի րա վի ճա կում փու լային մաս նա հա տու մը չի կա րող դի տարկ
վել որ պես ստան դարտ բուժ ման մե թոդ: Այն պա հան ջում է բա վա կա նին 
մեծ ան ձնա կազմ և ռե սուրս նե ր՝ մեծ թվով հի վանդ նե րի սպա սար կե լու, 
այ նու հե տև նրանց նո րից զն նե լու և վի րա հա տե լու հա մար: Ա վե լի հա ճախ 
պա տա հում է, որ վի րա բույժ նե րի ծան րա բե ռնվա ծու թյունն այն քան մեծ 
է լի նում, կամ մար տա վա րա կան ի րա վի ճակն այն քան բարդ է լի նում, որ 
փու լային մաս նա հա տում հնա րա վոր չի լի նում կազ մա կեր պել։ Յու րա
քանչյուր վեր քի ԱՎՄն այդ դեպ քում կա տար վում է որ պես լիար ժեք և 
վե րջ նա կան վի րա հա տու թյուն: Այս դեպ քում, հյուս վածք նե րի կեն սու նա
կու թյան վե րա բե րյալ կաս կա ծի դեպ քում ա վե լի նպա տա կա հար մար է 
հե ռաց նել դրանք:

Փու լային մաս նա հատ ման պրակ տի կան չպետք է շփո թել վեր քի թե րի 
կամ ան հա ջող ԱՎՄի հետ: Վեր ջին դեպ քում հի վան դը վե րա դառ նում է 
վի րաս րահ 5 օր ան ց ՀԱՓի հա մար, բայց պա րզ վում է, որ վեր քը վա րակ
վել է դրա մեջ մնա ցած մե ռու կային հյուս ված քո վ։ Այն պատ րաստ չէ կար 
դնե լու հա մար, և պա հան ջում է կրկ նա կի մաս նա հա տում:

10.9. Վեր քը բաց թող նե լը. բա ցա ռու թյուն ներ 

Ինչ պես սո վո րա բար լի նում է վի րա բու ժու թյան մեջ, ա մեն կա նոն 
ունե նում է բա ցա ռու թյուն ներ. ո րոշ վեր քեր կա րող են կամ նույ նի սկ պետք 
է փակ վեն:

10.9.1. Գլուխ, պա րա նոց, գլ խա մաշկ և սե ռա կան օր գան ներ 
Նշ ված հատ ված նե րում ա ռատ ա րյու նա մա տա կա րա րու մը և փա փուկ 

հյուս վածք նե րի նվա զա գույն առ կայու թյու նը թույլ են տա լիս կա տա րել վեր
քի ա ռաջ նային փա կում ան մի ջա պես ԱՎՄից հե տո: Նմա նա տիպ վեր քե րը 
խոր հուրդ է տրվում թող նել բաց միայն խիստ աղ տոտ վա ծու թյան առ կայու
թյան դեպ քում կամ կաս կա ծե լի ի րա վի ճակ նե րում:

Դի մած նո տային վեր քե րի դեպ քում բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան թը 
բո լոր ա ռում նե րով բա ցա ռու թյուն է, և պետք է ա մեն ինչ ար վի այն փա կե
լու հա մար: 

Մա չե տեի կամ պան գայի հար վա ծից ա ռա ջա ցած վեր քե րը, հատ կա
պես դեմ քի կամ գան գի հատ վա ծում, ոչ թե կտրված, այլ ա վե լի շուտ խա ռը 
ջնջխ վածպա տռ ված վեր քեր են: Կախ ըն կած մաշ կի եզ րի և ջլո նային 
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սա ղա վար տի մի ջև հայտ նա բեր վում է կեղ տոտ շա րակ ցա հյուս ված քային 
շերտ: Ե թե վի րա վո րու մից ան ցել է ոչ ա վել, քան 6 ժամ, ա պա ԱՎՄից և 
են թա մաշ կային դրե նա վո րում ա պա հո վե լուց հե տո թույ լատ րե լի է ան մի
ջա պես ի րա կա նաց նել վեր քի ա ռաջ նային փա կում: Իսկ ե թե ան ցել է ա վե
լի քան 6 ժամ, ա պա ա վե լի լավ է ա ռա ջի կա 24 օ րե րի ըն թաց քում վեր քը 
թող նել բաց, ո րից հե տո նոր ի րա կա նաց նել ՀԱՓ:

Մի ջան ցիկ գան գու ղե ղային վնաս ված քի դեպ քում խոր հուրդ է տրվում 
փա կել կարծ րե նին: Նման դեպ քե րում ուղ ղա կի կա րու մը հազ վա դեպ է 
հա ջող վում, սա կայն խն դի րը հեշ տու թյամբ հնա րա վոր է լի նում լու ծել 
գան գի վեր նո սկ րի կամ ջլո նի լա թի մի ջո ցով: Գլ խա մաշ կի վեր քի ԱՎՄից 
հե տո այն պետք է փա կել կա ՛մ ուղ ղա կիո րեն մաշ կով, կա ՛մ շրջ վող լա թով:

10.9.2. Կրծ քա վան դա կի փա փուկ հյուս վածք ներ (բաց պնև մո-
թո րա քս) 

Ն ման վեր քե րը են թա կա են ԱՎՄի, սա կայն ա ռո ղջ մկան նե րը և 
թո քա մի զը հար կա վոր է փա կել շճային տա րա ծու թյան ֆունկ ցիո նա լու
թյու նը պահ պա նե լու հա մար: Մաշկն ու են թա մաշ կը պետք է բաց թող նել և 
տե ղադ րել պլև րալ դրե նա ժային խո ղո վակ:

10.9.3. Ո րո վայ նի պա տի փա փուկ հյուս վածք ներ 
Ինչ պես և կրծ քա վան դա կի դեպ քում, պետք է կա տա րել վեր քի ԱՎՄ 

և գոր ծադ րել բո լոր ջան քե րը ո րո վայ նա մի զը փա կե լու հա մար: Ընդ 
ո րում, ե թե կա ո րո վայ նային պա տյա նային (կոմ պարտ մենտ) հա մախ տա
նի շի զար գաց ման կաս կած, նա խընտ րե լի է ի րա կա նաց նել ո րո վայ նամ զի 
ժա մա նա կա վոր փա կում (Բո գո տապարկ և այլն): 

Ո րո վայ նային կոմ պարտ մենտ հա մախ տա նի շի մա սին տե ՛ս Հա տոր 2, 
ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 32Ա:

10.9.4. Ձե ռք
Մաս նա հա տու մը պետք է ի րա կա նաց նել հնա րա վո րինս պահ պա

նո ղա բա ր՝ խնայե լով բո լոր կեն սու նակ հյուս վածք նե րը՝ վե րա կանգ նու մը 
հեշ տաց նե լու և ֆունկ ցիո նալ ար դյուն քը բա րե լա վե լու հա մար: Այս վեր
քե րը պետք է թող նել բաց 24 օր, այ նու հե տև ի րա կա նաց նել ՀԱՓ: Այ նուա
մե նայ նիվ, ջլե րը և նյար դե րը պետք է ծած կել ա ռո ղջ հյուս վածք նե րո վ՝ 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում շրջ վող լա թե րի մի ջո ցով: Փո քր վեր քե րի 
դեպ քում կա րե լի է ան մի ջա պես ի րա կա նաց նել ա ռաջ նային փա կում:

10.9.5. Հո դե ր
Ձուս պային (սի նո վիալ) թա ղա նթ նե րը հար կա վոր է փա կել: Ե թե դա 

հնա րա վոր չէ, ա պա պետք է կա րել գո նե միայն հո դա պար կը: Թե րևս մեծ 
խն դիր չի ծա գում, երբ ձուս պա թա ղան թը հնա րա վոր չի լի նում լիար ժեք 
փա կել: Մաշկն ու մկան նե րը պետք է բաց թող նել։

10.9.6. Ա րյու նա տար ա նոթ ներ 
Ա ռաջ նային վե րա կանգն ման կամ ե րա կային փոխ պատ վաստ ման 

են թարկ ված ա րյու նա տար ա նոթ նե րը հնա րա վո րու թյան դեպ քում պետք է 
ծած կել կեն սու նակ մկան նե րով: Մաշ կը պետք է բաց թող նել։

Յու րա քան չյուր ա նա տո միա կան շր ջա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հա մար տե ՛ս Հա տոր 2:

10.10. Վի րա կա պու թյուն նե ր

Վեր քի պատ շաճ ԱՎՄից հե տո այն պետք է ծած կել ա ռատ վի րա
կա պով, ո րը պատ րաստ ված է ներծ ծող բամ բա կյա շեր տով չոր փա փուկ 
թան զի ֆից: Վեր քի վրա այն պահ վում է թույլ կապ ված է լաս տիկ բին տով 
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Նկար 10.17

Խո շոր վեր քի փու լային մաս նա հա տում. 
մե ռու կային հյուս ված քի սահ մա նա զատ
ման գի ծն այժմ հստակ երևում է
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Նկար 10.18

Մա չե տեպան գայով գլ խին հա սց ված 
վերք
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10

կամ վեր ջույ թը ողջ շր ջագ ծով չգրկող («չ խեղ դող») կպ չուն սպե ղա նիով: 
Ա մուր վի րա կա պը, ո րը փա թաթ ված է վեր ջույ թի շուր ջը, ներծ ծե լով վեր քի 
ար տադ րու կը և չո րա նա լո վ՝ սկ սում է թող նել ա րյու նա կանգ լա րա նի է ֆե
կտ: Հարկ չկա թան զի ֆե կո մպ րես նե րը կիպ խց կել վեր քի մեջ. դա միայն 
կխո չըն դո տի դրե նա վոր մա նը: Նպա տա կը բոր բո քային էք սու դա տի դուրս
բե րումն է վեր քից դե պի վի րա կապ: Բաց ջլերն ու հո դա պար կե րը կա րե լի 
է ծած կել ֆիզ լու ծույ թով ներծծ ված կո մպ րես նե րով:

Չի կա րե լի օգ տա գոր ծել վա զե լի նա պատ թան
զիֆ, իսկ վեր քի խո ռո չը ոչ մի պա րա գայում չի կա
րե լի թան զի ֆով « տամ պո նա վո րել» այն պես, որ այն 
խցան վի՝ խո չըն դո տե լով գոյա ցող հե ղու կի ա զատ 
ար տա հոս քը: 

Վի րա կա պը կա րե լի է հե ռաց նել միայն վի րա հա տա րա նում 
ան զգայաց ման պայ ման նե րում՝ ՀԱՓի ժա մա նակ: Հի վան դա սե նյա
կում վի րա կա պու թյու նը պա րու նա կում է ներ հի վան դա նո ցային վա րա կի 
վտանգ: Վի րա բույ ժը չպետք է տրվի վի րա կա պը փո խե լու գայ թակ ղու
թյա նը, որ պես զի « զուտ տես նի՝ ինչ կա, չկա»: Ա մեն մի վի րա կա պու թյուն 
հան դես է գա լիս որ պես լա վա ցող հա տի կա վոր (գ րա նու լյա ցիոն) հյուս
ված քի վնաս վածք՝ վեր ջի նիս են թար կե լով խա չա ձև վա րակ ման վտան գի: 

IC
RC

IC
RC

IC
RC

Նկարներ 10.19.1 – 10.19.4

Է լաս տիկ բին տով փա թաթ ված փուխր 
թան զի ֆե ա ռատ վի րա կա պ
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Փո խա րե նը բա վա կան է ուշա դիր նայել հի վան դին. ե թե հի վան դը ժպ տում 
է, ուտում և հար մա րա վետ տե ղա վոր ված է ան կող նում, ուրե մն վեր քի հետ 
ա մեն բան կար գին է: 

Ե թե վի րա կա պը և բին տը ներծծ վել են ար տա զա տու կով, ա պա հար
կա վոր է կա ՛մ ա վե լաց նել ներծ ծող բամ բա կյա լրա ցու ցիչ շերտ, կա ՛մ, 
հա նե լով առ կա վի րա կա պի բին տը, փո խա րի նել միայն բամ բա կյա թաց 
շեր տը՝ չդիպ չե լով վեր քի հետ ան մի ջա կան հպ ման մեջ գտն վող թան
զի ֆե կո մպ րե սին: Վի րա կա պի վի ճակն ինք նին չի խո սում վեր քի վի ճա կի 
մա սին:

Հե տա ձգ ված ա ռաջ նային փակ մա նը սպա սող վեր
քե րի վի րա կա պե րը չպետք է փո խել մինչև փա կու մը:

10.10.1. Բա ցա ռու թյուն նե ր

• Չ դա դա րող ա րյու նա հո սու թյու նը պա հան ջում է ան հա պաղ վե րա
զննում: Նույ նը պա հանջ վում է նաև ի շե միայի մա սին վկայող ա նո
թային փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում:

•  Վա րա կի զար գաց ման ակն հայտ նշան ներ և ախ տան շան ներ. տենդ, 
ին տոք սի կա ցիա, ուժեղ ցա վեր և թու լու թյուն, վեր քի տա քու թյուն, 
կա րմ րու թյուն (թ խա մորթ նե րի մո տ՝ փայ լուն մա կե րես), այ տուց և 
կարծ րու թյուն, կամ տհաճ հո տով խո նավ վի րա կապ: Այս ա մե նը ցու
ցում է ոչ թե հի վան դա սե նյա կում վի րա կա պու թյան, այլ վի րաս րա
հում վեր քի երկ րոր դային վի րա բու ժա կան մշակ ման հա մար:

ՀԱՓին սպա սող բո լոր վեր քե րը մի քա նի օր ան ց սկ սում են 
«թթվային» հոտ ար ձա կե լ՝ շճային սպի տա կուց նե րի քայ քայ ման ա մո նիա
կային ար գա սիք նե րի « լավ ան դուր հոտ»: Ի տար բե րու թյուն դրա, վա րակ
ված/ին ֆե կց ված վերքն ունի բնո րոշ տհաճ հո տ՝ « վատ ան դուր հոտ»:

10.11. Պատ վաս տում փայ տաց ման դեմ, 
հա կաբիոտիկ ներ և ցա վա զր կում

Բո լոր տու ժած նե րը պետք է ստա նան կան խար գե լիչ պատ վաս տում 
փայ տաց ման դեմ (տե ՛ս Գլուխ 13):

Վ նաս ված հատ վա ծի պատ շաճ հանգս տի և հի վան դին ֆի զիո թե րա
պև տիկ մի ջամ տու թյուն նե րի պատ րաս տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է լավ 
ցա վա զր կում ի րա կա նաց նել (տե ՛ս ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Ե. ԿԽՄԿ ցա վի կա ռա
վար ման ուղե ցույց):

10.12. Հետ վի րա հա տա կան խնա մք 

Ան խոս, հետ վի րա հա տա կան ճիշտ խնամ քը հույժ կարևոր է: ԿԽՄԿ 
փոր ձը ցույց է տվել, որ ԿԽՄԿ հի վան դա նո ցում ա մե նաա ռա ջա տար վի րա
բու ժա կան մո տե ցում նե րի ներդ նու մը սահ մա նա փա կող ա մե նա կարևոր 
գոր ծո նը ոչ թե վի րա բույժ նե րի տեխ նի կա կան ո րա կա վո րումն է, այլ հետ
վի րա հա տա կան խնամ քի մա կար դա կը: Այս գոր ծո նը չպետք է թե րագ նա հա
տել աղ քատ, պա տե րազ մից ա վեր ված երկ րի հա մա տե քս տում:

Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առ կա է փա փուկ հյուս ված քային ծա վա
լուն վնաս վածք, ան գամ ե թե կո տրվածք չկա, վեր ջույ թի հան գիստն ա պա
հո վե լու հա մար այն ամ բող ջու թյամբ պետք է ան շար ժաց նել: Դա կա րե լի է 
ի րա կա նաց նել հե տին գիպ սային լոն գե տի մի ջո ցով: 

Օր գա նիզ մը պետք է հաղ թա հա րի վնաս ված քի նկատ մամբ նոր մալ 
կա տա բո լիկ ռեակ ցիան, ին չի հետ կապ ված՝ հի վան դին պետք է ա պա հո
վել լիար ժեք սնն դա կարգ: Աղ քատ երկ րում հի վան դա նո ցում հայտն վող 
շատ վի րա վոր ներ տա ռա պում են թե րս նու ցու մի ց։ Դա միայն թու լաց
նում է օր գա նիզ մի ա պա քին վե լու և վա րակ նե րին դի մա կայե լու կա րո ղու
թյու նը:
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Վ նաս ված քի վե րջ նա կան ա պա քին ման ֆունկ ցիո նալ ար դյուն քը 
մե ծա պես կախ ված է պատ շաճ ֆի զիո թե րա պիայի ց՝ մկա նային զանգ
վա ծը և հո դե րի շար ժու նա կու թյու նը պահ պա նե լու հա մար, և այն պետք է 
նա խա ձեռ նել վա ղ՝ որ պես ա պա քին ման գոր ծըն թա ցի ան քակ տե լի մաս:

Վեր քե րի ար դյու նա վետ վար ման սկզ բունք նե րը

1.  Վեր քի հա մար ժեք մաս նա հա տում. մե ռու կա ցած հյուս վածք նե րի, 
աղ տո տող բե կոր նե րի, օ տա րա ծին օր գա նա կան նյու թե րի և ա րյան 
մա կար դուկ նե րի հե ռա ցում:

2.  Վեր քի հա մար ժեք դրե նա վո րում. փա կե ղային դե կո մպ րե սիա, վեր քը 
թող նել բա ց՝ ա ռանց կար դնե լու, մեծ ծա վա լուն ներծ ծող վի րա կապ:

3.  Հե մոս տազ:
4.  Վեր ջույ թի ան շար ժա ցում մինչև փա փուկ հյուս վածք նե րի լա վա

ցու մը:
5.  Փայ տաց ման կան խար գե լում, հա կա բիո տիկ ներ և ցա վա զր կում:
6. Ս նու ցում:
7. Խ նա մք և ֆի զիո թե րա պիա. շար ժու նա կու թյան վե րա կանգ նում:
8.  Վի րա կա պի ան տե ղի փո փո խու թյան բա ցա ռում:
9.  Վեր քի հե տա ձգ ված ա ռաջ նային փա կում (45 օր ան ց):
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11.1. Հե տա ձգ ված ա ռաջ նային փա կում

Հե տա ձգ ված ա ռաջ նային փա կու մը (ՀԱՓ) վեր քի փա կումն է, որն 
ի րա կա նաց վում է ԱՎՄից 47 օր ան ց, ին չը հա մա պա տաս խա նում է վեր
քե րի լա վաց ման ֆիբ րոպ լաս տիկ փու լին: ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան պրակ
տի կայում ժա մա նա կային ստան դար տը ե ղել է 45 օր: Վեր քի փակ ման 
ժա մա նա կի ընտ րու թյու նը կարևոր է. այն դե ռևս հա մար վում է լա վա ցում 
ա ռաջ նային ձգու մով: 

Պետք է խու սա փել վեր քե րը փա կե լու փոր ձե րից, քա նի դեռ դրանք 
մա քուր չեն. միև նույն ժա մա նակ, պետք է նշել, որ ՀԱՓ հազ վա դեպ 
է հա ջող վում կա տա րել, երբ ԱՎՄից ան ցած է լի նում ա վե լի քան 8 օր՝ 
սկսվող ֆիբ րո զով պայ մա նա վոր ված: Այս դեպ քում ուժի մեջ է մտ նում 
երկ րոր դային ձգու մով լա վա ցու մը:

Ոչ մի վերք չի կա րե լի փա կել, ե թե դե ռևս առ կա է 
վեր քի աղ տոտ վա ծու թյուն կամ վա րակ:

ՀԱՓ ի րա կա նաց նե լու հա մար հի վան դը տե ղա փոխ վում է վի րա հա
տա րան, որ տեղ վեր քը բաց վում և զնն վում է ան զգայաց ման տակ: Մա քուր 
վեր քի վի րա կա պը լի նում է չոր ու սևկա նա չա վուն և ունե նում է շճային 
սպի տա կուց նե րի քայ քայու մից գոյա ցող ա մո նիա կային հոտ (« լավ ան դուր 
հոտ»): Թան զի ֆը կպած է լի նում մկա նին, և երբ փո րձ է ար վում վի րա
կա պը զգու շո րեն հե ռաց նել, մկա նը կծկ վում է և թեթևա կի ա րյու նա հո
սում: Մկա նի մա կե րե սը լի նում է ալ կար միր և ծո րա ցող ա րյամբ: Այդ պի սի 
վեր քը պատ րաստ է ՀԱՓի: Նկար ներ 11.1.1–11.1.5ում բեր ված է մաշ կա
պատ վաս տի մի ջո ցով վեր քի փակ ման փու լե րի ամ բող ջա կան հա ջոր դա
կա նու թյան օ րի նակ:

Ե թե վերքն ին ֆե կց ված է, ա պա վի րա կա պը վեր քից սա հում է ա ռանց 
որևէ դի մադ րու թյան, քա նի որ դրա և վեր քի մա կե րե սի մի ջև առ կա է 
թա րա խային թա ղա նթ, ո րը կա րող է պա րու նա կել մե ռու կա ցած հյուս
ված քի հատ ված ներ, ինչ պես նաև թա րախ: Մա կե րե սը լի նում է փայ լատ 
կամ մոխ րա վունկար միր և չի ա րյու նա հո սում: Վի րա կա պն ար ձա կում է 
ին ֆե կց ված վեր քին բնո րոշ « վատ ան դուր հոտ»: 

Այդ պի սի ին ֆե կց ված կամ մնա ցոր դային աղ տոտ վա ծու թյուն կամ 
կեն սա զուրկ հյուս վածք պա րու նա կող վեր քը պա հան ջում է հե տա գա 
վի րա բու ժա կան մաս նա հա տում` երկ րոր դային վի րա բու ժա կան մշա կում, 
ո րից հե տո այն նո րից թո ղն վում է բաց: Փա կու մը հե տա ձգ վում է: ՀԱՓի 
նմա նա տիպ ան հա ջող փոր ձը չպետք է շփո թել « փու լային մաս նա հատ
ման» հետ (տե ՛ս Գլուխ 10):

11.1.1. Հե տա ձգ ված ա ռաջ նային փակ ման մե թոդ նե ր
Սո վո րա բար, ՀԱՓն ի րա կա նաց վում է ուղ ղա կի կա րի մի ջո ցով. 

խո րա նիստ և մաշ կային կա ռույց նե րի պա րզ մեր ձե ցում՝ մաշ կի եզ րե րի 
նվա զա գույն մո բի լի զաց մամբ և ա ռանց լար ման (նկ. 11.2): Ե թե կա րը լար
ված լի նի, մաշ կի եզ րե րը կմե ռու կա նան, և վեր քը կբաց վի։ Փո քր վեր քե րը 
կա րե լի է փա կել կպ չուն սպե ղա նիով եզ րե րը մո տեց նե լու մի ջո ցով:

Վեր քը պետք է փա կել ա ռանց կա րի լար վա ծու թյան:

Փա փուկ հյուս վածք նե րի զգա լի կո րուս տը խո չըն դո տում է խոր և մաշ
կային կա ռույց նե րի մեր ձեց մա նը: Ո րոշ ա նա տո միա կան հատ ված նե րում 
կա րող են օգ տա կար լի նել շրջ վող մաշ կա լա թե րը: Ե թե կա բաց ոսկր, 
ա պա կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել մաշ կամ կա նային լաթ: Ա վե լի մեծ բաց 
տա րածք նե րը պա հան ջում են մաշ կի պատ վաս տում (նկ. 11.1.5):

Վեր քի ԱՎՄն վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ունի ա ռանց 
բար դու թյուն նե րի ՀԱՓի հա մար:
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11.1.2. Մե ռյալ տա րա ծու թյուն 
Ինչ պես և բո լոր վեր քե րի դեպ քում, մե ռյալ տա րա ծու թյան վե րա ցում/ 

փա կու մը ՀԱՓի ըն դուն ված սկզ բունք նե րից է: Սա կա րող է տեխ նի կա պես 
բարդ լի նել, երբ ե ղել է խո րա նիստ հյուս վածք նե րի մեծ կո րուստ: Խո րա
նիստ կա ռույց նե րը մի մյանց մո տեց նե լու հա մար օգ տա գոր ծում են ներծծ
վող կա րեր, բայց այս տեղ ևս հար կա վոր է խու սա փել կա րե րի ա վե լորդ 
պրկ վա ծու թյու նից, քա նի որ դա կհան գեց նի հյուս վածք նե րի տե ղային 
ի շե միայի՝ նվա զեց նե լով վա րա կի զար գաց ման նկատ մամբ տե ղային 
դի մադ րո ղա կա նու թյու նը և խա թա րե լով լա վա ցու մը: Կա րիք չկա կա րել 
փա կեղ նե րը և են թա մաշ կային ճար պա բջ ջան քը ։

ՀԱՓի դեպ քում պետք է հնա րա վո րինս խու սա փել դրե նա վո րու մից: 
Դրե նաժ նե րը կա րող են հան դես գալ որ պես վեր քի մեջ մաշ կի բակ տե
րիալ ֆլո րայի և աղ տո տիչ նե րի թա փանց ման հե տա դա րձ ուղի ներ, դրանք 
խա թա րում են վա րակ նե րի նկատ մամբ հյուս վածք նե րի դի մադ րո ղա կա
նու թյու նը. դրե նա ժը վեր քի հա մար ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ՝ լրա ցու ցիչ օ տար 
մար մին:

Դ րե նաժ եր բեք չպետք է տե ղադ րել մե ռյալ տա րա ծու թյուն չու նե
ցող վեր քե րի մեջ. դրանք պետք է կի րա ռել միայն զգա լի մե ռյալ տա րա
ծու թյամբ և դրա նով պայ մա նա վոր վա ծ՝ ծո րա ցող ա րյամբ վեր քե րում: 

Նկար 11.1.3

Վի րա կա պի հե ռա ցում 5 օր ան ց. նկատ վում 
է չո րա ցած ա րյու նաշ ճային ար տա զա տու կը: 
Վի րա կա պի հե ռաց մա նը զու գըն թաց մկա նը 
կծկ վում և ա րյու նա հո սում է: 

Նկար 11.1.4

ՀԱՓի պատ րաստ մա քուր վերք. այս դեպ
քում մաշ կի կո րս տի մեծ մե կե րե սի պատ
ճա ռով ՀԱՓը կի րա կա նաց վի ոչ լիա շերտ 
մաշ կա պատ վաս տո վ

Նկար 11.1.5

Վեր քը, ո րը քիչ ա ռաջ ծա ծկ վել է ոչ լիա
շերտ մաշ կա պատ վաս տո վ
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Նկար 11.1.1

Շատ կեղ տոտ վերք

Նկար 11.1.2
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11

Նկար 11.2

Ուղ ղա կի կա ր՝ որ պես ՀԱ Փ
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Սո վո րա բար, ա րյան ծո րը դա դա րած է լի նում 24 ժամ վա ըն թաց քում, և 
դրե նա ժը հարկ է լի նում հե ռաց նել: Ե թե դրե նաժ օգ տա գործ վում է, ա պա 
այն պետք է տե ղադ րել դրե նա վոր վող հատ վա ծից վար և, ե թե հնա րա
վոր է, լի նի ար տած ծող կա թե տե րի տի պի: Հա կա ռակ դեպ քում բա վա րար 
է լի նում օգ տա գոր ծել պա րզ փա փուկ ռե տի նե դրե նա ժային (Փեն ռոու զի) 
խո ղո վակ:

Հ նա րա վո րինս խու սա փել դրե նա վո րու մից ՀԱՓի 
ժա մա նակ: Իսկ ե թե, այ նուա մե նայ նիվ, դրե նա ժային 
խո ղո վակ տե ղա դր վել է, ա պա հե ռաց նել ա ռա ջի կա 
24 ժամ վա ըն թաց քում:

11.1.3. Վեր քի խնա մք 

ՀԱՓից հե տո վեր քը հար կա վոր է ծած կել չոր թան զի ֆով, ո րը 
կա րե լի է թող նել մինչև կա րե րի հե ռա ցու մը: Ե թե փա կու մից հե տո զար գա
նում են վա րա կի նշան ներ, հի վան դին պետք է կր կին տա նել վի րա հա տա
րան, զն նել վեր քը, հա նել կա րե րը և վեր քը նո րից բա ցե լո վ՝ դրե նա վո րել 
այն՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կր կին ի րա կա նաց նե լով վի րա բու ժա
կան մշա կում: Հար կա վոր է ա մեն կե րպ խու սա փել այս մի ջամ տու թյու նը 
հի վան դա սե նյա կում ի րա կա նաց նե լուց, քա նի որ այդ տեղ դժ վար է ի րա
կա նաց նել պատ շաճ զն նում ու դրե նա վո րում՝ ա ռանց վեր քը խա չա ձև 
վա րակ ման ռիս կի են թար կե լու:

11.2. Մաշ կի պատ վաս տում 

Ե թե մաշ կի մեծ կո րս տի պատ ճա ռով վեր քը հնա րա վոր չի լի նում 
փա կել ուղ ղա կի կա րի կամ ռո տա ցիոն մաշ կա լա թե րի մի ջո ցով, ա պա 
կա րե լի է ի րա կա նաց նել մաշ կա պատ վաս տում՝ եր բե մն այն հա մադ րե լով 
մաս նա կի ուղ ղա կի կա րի հետ:

11.2.1. Մաշ կի ինք նա պատ վաստ ման տե սակ ներ 
Ա զատ մաշ կա պատ վաստ նե րը կա րող են լի նել ոչ լիա շերտ (վեր

նա մաշկ և բուն մաշ կի մի մա սը) կամ լիա շերտ (վեր նա մաշկն ու ամ բո ղջ 
բուն մաշ կը): Ոչ լիա շերտ կամ փե ղեկ ված մաշ կա պատ վաստ նե րը (ՓՄՊ), 
տար բեր վում են ի րենց հաս տու թյամբ՝ կախ ված նրա նից, թե որ քան բուն 
մաշկ է նե րառ ված: Որ քան հաստ լի նի մաշ կա պատ վաս տը, այն քան քիչ 
այն կկծկ վի/կկր ճատ վի և իր գույ նով ու կազմ ված քով նման կլի նի նոր մալ 
մաշ կին: Սա կայն նման դեպ քում փոխ պատ վաստ ման ձա խող ման ռի սկն 
ա վե լի մեծ է: Եվ ընդ հա կա ռա կը՝ ա վե լի բա րակ ՓՄՊնե րը դի մաց կուն են 
և ա վե լի հեշտ են սեր տա ճում, բայց ա վե լի շատ են կծկ վում և տձևա նում, 
քան հաս տե րը՝ թող նե լով ա վե լի վատ ֆունկ ցիո նալ և էս թե տիկ ար դյունք: 

Բա րակ փե ղեկ ված մաշ կա պատ վաստ ներ 
Ս րանք օգ տա գործ վում են մեծ դե ֆե կտ նե րի հա մար, և երբ մաշ կա

ծած կույ թի կոնտ րակ տու րայի զար գա ցու մը կամ դրա ո րա կը կարևոր չեն: 

Հաստ փե ղեկ ված մաշ կա պատ վաստ նե ր
Ս րանք օգ տա գործ վում են այն դեպ քե րում, երբ մաշ կի ո րա կը կարևոր 

է, օ րի նակ՝ հո դե րի ծալ քե րը, որ տեղ պետք է խու սա փել կոնտ րակ տու րա
նե րից: Ինչևի ցե, ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սը պետք է լի նի կա տա րյալ ա ռո ղջ 
և ունե նա լավ ա նո թա վո րում:

Լիա շերտ մաշ կա պատ վաստ նե ր
Ս րանք լա վա գույնս օգ տա գործ վում են դեմ քի վրա լավ կոս մե տիկ 

ար դյունք ստա նա լու կամ ձեռ քե րի կամ մատ նե րի զգա ցող, ֆունկ ցիո նալ 
մա կե րես նե րը փա կե լու հա մար: 
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11.2.2. Մաշ կի պատ վաստ ման պա հանջ նե ր

Մաշ կա պատ վաստ նե րը կա րող են ծած կել հա տի կա վոր/գ րա նու լյա
ցիոն հյուս ված քի ձևա վոր ման հա մար բա վա րար ա նո թա վոր մամբ ցան
կա ցած վերք: Սա չի նշա նա կում, որ նախ քան պատ վաս տու մը պետք է 
ունե նալ ամ բող ջո վին ձևա վոր ված գրա նու լյա ցիոն հյուս վածք, և ՀԱՓի 
հա մար հա ճախ օգ տա գործ վում է վա ղա ժամ մաշ կա պատ վաս տում, երբ 
վերքն ա ռա ջին ան գամ բաց վում է ԱՎՄից հե տո 5րդ օ րը (նկ. 11.1.5): 
Վա ղա ժամ ՓՄՊն ունի ա ռա վե լու թյուն ներ և թե րու թյուն ներ. վեր քը փակ
վում է՝ կան խե լով ցան կա ցած վա րա կի զար գա ցում, ին չը հատ կա պես 
կարևոր է մեծ վեր քե րի դեպ քում, սա կայն ստաց ված մաշ կի ո րակն ա վե լի 
ցա ծր է լի նում, և դիտ վում է ա վե լի մեծ հյուս ված քային ֆիբ րոզ ու ձգ վա
ծու թյուն: Լիա շերտ մաշ կա պատ վաստ նե րի մեծ մա սը նույն պես վաղ է 
ի րա կա նաց վում:

Մյուս կող մի ց՝ խոր կամ հո դի ծալ քի վրա տե ղա կայ ված վեր քը 
կա րե լի է թող նել վի րա կապ վա ծ՝ սպա սե լով ա վե լի շատ գրա նու լյա ցիոն 
հյուս ված քի ձևա վոր մա նը և միայն դրա նից հե տո ի րա կա նաց նել մաշ կա
պատ վաս տում: Ինչևէ, նախ քան փոխ պատ վաս տու մը սկ սե լը, ա վե լորդ 
գրա նու լյա ցիոն հյուս ված քը պետք է ամ բող ջու թյամբ քե րել: Հո դա ծալ քի 
վեր քով վեր ջույ թը պետք է հե տին գիպ սային լոն գե տով ան շար ժաց վի 
տա րած ման դիր քում՝ լա վաց ման ըն թաց քում կոնտ րակ տու րայից խու սա
փե լու հա մար: 

Այն պի սի չա նո թա վոր ված հյուս վածք ներ, ինչ պի սիք են հիա լի նային 
ա ճա ռը, ա ռանց ջլա բու նո ցի բաց ջլե րը, և ան վեր նո սկր բաց ոսկ րա կեղևը 
չեն կա րող ըն դու նել մաշ կա պատ վաստ ներ: Այդ հատ ված նե րի փակ ման 
հա մար հար կա վոր են մաշ կային կամ մաշ կամ կա նային լա թեր: Բաց ոսկ
րա կեղևի դեպ քում այ լընտ րանք կա րող է լի նել ոսկ րում բազ մա թիվ փո քր 
ան ցքեր փո րե լը, ո րոնք թույլ կտան, որ պես զի գրա նու լյա ցիոն հյուս վածք 
ա ճի ոսկ րի ներ քին սպուն գան ման նյու թից:

11.2.3. Փե ղեկ ված (ոչ լիա շերտ) մաշ կա պատ վաստ ներ 
ՓՄՊնե րը (բա րակ և հաստ) վե րց վում են այն հատ ված նե րից, որ տեղ 

մաշ կի մա կե րե սը մեծ է: Հիմ նա կան դո նո րա կան տե ղա մա սերն են ազդ
րե րը, մեջ քը, բա զուկ ներն ու նա խա բա զուկ նե րը (նկ. 11.3): 

ՓՄՊ վե րց նում են դեր մա տո մի (մաշ կա հատ), օ րի նակ՝ Համ բիի 
դա նա կի մի ջո ցով (նկ. 11.4): Դեր մա տո մի բա ցա կայու թյան կամ վե րց վող 
մաշ կի փո քր տե ղա մա սի դեպ քում կա րե լի է օգ տա գոր ծել ձեռ քի դա նակ, 
ինչ պի սին Դե Սիլ վա (De Silva) դա նակն է, ո րի մեջ տե ղա դր վում է ա ծե լի 
կամ վի րա դա նակ:

Ձեռ քի բո լոր դա նակ նե րի օգ տա գործ ման սկզ բունք նե րը նույնն են: 
Շեղ բե րը մե կան գա մյա օգ տա գործ ման են և տե ղա դր վում են դա նա կի 
մեջ: Կար գա վո րի չի օգ նու թյամբ սահ ման վում է մաշ կի փե ղեկ ման ան հրա
ժեշտ հաս տու թյու նը, և այդ դիր քը ֆի քս վում է դա նա կի մյուս ծայ րում 
գտն վող կա սեց նող մա նե կով: Օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ կարևոր է ստու
գել սայ րի և դա նա կի մի ջև ե ղած ճեղ քը` գոր ծի քը լույ սի վրա պա հե լով 
և վի զուալ ստու գե լով ճեղ քը: Ճեղ քի լայ նու թյու նը պետք է նույ նը լի նի 
ամ բո ղջ եր կայն քով: Լի նում են նաև է լե կտ րա կան և պնև մա տիկ դա նակ
ներ, սա կայն դրանք ԿԽՄԿի պրակ տի կայում սո վո րա բար չեն կի րառ
վում:

Օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ ան հրա ժեշտ է աչ քով ստու գել 
դա նա կի և սայ րի մի ջև ճեղ քի լայ նու թյու նը:

ՓՄՊ վե րց նե լը
Մաշ կի վե րց վող հատ վա ծը լվա նում են օ ճա ռով ու ջրով և ան հրա ժեշ

տու թյան դեպ քում սափ րում: Այ նու հե տև այդ հատ վա ծը մշա կում են պո վի
դոնյո դով: Մաշկ վե րց նե լու գոր ծըն թա ցը հեշ տաց նե լու և տե ղային ա րյան 
կո րուս տը նվա զեց նե լու հա մար դո նո րա կան տե ղա մա սում նա խա պես 
կա տա րում են NaClի 0.9 %անոց կամ, ա վե լի լավ է, ադ րե նա լի նի նո սր 
լու ծույ թի (1:500 000) ներ մաշ կային նե րար կում: Դո նո րա կան տե ղա մա սին, 
դա նա կի սայ րին և մաշ կը հար թեց նող թի թե ղի եզ րին քսում են վա զե լին: 
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Նկար 11.3

Դո նո րա կան տե ղա մա սեր փե ղեկ ված (ոչ 
լիա շերտ) մաշ կա պատ վաստ նե րի հա մա ր
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Նկար 11.4

Դեր մա տոմ. առ կա են միան վագ օգ տա
գործ ման շեղ բե րով տար բեր մո դել ներ. 
վե րց վող ՓՄՊի հաս տու թյու նը կար գա
վոր վում է գոր ծի քի աջ ծայ րում գտն վող 
պտու տա կով, իսկ այ նու հե տև ֆի քս վում է 
ձախ ծայ րում գտն վող պտու տա կո վ

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Ա սիս տեն տը տե ղադ րում է մեկ այլ՝ վա զե լին չք սած թի թեղ/ տախ
տակ մաշ կի դո նո րա կան տե ղա մա սի հե ռա դիր հատ վա ծում և ուժ կի րա
ռե լով քա շում հե ռա դիր ուղ ղու թյամբ այն պես, որ մաշկն ա մուր ձգ վի: Մյուս 
ձեռ քով ա սիս տեն տը բռ նում է դո նո րա կան տե ղա մա սի (ազդ րի կամ թևի) 
տա կից այն պես, որ վե րց վող մաշ կի հատ վա ծը հարթ վի (նկ. 11.5.1):

Վի րա բույ ժը վա զե լի նոտ թի թե ղը տե ղադ րում է ան վա զե լին թի թե
ղի/ տախ տա կի առջև մոտ 45 սմ հե ռա վո րու թյան վրա և քա շում հա կա
ռակ՝ մեր ձա դիր ուղ ղու թյամբ՝ մե ծաց նե լով մաշ կի լար վա ծու թյու նը (նկ. 
11.5.2): Դա նա կը 30 ° ան կյան տակ տե ղադ րում են 2 տախ տակ նե րի 
ա րան քում և կա տա րում հա վա սա րա չափ, նուրբ, կող քից կո ղք տար վող 
մոտ 2 սմա նոց կտ րող շար ժում ներ: Դա նա կի ա նընդ հատ կող քից կո ղք 
շար ժումն էա կան է: Վի րա բույժն ա ռաջ է տա նում վա զե լի նոտ թի թե ղը/ 
տախ տա կը մեր ձա դիր ուղ ղու թյամբ՝ միա ժա մա նակ նվա զա գույն ջան քեր 
գոր ծադ րե լով դա նակն ա ռաջ տա նե լու հա մար: Չի կա րե լի կտ րել չա փա
զանց ա րագ կամ մեծ ան կյան տակ չա փից շատ ուժ գոր ծադ րե լով. այդ 
դեպ քում սայ րը մաշ կը շեր տա զա տե լու փո խա րեն խոր կմտ նի են թա մաշ
կային հյուս ված քի մե ջ։ Մաշ կի ան հրա ժեշտ քա նա կու թյու նը վե րց նե լուն 
պես վի րա բույ ժը վեր հա կում է դաս տա կը, և դա նա կը կտ րում է մաշ կի 
կտո րը: Վե րց ված ՓՄՊն դր վում է ֆիզ լու ծույ թով ներծծ ված թան զի ֆի 
վրա՝ դար ձե րե սով դե պի վեր, և այդ պես պահ վում մինչև ռե ցի պիե նտ 
տե ղա մա սին փա կց վե լը ։

11.2.4. Ռևեր դե նի պի տա կային պատ վաստ ներ 

Այս պատ վաստ նե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել դե ֆե կտ նե րի մեծ 
տե ղա մա սեր ծած կե լու հա մար և ան բա րեն պաստ ռե ցի պիե նտ տե ղա
մա սի դեպ քում, օ րի նակ, որ տեղ մկա նային հյուս ված քը շա րժ վում է 
տար բեր հար թու թյուն նե րում, և երբ վս տա հու թյուն չկա փոխ պատ
վաստ վող հյուս ված քի սեր տաճ ման ա ռու մով: Նման փոխ պատ վաստ
ման դեպ քում « մաշ կա պի տակ նե րի» մի ջև ճեղ քերն աս տի ճա նա բար 
լց վում են դրանց ըն դար ձակ ման ու միա ձուլ ման հաշ վին: Կոս մե տիկ 
ար դյուն քը բա վա րար չէ։ 

Ինչ պես և ՓՄՊի դեպ քում, դո նո րա կան տե ղա մա սը ցա վա զրկ
վում է տե ղային ա նէս թե տի կի և ադ րե նա լի նի խառ նուր դի ներ մաշ կային 
նե րարկ մամբ: Սա օգ նում է խու սա փել պատ վաստ վող հյուս ված քը չա փա
զանց խոր կտ րե լուց, և հա ճախ այլ ան զգայա ցում չի պա հանջ վում: Մաշ
կա պի տակ նե րը կտրվում են վի րա դա նա կի շեղ բով, և չա փե րը կա րող են 
տա տան վել մինչև մոտ 2 սմ2 (նկ. 11.6): Նախ քան ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սին 
փա կց նե լը, ստաց ված մաշ կը պահ վում է այն պես, ինչ պես նկա րա գրված է 
վերևում:
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Նկար 11.5.1

Ա զդ րի մի ջային հատ վա ծից ՓՄՊ վե րց
նե լը. ա սիս տեն տը ձախ ձեռ քով ազդ րը 
պա հում է տա կից այն պես, որ դո նո րա
կան տե ղա մա սը հարթ վի 
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Նկար 11.5.2

Վի րա բույ ժը տախ տա կի մի ջո ցով ուժ է գոր ծադ րում ՓՄՊի վե րց մա նը հա կա ռակ ուղ
ղու թյամբ
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11.2.5. Պատ վաս տի տե ղադ րում և ծա կո տում

Ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սը նա խա պատ րաստ վում է՝ լվա նա լով ֆիզ լու
ծույ թով և հե ռաց նե լով ա վել ցու կային գրա նու լյա ցիոն հյուս վածք նե րը:

Վե րց ված ՓՄՊն դր վում է ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի վրա և կտրվում 
այն պես, որ մի փո քր ա վե լի մեծ լի նի, քան բուն վեր քային մա կե րե սը: Դրա 
շնոր հիվ պատ վաս տի դար ձե րե սը սերտ հպ ման մեջ կլի նի ռե ցի պիե նտ 
տե ղա մա սի հետ, իսկ հե տա գայում պատ վաս տի կծկ ման (կր ճատ ման) 
հա մար պա շար կմ նա: Հա ճախ պատ վաս տը դր վում է այն պի սի վեր քի 
վրա, որն ա վե լի խորն է, քան պատ վաս տի հաս տու թյու նը: Նման դեպ քե
րում վեր քի հա տա կին փա կց ված պատ վաս տի եզ րը պետք է վեր քի եզ րին 
այն պես փա կց վիկար վի, որ նե րա ռի դե ֆեկ տի պա տի ողջ հաս տու թյու նը:

Շի ճու կի և ա րյան ար տա հո սքն ա պա հո վե լու հա մար պատ վաս տը 
պետք է ծա կո տել (ցան ցա վո րել): Սա կարևոր է պատ վաս տի « լո ղա լու» 
երևույ թից խու սա փե լու և դրա՝ ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի հետ սերտ հպում 
ա պա հո վե լու հա մար: Ցան ցա վո րումն ի րա կա նաց վում է հետևյալ կե րպ. 
պատ վաս տը դր վում է հարթ մա կե րե սի, գե րա դա սե լի է՝ տախ տա կի վրա, 
դար ձե րե սը դե պի վեր, և 15 հա մա րի վի րա դա նա կի սայ րով բազ մա թիվ 
զու գա հեռ մա նր կտրվածք ներ են ար վում։ Ճեղ քե րի և մաշ կի օպ տի մալ 
հա րա բե րակ ցու թյու նը պետք է լի նի 3:1՝ այդ պի սով թույլ տա լով ՓՄՊին 
ծած կել իր սկզբ նա կան չա փից 3 ան գամ մեծ մա կե րես (նկ. 11.8): 1014 օր 
ան ց մաշկն ա ճում է՝ լրաց նե լով բա ցե րը, և վրա է հաս նում վեր քի ամ բող
ջա կան լա վա ցումը:

Պատ վաս տի ծա կո տու մը հատ կա պես օգ տա կար է այն դեպ քե րում, 
երբ չկա ինք նա պատ վաստ ման բա վա րար հյուս վածք բաց տե ղա մա սերն 
ամ բող ջու թյամբ ծած կե լու հա մար, ինչ պի սիք են մեծ վեր քե րը կամ այր
վածք նե րը (կ լի նի կա կան օ րի նա կը տե ՛ս նկ. 11.1): Գոյու թյուն ունեն դա կիչ 
մե քե նա ներ, ո րոնք բա վա կա նին թա նկ են. դրանք ԿԽՄԿ ստան դարտ 
սար քա վո րում ներ չեն, բա ցա ռու թյամբ այն հի վան դա նոց նե րի, ո րոնք 
մաս նա գի տա ցած են այր վածք նե րով հի վանդ նե րի վար ման մեջ: Լավ ինք
նա շեն մի ջոց է պից ցայի շր ջա նա ձև սուր կտ րի չը, ո րի սայ րը դա րձ նում են 
սղո ցի պես ա տամ նա վոր և պատ վաս տը ծա կո տում տախ տա կի վրա: 

Մաշ կա պատ վաստ նե րը հա ճախ կա րե լի է տե ղում ֆիք սել հա մա պա
տաս խան վի րա կա պով և է լաս տիկ բին տով: Ե թե պատ վաս տի կայուն 
դիր քը հնա րա վոր չի լի նում ա պա հո վել վի րա կա պով, ա պա այն պետք է 
տե ղում կա րել (նկ. 11.9): Անհ րա ժեշտ հպում ա պա հո վե լու տար բե րակ նե
րից մե կը 3/0 ա նընդ հատ չներծծ վող կարն է, ո րը դր վում է պատ վաս տի 
եզ րով: Մյուս մե թո դը վեր քի շր ջագ ծով մի քա նի ամ րաց նող, եր կար թո ղն
ված թե լե րով հան գու ցա կա րե րի տե ղադ րումն է, ո րոն ցով վի րա կա պն 
ամ րաց վում է տե ղում: Այս մե թո դը հատ կա պես օգ տա կար է փոս ըն կած 
տե ղա մա սե րի պատ վաստ ման դեպ քում (նկ. 11.11): Պատ վաս տի ա վե լորդ 
մաշ կը կա րե լի է կտ րել դրա տե ղադ րու մից ան մի ջա պես հե տո կամ 1014 
օր ան ց։
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Նկար 11.6

Ռևեր դե նի պի տա կային պատ վաստ ներ. 
ա) Մաշ կը բա րձ րաց վում է ա սե ղով և 

վի րա դա նա կով կտրվում են հաստ 
ՓՄՊի կլո ր՝ 12 սմ տրա մագ ծով 
կտոր նե ր

բ) Ե թե կտոր նե րը նույն գծի եր կայն քով 
են վե րց վում, ա պա այդ տե ղի մաշ կը 
կա րող է մաս նա հատ վել և փակ վել 
ա ռաջ նային կա րո վ

գ) Կտոր նե րը բա շխ վում են ռե ցի պիե նտ 
տե ղա մա սի վրա՝ մի մյանց մի ջև մի 
քա նի մի լի մետ րա նոց բա ցե րո վ
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ՓՄՊ ստա նա լուն պատ րաստ ռե ցի պիե նտ տե ղա մա ս
Նկար 11.8

Մաշ կա պատ վաս տի ծա կո տումցան ցա
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11

Մաշ կա պատ վաս տը ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի վրա կա րե լուց կամ 
տե ղադ րե լուց հե տո պետք է ծած կել վա զե լի նոտ թան զի ֆով և ֆիզ լու ծույ
թով խո նավ թան զի ֆե ան ձե ռո ցիկ նե րով կամ բամ բա կե տամ պոն նե րով: Այս 
վի րա կա պը պետք է սեղ մել դե ֆեկ տի փո սու թյան մեջ այն պես, որ ա պա
հով վի պատ վաս տի ամ բող ջա կան հպու մը ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի հետ: 
Այ նու հե տև վի րա կա պը պետք է ծած կել բամ բա կի հաստ շեր տով և փա թա
թել է լաս տիկ բին տով: 

Ե թե ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սից դե ռևս շա րու նա կում է ա րյուն ծո րալ, 
ա պա պետք է դի տար կել պատ վաս տի տե ղադ րու մը 2448 ժա մով հե տաձ
գե լու տար բե րա կը: Վե րց ված մաշ կը մինչև 3 շա բաթ կա րե լի է պա հել 
սառ նա րա նում՝ 4 °Cում, ա ռանց պատ վաստ ման ար դյու նա վե տու թյու նը 
խա թա րե լու: Այն տե ղա դր վում է թան զի ֆի խո նավ ան ձե ռո ցի կի վրա՝ 
դար ձե րե սով դե պի վեր (այ սինքն՝ թան զի ֆին հպ վում է վեր նա մաշ կը), 
դր վում ֆիզ լու ծույ թով ստե րիլ տա րայի մեջ և փակ վում հեր մե տիկ կա փա
րի չով: Տա րայի վրա պետք է լի նի պի տակ հի վան դի նույ նա կա նաց ման 
տվյալ նե րով և մաշ կի վե րց ման ամ սաթ վով:

ՓՄՊի հե տա ձգ ված տե ղադ րու մը հա ճախ նա խընտ րե լի 
մե թոդ է:

11.2.6. Պատ վաս տի սեր տա ճում

Սկզբ նա կան շր ջա նում մաշ կա պատ վաս տը ֆիբ րի նի բա րակ շեր
տով կպ չում է ռե ցի պիե նտ մահ ճին և սն վում գրա նու լյա ցիոն հյուս ված քից 
«պ լազ մա տիկ տո գոր մամբ», մինչև որ մո տա վո րա պես հետ վի րա հա տա
կան 4րդ օ րը տե ղի է ունե նում մա զա նոթ նե րի նե րաճ: Նոր մա զա նոթ
նե րը կապ վում են պատ վաս տի հետ, և ֆիբ րի նային թրոմ բը վե րած վում է 
ֆիբ րոզ հյուս ված քի: Այս պատ ճառ նե րից ել նե լո վ՝ գոյու թյուն ունի ՓՄՊի 
հա ջո ղու թյան աս տի ճա նը ո րո շող 3 հիմ նա կան գոր ծոն. 

1. Ախ տա ծին ման րէ նե րից զերծ ա նո թա վոր ված ռե ցի պիե նտ տե ղա
մաս: Նոր մալ բակ տե րիալ ֆլո րան չի խո չըն դո տի պատ վաս տի գոյա տև
մա նը: Փոխ պատ վաստ ման ձա խո ղում ա ռա ջաց նող ա մե նա տա րած ված 
պա թո գե նը բե տահե մո լի տիկ թա րա խա ծին ստ րեպ տո կոկն է՝ Streptococ
cus pyogenes, հա վա նա բար իր ֆիբ րի նո լի տիկ ֆեր մենտ նե րի պատ ճա ռով: 
ԿԽՄԿի ուղե ցույցն ա ռա ջար կում է կան խար գե լում պե նի ցի լի նի հն գօ րյա 
նշա նակ մամբ, ո րի նկատ մամբ այս ման րէն զգայուն է մնում: 

2. Ինք նին պատ վաս տի ա նո թա վո րու մը: Բա րակ ՓՄՊներն ա վե
լի շատ մա զա նոթ ներ են ունե նում ի րենց դար ձե րե սին, քան հաս տե րը: 
Այդ պատ ճա ռով բա րակ ՓՄՊի գոյա տև ման գոր ծա կի ցն ա վե լի բա րձր է 
լի նում, քան հաս տի նը:

3.  Սերտ հպ ման պահ պա նու մը պատ վաս տի և ռե ցի պիե նտ 
տե ղա մա սի մի ջև: Ե թե մաշ կա պատ վաս տը լար ված վի ճա կում է, ե թե 
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Նկար 11.9

Տե ղում կար ված ՓՄՊ
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մա կե րես նե րի մի ջև ա րյուն կամ շճա հե ղուկ է կու տակ վում, կամ ե թե պատ
վաս տը շար ժուն է լի նում, ա պա բա վա րար հպում պահ պա նե լն ան հնար 
է դառ նում: Պատ վաս տի ծա կո տու մը և դրա ու ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի 
մի ջև կիպ հպու մը կարևոր են. մաշ կա պատ վաս տով ծա ծկ ված հո դե րը 
պետք է շի նա վո րե լ՝ տե ղա շար ժող ուժե րի ազ դե ցու թյան տակ պատ
վաս տի կո րուս տը կան խե լու հա մար:

Մաշ կա պատ վաստ նե րը պետք է վե րց նել ստե րիլ 
պայ ման նե րում և տե ղադ րել մա քուր, լավ ա նո թա
վոր ված ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի վրա: Պար տա դիր է, 
որ պատ վաս տի և դրա մահ ճի մի ջև սերտ հպում լի նի:

11.2.7. Պատ վաս տի խնա մք

Մաշ կա պատ վաստ նե րի խնամ քը պետք է ստանձ նի փոր ձա ռու 
ան ձնա կազ մը: Պատ վաս տը կա րե լի է փր կել, ե թե շճա հե ղու կի կու տա
կու մը կամ հե մա տո ման ա րագ դա տարկ վի: Պետք է շատ զգույշ լի նել, 
որ պես զի լավ պատ վաս տը չկո րս վի վի րա կա պի ան ճոռ նի կամ ան փույթ 
հե ռաց ման պատ ճա ռով:

Մաշ կա պատ վաստ ներն ունեն հո գա տար բուժ քույ րա
կան խնամ քի կա րիք:

ԿԽՄԿի պրակ տի կայում մաշ կա պատ վաստն ա ռա ջին ան գամ ստու
գում են 4872 ժամ ան ց. վի րա կա պը խնամ քով հան վում է 2 պին ցե տի 
մի ջո ցո վ՝ մե կով մաշ կա պատ վաս տը պահ վում է իր մահ ճում, իսկ մյու
սով հան վում է վի րա կա պը: Պետք է զգույշ լի նել, որ պես զի պատ վաս տը 
չպոկ վի: Ե թե պատ վաստն ա ռո ղջ է և ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սին կպած, 
ա պա այն փակ վում է նոր վա զե լի նոտ թան զի ֆով ու չոր ան ձե ռո ցիկ նե
րով, և հե տա գա 10 օր վա ըն թաց քում՝ մինչև կա րե րի հե ռա ցու մը, վի րա կա
պու թյան կա րիք չի լի նում: 

Ե թե հայտ նա բեր վում է հե մա տո մա կամ սե րո մա, ա պա հե ղու կը 
հե ռաց վում է ծա կո տի նե րո վ՝ թե թև սեղ մե լով պին ցե տով և խո նավ բամ
բա կե տամ պո նով: Այ նու հե տև տե ղա դր վում է նոր վա զե լի նոտ թան զի ֆե 
կո մպ րես: Հե տա գայում այդ մաշ կա պատ վաստ նե րը ստուգ վում են ա մեն 
օր, մինչև ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սին ա մուր կպ չե լը:

Վա րա կի տա րա ծու մը կան խե լու հա մար թա րա խի ցան կա ցած 
ան նշան կու տա կում պետք է հե ռաց նել մկ րա տով: Ներ վեր նա մաշ կային 
քայ քայու մը (ինտ րաէ պի դեր մո լիզ) մի երևույթ է, երբ մաշ կա պատ վաս տի 
ար տա քին շեր տը մե րժ վում է, իսկ հիմ քի ներ քին է պի թե լիո ցիտ նե րը մնում 
են կեն սու նակ: Կա րող են դիտ վել մուգ բշ տեր, ո րոնք կա րե լի է զգու շո րեն 
հե ռաց նե լ՝ չվ նա սե լով պատ վաս տի ստո րա դիր շեր տը, ո րը դե ռևս կա րող 
է կեն սու նակ լի նել:

Մյուս կող մի ց՝ ցան կա ցած մաշ կա պատ վաստ, ո րը մե ռու կա ցած է կամ 
լո ղում է « թա րա խի ծո վի» վրա, պետք է հե ռաց նել և վեր քը մշա կել ֆիզ
լու ծույ թով: (Ե թե վա րա կի մե ղա վո րը կապ տա թա րա խա ծին ցու պիկն է՝ 
Pseudomonas aeruginosa, ին չի մա սին վկայում է կապ տա կա նաչ թա րա խի 
առ կայու թյու նը, ա պա կօգ նի քա ցա խի նո սր լու ծույ թը): Ե թե վեր քի բաց 
մա կե րե սը 2x2 սմ2ից ա վե լի է, ա պա այն պետք է կր կին պատ վաստ վի, երբ 
մա քուր լի նի: Ա վե լի փո քր չա փե րի դեպ քում այն կա րե լի է թող նել երկ րոր
դային ձգ մամբ լա վաց մա ն։ 

Ա ռո ղջ մաշ կա պատ վաս տը 10րդ օրն ար դեն պետք է ա մուր կպած 
լի նի ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սին. այն կա րե լի է թող նել բաց վի ճա կում և 
պար զա պես ա մե նօ րյա հսկո ղու թյուն սահ մա նել:

11.2.8. Դո նո րա կան տե ղա մա սե րի վի րա կա պու թյուն
ՓՄՊնե րի դո նո րա կան տե ղա մա սե րը կա րող են ա ռատ ա րյու

նա հո սել, և ե րե խա նե րի դեպ քում դա կա րող է հան գեց նել ա րյան 
զգա լի կո րս տի: Ինչ պես նշ վեց վերևում, ա րյու նա հո սու թյու նը նվա զեց
նե լու հա մար պետք է կա տա րել դո նո րա կան տե ղա մա սի ներ մաշ կային 
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ին ֆի լտ րա ցիա ադ րե նա լի նի 1:500 000 նոս րաց ված լու ծույ թով կամ 
տե ղային ա նէս թե տիկադ րե նա լին խառ նուր դով: Այս տե ղա մա սե րը 
կա րող են նաև չա փա զանց ցա վոտ լի նե լ՝ հատ կա պես վի րա կա պե րի 
ա մուր կպ չե լու դեպ քում:

Հետևյալ ռե ժի մը նվա զա գույ նի է հա սց նում ան հար մա րու թյունն ու 
բար դու թյուն նե րը.

1. ՓՄՊ վե րց նե լուց հե տո դո նո րա կան տե ղա մա սն ան մի ջա պես ծած
կել չոր վի րա կա պո վ՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում փա թա թե լով 
ա ռաձ գա կան բին տով, և թող նել այդ վի ճա կում, քա նի դեռ ի րա կա
նաց վում է մաշ կա պատ վաս տի տե ղադ րու մը: Այդ ըն թաց քում սո վո
րա բար հե մոս տա զը վրա է հաս նում: 

2. Այ նու հե տև վի րա կա պը պետք է հա նել: Ե թե դո նոր գո տու ա րյու նա
հո սու թյու նը դեռ շա րու նակ վում է, ա պա դրա վրա պետք է մի քա
նի րո պե ան մի ջա կան ճնշում կի րա ռել ադ րե նա լի նի նո սր լու ծույ թով 
թա թախ ված ան ձե ռո ցի կով: 

3. Այ նու հե տև դո նո րա կան տե ղա մա սը ծա ծկ վում է վա զե լի նոտ թան
զի ֆով, չոր ան ձե ռո ցի կով և փա թաթ վում ա ռաձ գա կան բին տով: 
Որ պես զի վի րա կա պը վեր ջույ թից չը նկ նի, այն պետք է փա կց նել 
կպ չուն ժա պա վե նո վ։ Վի րա կա պը պետք է տե ղում թող նել 1014 օր, 
ե թե թա քն ված վա րա կի նշան ներ չծա գեն: 

4. Առ կայու թյան դեպ քում կա րե լի է օգ տա գոր ծել թա ղան թային վի րա
կապ, ինչ պի սին Opsite®ն է (Օփ սայթ): Ե թե թա ղան թի տակ հե ղուկ 
է հա վաք վում, ա պա այն կա րե լի է դա տար կե լ՝ թա ղան թը ա սե ղով 
ծա կե լով և սեղ մե լո վ։ Ծակ ված հատ վա ծը պետք է ծած կել թա ղան թի 
ա վե լի փո քր կտո րով: Ե թե վի րա կա պն ընկ նում է, այն կա րող է կր կին 
կի րառ վել: Ընդ հա նուր առ մամբ, ցան կա լի 10օ րյա ժա մա նա կա հատ
վա ծում այն իր տե ղում մնում է:

11.3. Լիա շերտ մաշ կա պատ վաստ

Լիա շերտ մաշ կա պատ վաս տը բաղ կա ցած է վեր նա մաշ կից և ամ բող
ջա կան բուն մաշ կից: Այս պատ վաստ նե րը հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում 
են գլ խի և պա րա նո ցի, ինչ պես նաև ձեռ քե րի և ոտ քե րի հա մա ր՝ ա վե լի 
ո րա կյալ ծած կույթ ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Լիա շերտ մաշ կա պատ վաստ նե րը, ա վե լի լավ կազմ ված քից և գույ
նից բա ցի, ունեն մի շարք այլ ա ռա վե լու թյուն ներ։ Դրանք թույլ են տա լիս 
պատ վաս տել մա զա ծա ծկ մաշկ, քա նի որ բուն մաշ կի բո լոր օ ժան դակ 
կա ռույց նե րը պահ պան ված են, և դրանք ա վե լի քիչ են կծկ վում, քան 
ՓՄՊնե րը: Հիմ նա կան թե րու թյուն նե րը կեն սու նա կու թյան ա վե լի ցա ծր 
մա կար դակն է և սահ մա նա փակ չա փե րը: 

Որ պես զի լիա շերտ մաշ կա պատ վաս տը հա մա ճի, ռե ցի պիե նտ տե ղա
մա սը պետք է լի նի լա վա գույն վի ճա կում: Մաս նա վո րա պես, հե մոս տա զը 
պետք է լի նի ան թե րի։ Անհ րա ժեշտ է ամ բո ղջ պա րագ ծով մո տեց նել 
պատ վաս տի եզ րերն ու ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի եզ րե րը և ման րազ նին 
կա րել: Ընդ հա նուր առ մամբ, լիա շերտ մաշ կա պատ վաս տը փո քր է լի նում, 
քա նի որ ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի պլազ մային էք սու դա տը հա զիվ է բա վա
րա րում պատ վաս տը սնու ցե լու և թթված նով հա գեց նե լու հա մար: Բա ցի 
դրա նի ց՝ ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի հա տա կից ու եզ րե րից և պատ վաս տի 
դար ձե րե սից պետք է ա րա գո րեն ա ճեն մա զա նոթ նե ր՝ կեն սու նա կու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար:

11.3.1. Դո նո րա կան տե ղա մա սե ր
Լա վա գույն և մատ չե լի դո նո րա կան տե ղա մա սերն են վե րան րա կային 

փո սը, ա կան ջի առջևի և հետևի հատ ված նե րը և արմն կային կամ ա ճու
կային ծալ քե րը: Տա րեց մարդ կանց մոտ կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև այ տը 
կամ պա րա նո ցը՝ մաշ կային ծալ քի եր կայն քով: Մաշ կա պատ վաս տը վե րց
նե լուց ան մի ջա պես հե տո դո նո րա կան տե ղա մա սը կար վում է:

ՀԵ ՏԱ ՁԳ ՎԱԾ Ա ՌԱՋ ՆԱՅԻՆ ՓԱ ԿՈ ՒՄ ԵՎ ՄԱՇ ԿԻ  ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈ ՒՄ



262

11.3.2. Լիա շերտ մաշ կա պատ վաստ վե րց նե լու տեխ նի կա ն

Մաշ կա պատ վաս տը կա րե լի է վե րց նել տե ղային ան զգայաց ման 
պայ ման նե րում։ Դո նոր և ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սերն ախ տա հան վում են։ 
Թան զի ֆե ան ձե ռո ցի կից կտրվում է ձևան մուշ, ո րը ճշգրտո րեն կրկ նում է 
ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի մաշ կային դե ֆեկ տի ձևն ու չա փե րը: Ձևանմու շը 
դր վում է դո նոր տե ղա մա սի վրա և շր ջագ ծով ուր վա գծ վում: Դո նոր 
տե ղա մաս պետք է նե րարկ վի ադ րե նա լի նով տե ղային ա նէս թե տիկ, իսկ 
ռե ցի պիե նտ տե ղա մա սի եզ րե րը պետք է ան զգայաց նել ա ռանց ադ րե նա
լի նի ա նէս թե տի կով: Եր կու դեպ քում էլ կտրված քից ա ռաջ սպա սում են 5 
րո պե: Այ նու հե տև կա տար վում է լիա շերտ մաշ կա պատ վաս տի մաս նա հա
տում դո նոր տե ղա մա սից:

Տե ղադ րե լուց ա ռաջ պատ վաս տը պետք է ման րազ նին ճար պա
զերծ վի։ Դրան լա վա գույնս կա րե լի է հաս նել խո նավ պատ վաս տը մա տի 
ծայ րին դնե լո վ՝ դար ձե րե սով (բուն մաշ կով) դե պի վեր, և հետևո ղա կա նո
րեն ու նր բո րեն մկ րա տով հե ռաց նե լով ամ բո ղջ ճար պը: Պետք է խու սա
փել պատ վաս տը մկ րա տով պատ ռե լուց։ 

Այ նու հե տև մաշ կա պատ վաստն ան մի ջա պես կար վում է տե ղում՝ ման
րա կրկ տո րեն: Մաշ կա պատ վաս տի եզ րով տե ղա դր վում են մի քա նի նեյ
լո նե հան գու ցա կա րեր, ո րոնց ծայ րե րը եր կար են թո ղն վում, որ պես զի 
պատ վաս տի վրա սեղ մող վի րախ ծուծ դնե լուց հե տո մի մյանց կապ վեն և 
տե ղում պա հեն այդ վի րախ ծու ծը (նկ. 11.11): Մաշ կա պատ վաս տի եզ րագ ծի 
մնա ցած տե ղե րում տե ղա դր վում են կա րճ հան գու ցա կա րեր կամ ա նընդ
հատ կար՝ բա րակ նեյ լո նե թե լով (5/0, ե թե առ կա է):

Դեմ քի մաշ կա պատ վաստ նե րը կա րե լի է բաց թող նել և պա տել 
հա կա բիո տի կի քսու քով: Ա ռա ջին 48 ժա մե րի ըն թաց քում դրանք կա րե լի 
է թեթևա կի հար թեց նել թան զի ֆով կամ ծա կել ա սե ղով, որ պես զի շճային 
էք սու դա տի փո քր կու տա կում նե րը կա րո ղա նան ար տա հո սել:

Ձեռ քե րի կամ ծալ վող մա կե րես նե րի վրա մաշ կա պատ վաս տը կա րե
լուց հե տո այն սե ղմ վում է վա զե լի նոտ թան զի ֆե գն դի կով և խո նավ 
բամ բա կե տամ պոն նե րով, որ պես զի պատ վաս տը սեր տո րեն հպ վի ռե ցի
պիե նտ դե ֆեկ տի հա տա կին: Դրանց վրայով կապ վում են վե րոն շյալ 
թե լե րի եր կար թո ղն ված ա զատ ծայ րե րը՝ վի րա կա պն ա մուր ֆիք սե լով 
պատ վաս տի վրա, բայց ոչ շատ կիպ, որ պես զի պատ վաս տը «չ խե ղդ վի»։

Վի րա կա պը պետք է տե ղում թող նել 710 օր, այ նու հե տև հա նել: Այս 
փու լում մաշ կա պատ վաս տի գույ նը, ան կախ հի վան դի մաշ կի գույ նից, 
կա րող է լի նել ցան կա ցած գույ նի` վար դա գույն կամ վար դա գույնս պի տա
կից մինչև բրոն զա գույ նից սև: Զն նե լիս նույ նի սկ սևո րակ տե սք ունե ցող 
պատ վաս տը կա րող է ար դյուն քում հա մա ճել: Մաշ կա պատ վաս տի կեն սու
նա կու թյան մա սին վե րջ նա կան եզ րա կա ցու թյան կա րե լի է հան գել դրա 
տե ղա դր ման պա հից 1 ա միս ան ց:

Նկար 11.10

Լիա շերտ մաշ կա պատ վաստ նե րի դո նո
րա կան տե ղա մա սե ր
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11

11.4. Լա վա ցում երկ րոր դային ձգու մով 

Ո րոշ փո քր վեր քեր դժ վար է կա րել ա ռանց լար վա ծու թյան կամ 
ա ռանց մաշ կա լա թե րի լայ նա ծա վալ մո բի լի զա ցիայի՝ դրանց հա րող 
եզ րային հյուս վածք նե րի ֆիբ րո զի պատ ճա ռով: Մեկ այլ վի րա հա տու
թյու նից, նույ նի սկ մաշ կա պատ վաս տու մից նույն պես քիչ օ գուտ է լի նում: 
Նման վեր քե րը ա վե լի լավ է թող նել, որ պես զի ա ռա ջա նա գրա նու լյա ցիա, 
և տե ղի ունե նա լա վա ցում երկ րոր դային ձգու մով (նկ. 12.10): 

Որ պես կա նոն, բա վա րար է 45 օ րը մեկ վի րա կա պը փո խել և վեր
քը խնամ քով լվալ ֆիզ լու ծույ թով, քա նի որ ա մեն մի վի րա կա պու թյուն 
տրավ մա է ա պա քին վող վեր քի հա մար: Հարկ չկա ա մեն օր վի րա կա
պել, ե թե վեր քը չոր է։ Ո րոշ ա վան դա կան տե ղա կան վի րա կա պեր (շա քա
րով, մեղ րով և այլն) ունեն հա կա ման րէային ազ դե ցու թյուն, նպաս տում 
են գրա նու լյա ցիոն հյուս ված քի ձևա վոր մա նը և օգ տա կար են, ե թե վեր
քը խորն է։ Դրանք հա ջո ղու թյամբ օգ տա գոր ծել են ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան 
բրի գադ նե րը:

Նկար 11.11

Մաշ կա պատ վաս տը տե ղում ֆիք սե լու 
մե թո դը եր կար թե լե րո վ
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12.1. Ընդ հա նուր նկա տա ռումն եր 

Ինչ պես նկա րա գրված է Գլուխ 10ում, ան խնամ կամ սխալ խնամ
ված վեր քերն ա մե նա տա րած ված վնաս վածք նե րից են, ո րոնց առնչ վում 
է վի րա բույ ժը մի շարք պա տե րազ մա կան գո տի նե րում, ո րոնք բնու թա
գրվում են ան կա նոն պար տի զա նա կան մար տե րով, ապս տամ բու թյուն նե
րով և ան կար գու թյուն նե րով: Ա ռա ջին օգ նու թյու նը հա սա նե լի չի լի նում, 
բժիշկ ներն ու բուժ քույ րե րը սա կա վա թիվ են լի նում, իսկ ա ռող ջա պա հա
կան ծա ռայու թյուն նե րը՝ խա թար ված աղ քա տու թյան և հա կա մար տու թյան 
պատ ճա ռով: Հե ռա վո րու թյուն նե րը լի նում են մեծ, իսկ տե ղան քը՝ դժ վա
րան ցա նե լի, կազ մա կե րպ ված տրանս պոր տը՝ ան բա վա րար: Հի վան դա
նոց հա սած հի վանդ նե րից շա տե րի վեր քե րը հա սց ված են լի նում ա վե լի 
քան 24 ժամ ա ռաջ, իսկ նրան ցից ո մանք ունե նում են մի քա նի օր կամ 
նույ նի սկ շա բաթ վա ղե մու թյան վեր քեր։ Նույ նի սկ ե թե վի րա վոր նե րը 
բա վա կա նին ա րագ են հաս նում հի վան դա նոց, նրանց թի վն այն քան շատ 
է լի նում, որ ո՛չ բժիշկ նե րը, ո՛չ հի վան դա նո ցը ի վի ճա կի չեն լի նում բո լո րին 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րել։ Ար դյուն քը լի նում է նրանց բուժ ման չա փից դուրս 
ուշա ցու մը կամ պար զա պես սխալ բու ժու մը:

ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ
Քե նիայի հյու սի սում գտն վող Լո կի չո կիո քա ղա քի ԿԽՄԿ հի վան դա
նո ցում, ո րը սպա սար կում է Սու դա նի հա րա վում ըն թա ցող հա կա
մար տու թյան տու ժած նե րին, 19912006 թթ. ԿԽՄԿի վի րա բու ժա կան 
տվյալ նե րի բա զայում գրանց վել է պա տե րազ մի 12 264 վի րա վոր: Տար
հա նումն ի րա կա նաց վել է ԿԽՄԿի և ՄԱԿի ինք նա թիռ նե րով, և քչերն 
են ստա ցել որևէ տե սա կի նա խա հի վան դա նո ցային բու ժում: Այս վի
րա վոր նե րի 84 %ը հի վան դա նոց է հա սել վնաս ված քից ա վե լի քան 
72 ժամ հե տո: ԿԽՄԿի աշ խա տա կից նե րը տար հան ման նմա նա տիպ 
ձգձ գում նե րի են ա կա նա տես ե ղել Սո մա լիում, Կոն գոյի Դե մոկ րա տա
կան Հան րա պե տու թյու նում, Նե պա լում և այ լուր և առնչ վել են նույն 
երևույ թին ջնջխ ված վեր քե րի դեպ քում՝ ցա ծր ե կա մուտ ունե ցող երկր
նե րում երկ րա շար ժե րից հե տո:

Մինչ հա մա պա տաս խան վի րա բու ժա կան հի վան դա նոց հաս նե լը 
ո րոշ հի վանդ ներ ընդ հան րա պես բու ժում չեն ստա նում, ո մանց հպան ցիկ 
վի րա կապ են դնում, իսկ մյուս նե րի վեր քերն էլ են թար կում են ոչ ա դեկ
վատ վի րա բու ժա կան մաս նա հատ ման: Ո րոշ վեր քեր կար վում են՝ հիմ նա
կա նում ա ռանց որևէ մաս նա հատ ման:

Բո լոր կար ված վեր քե րից պետք է հե ռաց նել կա րե րը՝ ան կախ նրա
նից, թե որ քան մա քուր են դրանք թվում, և պետք է վեր քե րը բա ցել դրե
նա վոր ման հա մար: Ինչ պես նշ վեց նախ կի նում, պետք է հետևել սեպ տիկ 
վի րա բու ժու թյան պա րզ կա նոն նե րի ն։ Եր բեք չի կա րե լի կա տա րել վա րակ
ված կամ աղ տոտ ված վեր քե րի ա ռաջ նային փա կում:

Հե ռաց նել բո լոր կա րե րը նախ կի նում կար ված վեր քե
րից:

Նկար 12.1.1

Հի վանդ Ա. ձախ զս տային շր ջա նի հրա
զե նային վեր քը կար վել է 5 օր ա ռաջ: Աջ 
ազդ րի վեր քը են թարկ վել է ան բա վա րար 
վի րա բու ժա կան մշակ մա ն։
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Նկար 12.1.2

Կար ված վեր քը վա րակ ված է. կո ղային 
եզ րին տե սա նե լի է թա րա խի կա թի լը 

Նկար 12.1.3

Կա րե րը հան վել են՝ բա ցա հայ տե լով 
ա ռատ թա րա խ
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Նկար 12.3

Ծն կան ան խնամ հրա զե նային վերք՝ ակն հայտ թա րա խա կալ մամբ
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Նկարներ 12.4.1 և 12.4.2

Փոշ տի ան խնամ վերք՝ գանգ րե նոզ հյուս ված քո վ

Նկար 12.2.1

Հի վանդ Բ. տե ղա դր վել է ա ռաջ նային 
կար: Նկա տե լի է վեր քի լար վա ծու թյու նը 
հյուս վածք նե րի այ տու ցի և վա րա կի պատ
ճա ռով: Կա րե րի մի մա սը հե ռաց վել է

Նկար 12.2.2

Բո լոր կա րե րը հան վել են. մաշ կի եզ րերն 
ի շե միկ են և նեկ րո տիկ, իսկ են թա մաշ
կային հյուս վածք նե րը՝ այ տուց վա ծ

Նկար 12.2.3

Կրկ նա կի մաս նա հա տու մից հե տո. 
վերքն այժմ ա վե լի մեծ է, քան 
սկզբնա կան վնաս ված քը 
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Նկար 12.5

Վեր քի մեջ վխ տա ցող թր թուր ներ (վեր քի 
մա նու շա կա գույն ե րան գը պայ մա նա վոր
ված է գեն ցիան վիո լե տով)

Ու շա ցու մից հե տո 1ին խմ բի փա փուկ հյուս ված քային ո րոշ փո քր 
վեր քեր ինք նու րույն են լա վա նում: Այ նուա մե նայ նիվ, վեր քե րի մեծ մա սը 
կլի նի բոր բոք ված կամ ակն հայ տո րեն վա րակ վա ծ՝ թա րա խային բոր բոք
ման նշան նե րով, իսկ ո րոշ վեր քեր նե խած կլի նեն: Սա հա ճախ դիտ վում է 
սխալ խնամ ված վեր քե րի դեպ քում։ Փայ տա ցու մը, գա զային գանգ րե նան, 
ին վա զիվ հե մո լի տիկ ստ րեպ տո կո կային վա րա կը մշ տա կա վտանգ ներ են 
(տե ՛ս Գլուխ 13): Նման վեր քե րը պա հան ջում են վճ ռա կան մաս նա հա տում:

Ծա նո թագ րու թյուն
Հա ճախ հան դի պում են վխ տա ցող թր թուր նե րով ան խնամ վեր քեր: 

Գոյու թյուն ունի մե ծա քա նակ պատ մա կան գրա կա նու թյուն «թր թու րա բու
ժու թյան» մա սին, հատ կա պես քրո նիկ վեր քե րի դեպ քում, և տար բեր երկր
նե րում մի շարք վի րա բույժ ներ առ այ սօր այն կի րա ռում են բուժ ման մեջ: 
Սա կայն պետք է նշել, որ մշա կու թային և հո գե բա նա կան պատ ճառ նե
րով հի վանդ նե րի մեծ մա սը չի ըն դու նում բուժ ման նման ե ղա նա կը։ Թեև 
ԿԽՄԿի փո րձն այս ո լոր տում հա ճախ դրա կան է ե ղել, սա կայն այն չի 
կա րե լի հա մա րել գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր վա ծ։

Ծա նո թագ րու թյուն
Կան բազ մա թիվ կլի նի կա կան և փոր ձա րա րա կան ա պա ցույց ներ, 

ո րոնք հաս տա տում են այն պն դու մը, որ հա կա բիո տիկ նե րի, մաս նա վո րա
պես, պե նի ցի լի նի վաղ կի րա ռու մը կա րող է հե տաձ գել մար տա կան վեր
քե րի լուրջ վա րակ նե րի ա ռա ջա ցու մը: ԿԽՄԿի պրակ տի կան է ա ռա ջին 
օգ նու թյան կե տե րում հնա րա վո րինս շուտ սկ սել պե նի ցի լի նային բու ժու մը: 
Այ նուա մե նայ նիվ, ա ռա ջին օգ նու թյան հա մար ժեք մի ջոց ներ, ինչ պես նկա
րա գրված է Գլուխ 7ում, հազ վա դեպ են հա սա նե լի լի նում ժա մա նա կա կից 
ռազ մա բե մե րում, և այս Գլու խը նվիր ված է հենց այս հա մա տե քս տին:

12.2. Քրո նիկ վա րակ. կեն սա թա ղան թի դե րը 

Ա նխ նամ վեր քի քրո նիկ թա րա խային վա րակն ունի ուրույն պա թո լո
գիա և ման րէա բա նու թյուն, ինչ պես նաև զար գաց ման պատ մու թյուն: Բակ
տե րիա ներն ա ռան ձին գա ղութ նե րով լի նում են միայն լա բո րա տո րիայում: 
Բնա կան պայ ման նե րում, բնա կան ընտ րու թյան մի ջո ցով, բակ տե րիա
նե րը կց վում են տար բեր մա կե րես նե րի, հատ կա պես ա նօր գա նա կան կամ 
մե ռած նյու թե րի, ինչ պի սիք են ոսկ րը և ա ճա ռը: Քրո նիկ վա րա կի դեպ
քում բակ տե րիա ներն ար տա զա տում են գլի կո պո լի սա խա րի դային կեն
սա թա ղա նթ. սա այն « լո րձն» է, ո րը զգաց վում է գե տի քա րե րի վրա: Այս 
կեն սա թա ղան թը պաշտ պա նում է բակ տե րիա նե րին և կան խում ոչ միայն 
հա կա բիո տիկ նե րի, այլև մակ րո ֆագ նե րի, լեյ կո ցիտ նե րի և հա կա մար
մին նե րի հար ձա կու մը նրանց վրա: Այն պետք է ակ տի վո րեն ոչն չաց նե լ՝ 
վա րա կը վե րաց նե լու հա մար։

Կեն սա թա ղա նթն ար տա զատ վում է բակ տե րիա նե րի կյան քի ստա
ցիո նար փու լում: Կեն սա թա ղան թի ֆի զի կա կան քայ քայու մը և նեկ րո տիկ 
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աղտոտվում է 

զգալի 
քանակությամբ 

մանրէներով
Մեռուկացած 

նյութն 
առաջանում է բուն 

վարակային 
գործընթացից

Առկա է 
մեռուկացած

նյութ

Հաճախ 
ձևավորվում է

կենսաթաղանթ

Մանրէները 
հասնում են
ստացիոնար 

փուլի
Մանրէներն 
արագորեն 

բազմանում են 
աճի 

լոգարիթմական 
փուլում

Վիրահատական
միջամտությունը 

հեռացնում է 
կենսաթաղանթը և

մեռուկացած 
նյութը

Մնացորդային 
մանրէները 

վերադառնում են 
աճի 

լոգարիթմական 
փուլի

Արդյունքը 
քրոնիկ 

վարակն է

Նկար 12.6

Ք րո նիկ վա րա կային գոր ծըն թա ցի 
սխե մա ն1

1  Rowley D.I., University of Dundee, Course on 
chronic bone infection, Seminar on the Man
agement of War Wounds. ICRC: March 18, 
2005. Geneva.
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նյու թի վի րա բու ժա կան հե ռա ցումն ան հրա ժեշտ է բակ տե րիա նե րին 
լո գա րիթ մա կան ա ճով ա րագ բազ մա պա տկ ման փու լին վե րա դա րձ նե
լու հա մար, երբ դրանք ա ռա վել զգայուն են հա կա բիո տիկ նե րի և մա րմ նի 
բնա կան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րի նկատ մամբ:

12.3. Վի րա բու ժա կան մաս նա հա տում

Վի րա բու ժա կան մաս նա հա տումն ա վե լի բարդ մի ջամ տու թյուն է այս 
ան խնամ և սխալ խնամ ված վեր քե րի դեպ քում։ Կեն սու նակ և ոչ կեն սու
նակ հյուս վածք նե րի մի ջև սահ մա նա զատ ման գի ծը, հատ կա պես այ տուց
ված մկան նե րի և փա կեղ նե րի դեպ քում, նվազ ակն հայտ է լի նում, իսկ 
հե տվ նաս ված քային բոր բո քային հի պե րե միայի գո տին բար դա նում է 
վա րա կիչ բոր բոք մամբ և կեն սա թա ղան թի առ կայու թյամբ: Ա դեկ վատ 
մաս նա հատ ման ծա վա լն ա վե լի դժ վար է լի նում գնա հա տել, քա նի որ բուն 
մնա ցոր դային խո ռո չում հյուս վածք նե րի բա լիս տիկ վնաս ման «խ ճան կա
րին» գու մար վում է թա րա խային պրո ցե սի հա րու ցած պատ կե րը։ Մի քա նի 
օր վա վա ղե մու թյան թա րա խա կալ վող վեր քերն ունե նում են վա րա կի 
օ ջախ ներ, ո րոնք միա խա ռնված են լի նում լա վա ցող ֆիբ րոզ հյուս ված քի 
հետ:

Վեր քը հա ճախ նման է լի նում խո ռո չի, ո րը լց ված է քրքր ված փա փուկ 
հյուս ված քով, ոսկ րա բե կոր նե րով կամ կո տրված եր կար ոսկ րե րի ծայ րե
րով, օ տա րա ծին մաս նիկ նե րով և ֆիբ րոզ հյուս ված քո վ՝ պատ ված թա րա
խային շեր տով (նկ. 12.7.1 և 12.8.2): Մուտ քը դե պի վերք կա րող է դժ վար 
լի նել վեր քի կծկ ված տե ղա մա սե րի պատ ճա ռո վ՝ պայ մա նա վոր ված կոշտ 
ֆիբ րոզ հյուս ված քո վ։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, վի րա բու ժու թյան սկզ բունք նե րը մնում են նույ նը։ 
Մաշ կը և խո րա նիստ փա կեղ նե րը պետք է կր կին լայ նո րեն հատ վեն, և 
վեր քի խո ռո չը բաց վի՝ պատ շաճ տե սա նե լիու թյուն ա պա հո վե լու և դրե
նա վոր ման հա մար (դ րե նա վո րու մը կա տար վում է նույն սկզ բուն քով, ինչ 
պա րզ թա րա խա կույ տի դեպ քում): Մաս նա հա տումն ուղղ ված է բո լոր ոչ 
կեն սու նակ և խիստ աղ տոտ ված հյուս վածք նե րի և օ տար մար մին նե րի 
հե ռաց մա նը, ինչ պես նաև կեն սա թա ղան թի ֆի զի կա կան քայ քայ մա նը:

Քա նի որ այս պի սի վեր քե րի վի րա բու ժա կան մաս նա հա տումն ա վե լի 
դժ վար է, հա մառ վա րա կի հա վա նա կա նու թյունն ա վե լի մեծ է: Նման հան
գա մանք նե րում կա րող է մի քա նի վի րա բու ժա կան մշա կում նե րի կա րիք 
լի նել։ Վի րա բույ ժի բա րձր ո րա կա վոր ման դեպ քում հենց սրանք են այն 
հի վանդ նե րը, ո րոնց ա ռա վել օ գուտ կբե րեն փու լային սե րիա կան վի րա
բու ժա կան մշա կում նե րը:

12.3.1. Փա փուկ հյուս վածք ներ 
Ա նհ րա ժեշտ է հե ռաց նել նախ կի նում դր ված բո լոր կա րե րը և կա տա

րել վեր քի վի րա բու ժա կան մշա կում այն պես, կար ծես նախ կի նում վեր քի 
սա նա ցիա չի կա տար վել: 

Ան զեն աչ քով տե սա նե լի բո լոր աղ տո տում նե րը պետք է հե ռաց վեն: 
Մաշ կը և են թա մաշ կային ճար պը պետք է այն քան կտրվեն, մինչև դրան
ցից ա րյուն ծո րա։ Խիստ վա րակ ված փա կե ղը սո վո րա բար լի նում է քրքր
ված և խամ րած մոխ րա գույն, մինչ դեռ ա ռո ղջ փա կե ղը՝ փայ լուն սպի տակ: 
Մկա նային պա տյան նե րը ա վե լի շատ դե կո մպ րե սիայի կա րիք են ունե
նում, քան թա րմ վեր քե րի նը:

Կծ կո ղա կա նու թյու նը մկան նե րի կեն սու նա կու թյան լա վա գույն ցու ցա
նի շն է: Վի րա բույ ժը պետք է սո վո րի տար բե րա կել մա սամբ մե ռու կա ցած 
հյուս ված քի փո քր ա նոթ նե րից ա րյան հո սե լը ա ռո ղջ, բայց բոր բոք ված 
հյուս ված քի մա զա նոթ նե րից ա րյան ծո րա լուց: Փոր ձի հետ մաս նա հատ
ված հյուս ված քի քա նակն ա վե լա նում է: Ա նոթ նե րին և նյար դե րին պետք 
չէ դիպ չել, քա նի որ դրանք հազ վա դեպ են են թարկ վում սեպ տիկ ներ գոր
ծու թյա ն։ 

Ա րյան վի րա հա տա կան կո րուս տը սո վո րա բար զգա լի է լի նում բոր բո
քային այ տու ցի և հի պե րե միայի պատ ճա ռով: 

Այս տեղ ա ռա վել կարևոր է չբա ցել ա ռո ղջ հյուս ված քային շեր տե րը՝ 
փոր ձե լով հե ռաց նել ինչոր արկ, քա նի որ դա միայն կն պաս տի վա րա կի 
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Նկար 12.7.1

Ա նխ նամ վա րակ ված վերք, ո րի մեջ տե սա նե լի է կեն սա թա ղան
թային թա րա խի շերտ
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Նկար 12.7.2

Վ նաս ված քային ան դա մա հատ ման ծայ
րա տի ան խնամ վերք՝ ա ռանց կեն սա թա
ղան թի շեր տի 
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Նկար 12.7.3

Բազ կի ան տես ված վերք՝ մե ռու կա ցած, 
բայց չոր հյուս ված քո վ
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Նկար 12.8.1

Հ րա զե նային վերք՝ ոչ ա դեկ վատ վի րա
բու ժա կան մշա կու մից 7 օր ան ց

F.
 J

am
et

 /
 IC

RC

Նկար 12.8.2

Ակն հայտ սեկ վեստրներ, ո րոնք առ կա են 
վեր քի մա կե րե սին. երևում են ոսկ րը և 
փա փուկ հյուս ված քը պա տող, թա րա խով 
լց ված կեն սա թա ղան թը 
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Նկար 12.8.3

Վեր քը վի րա բու ժա կան մշա կում նե րից 7 
շա բաթ ան ց
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տա րած մա նը ։

12.3.2. Ոսկ րեր 
Ո սկ րե րի կո տրված քի դեպ քում նման սեպ տիկ վեր քե րը սո վո րա

բար պա րու նա կում են պոկ ված և նեկ րո տիկ ոսկ րա բե կոր ներ, ո րոնք 
կա տարյալ « մա կե րես» են ա պա հո վում բակ տե րիա նե րի կպ չե լու հա մար: 
Շատ կարևոր է հայտ նա բե րել և հե ռաց նել դրանք: Պա րզ Ռհե տա զո տու
թյու նը կբա ցա հայ տի դրանք (նկ. 12.9.2):

Ամ բող ջո վին պոկ ված ոսկ րա բե կոր նե րը հա ճախ թա քն ված են լի նում 
ֆիբ րոզ հյուս ված քի ներ սում, և դրանց տե ղայ նա ցումն ու հե ռա ցու մը 
կա րող են չա փա զանց դժ վար և հոգ նե ցու ցիչ լի նել:

•  Մա հա ցած ոսկ րա բե կո րը լի նում է մար գար տա ճեր մակ, մինչ դեռ կեն
դա նի ոսկ րը՝ խամ րած մոխ րաս պի տակ՝ մա զա նոթ նե րի կար միր բծե
րո վ։ 

• Ո սկ րագ դա լով քե րե լիս մե ռու կա ցած ոսկրն ար ձա կում է բա րձր ու 
դղր դա լի ռե զո նանս, իսկ կեն դա նի ոսկ րը հն չում է ցա ծր և խուլ:

•  Մեկ այլ բնո րոշ նշան կա րե լի է դի տել, երբ ոսկ րա բե կո րը բռ նում են 
սեղ մա կով և կա տա րում վեր ջույ թի վար հա կում և վեր հա կում։ Ե թե 
մկա նը կամ վեր նո սկ րը պա հում են բե կորն իր տե ղում, ա պա այդ կա
ռույց նե րը կշա րժ վեն վար հա կե լիս և վեր հա կե լիս: Իսկ ե թե բե կորն 
ան ջատ ված է և պահ վում է միայն ֆիբ րոզ հյուս ված քով, ա պա այդ 
շար ժում նե րը կպո կեն ֆիբ րոզ կպու մը, և ոսկ րա բե կո րը սեղ մա կի 
հետ կը նկ նի վի րա սե ղա նին:

Բո լոր չամ րաց ված ոսկ րա բե կոր նե րը հե ռաց նե լուց հե տո վեր քի 
խո ռո չը քեր վում է ոսկ րագ դա լով և ման րա կրկ տո րեն զնն վում մա տո
վ՝ հա մոզ վե լու հա մար, որ մա կե րե սը հարթ է: Պետք է զգույշ լի նել, 
քան զի ոսկ րե րի սուր եզ րե րը կա րող են վնա սել մա տը: Բո լոր ա զատ 
և մե ռած ոսկ րա բե կոր նե րը պետք է հե ռաց նել, քա նի որ դրանք ար դեն 
սեկ վեստրներ են: Եր բե մն դրանք լիո վին հե ռաց նե լու հա մար կա րող է 
պա հանջ վել մի քա նի մի ջամ տու թյուն։

Բո լոր ան ջատ ված ոսկ րա բե կոր նե րը սեկ վեստրներ 
են:

12.3.3. Վեր քի լվա ցում 

Այ նու հե տև վերքն ա ռա տո րեն ո ռոգ վումլ վաց վում է և ծա ծկ վում 
վի րա կա պով, ինչ պես սո վո րա կան վի րա բու ժա կան մաս նա հատ ման 
դեպ քում։ ԿԽՄԿն այս ան խնամ սեպ տիկ վեր քե րի դեպ քում փոր ձար
կել է բա րձր ճնշ մամբ պուլ սա ցիոն լա վա ժը և բաց խո ռոչ նե րի ա մե նօ
րյա ո ռո գու մը: Թեև եր կու մե թո դն էլ, ըստ երևույ թին, հե ռաց նում են 
կեն սա թա ղան թը և թույլ են տա լիս ա վե լի լավ գնա հա տել հյուս վածք
նե րի կեն սու նա կու թյու նը, այ նուա մե նայ նիվ, վե րջ նա կան ար դյունք ներ 
չեն ստաց վել։ Եր կուսն էլ շատ ժա մա նա կա տար են, ջանք և բուժ քույ րա
կան խնա մք պա հան ջող ու դժ վար կի րա ռե լի, ե թե բուժ ման մեջ մեծ թվով 
հի վանդ ներ կա ն՝ ա ռանց այլ՝ ա վե լի քիչ ծան րա բե ռնված հաս տա տու
թյուն ներ տե ղա փոխ վե լու հնա րա վո րու թյան:

12.4. Հա կա բիո տիկ նե ր

Տր վում է պե նի ցի լին և մետ րո նի դա զո լ՝ հա կա բիո տի կային գոր ծե լա
կար գի հա մա ձայն (տե ՛ս Գլուխ 13): Բոր բոք ման ակ տիվ տա րած ման նշան
նե րի դեպ քում ա վե լաց վում է գեն տա մի ցի ն։ ԿԽՄԿի պրակ տի կայում 
տե ղային հա կա բիո տիկ ներ կամ հա կա սեպ տիկ ներ չեն կի րառ վում:

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում պետք է կա տա րել բակ տե րիալ ցանքս: 
Լավ ցանքս և բակ տե րիա նե րի զգայու նու թյան ո րո շում ա ռաջ նագ ծային 
հի վան դա նո ցում շատ ա վե լի դժ վար է կա տա րել, քան սո վո րա բար են թա
դր վում է: Պետք է նկա տի ունե նալ, որ կլի նի կա կան ար ձա գան քը միշտ 
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Նկարներ 12.9.1 և 12.9.2

Բո լոր չամ րաց ված ոսկ րա բե կոր նե րը 
պետք է հե ռաց նե լ
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Նկար 12.9.3

Ո սկ րա բե կոր ներ ա ջից և մաս նա հատ ված 
ֆիբ րոզ հյուս վածք ձա խի ց

չէ, որ հա մա պա տաս խա նում է լա բո րա տոր զգայու նու թյա նը (կամ դրա 
բա ցա կայու թյա նը): Բա նը միայն այն չէ, որ « վայ րի» բակ տե րիա նե րը 
գա ղութ նե րով չեն ապ րում, այլ նաև այն, որ in vitro զգայու նու թյու նը միշտ 
չէ, որ ար տա ցո լում է in vivo պա տաս խա նը, և մա կե րե սային կամ ար տա
զա տու կի ֆլո րան միշտ չէ, որ ներ կայաց նում է հյուս վածք նե րի խոր քում 
առ կա ման րէ նե րը։ 

Ինչևէ, թա րա խային վի րա բու ժու թյան հիմ նա կան կա նոն նե րը շա րու
նա կում են գոր ծել։ Վա րա կը, ինչ պես և թա րա խա կույ տի դեպ քում, պա հան
ջում է լավ դրե նա վո րում և ման րէ նե րի սնն դա մի ջա վայ րի, այ սինքն՝ 
մե ռու կա ցած հյուս վածք նե րի հե ռա ցում։ Հա կա բիո տիկ ներն ար դյու նա վետ 
կլի նեն միայն այն դեպ քում, երբ կեն սա թա ղան թը խա թար վի, և բակ տե
րիա նե րը են թարկ վեն դրանց ազ դե ցու թյա նը:

Մ նայուն կամ կրկն վող վա րա կը պա հան ջում է վեր քի 
կրկ նա կի մաս նա հա տում, այլ ոչ թե հի վան դա սե նյա
կային վի րա կա պու թյուն ներ:

12.5. Փա կե ՞լ, թե՞ չփա կե լ

Վեր քի լա վաց ման ա ռաջ նային փու լն սկսվում է վի րա վոր վե լու 
պա հին: Այն ար դեն ակ տի վո րեն ըն թա նա լիս է լի նում, ե թե վի րա բույ ժը 
վեր քը տես նում է մի քա նի օր ան ց։ Այս պի սո վ՝ վի րա բու ժա կան մաս նա
հա տու մից մի քա նի օր ան ց շատ վեր քեր ար դեն ան ցած են լի նում ա ռաջ
նային ձգու մով լա վաց ման ժա մա նա կը: Վեր քի մեջ ար դեն շատ ֆիբ րոզ 
հյուս վածք է լի նում (նկ. 12.9.3), և էլ ա վե լի շատ, երբ վեր քը մա քուր է և 
պատ րաստ փակ ման: Ե թե երկ րոր դային կար դնե լու փո րձ է ար վում, 
սո վո րա բար, վեր քի եզ րե րի եր կայն քով զար գա նում է զգա լի լար վա ծու
թյուն՝ նեկ րո զի և քայ քայ ման բա րձր հա վա նա կա նու թյամբ: 

Այս վեր քե րի մեծ մա սը պի տա նի չի լի նում հե տա ձգ ված կար դնե լու 
հա մար, և փա կե լու հա մար պա հանջ վում են մաշ կա պատ վաս տում կամ 
շրջ վող մաշ կա լա թեր, կամ, ե թե փո քր են, ա պա պետք է բաց թող նել գրա
նու լյա ցիայի և երկ րոր դային ձգ մամբ լա վա նա լու հա մար (նկ. 12.10):

Հին կամ ան խնամ վեր քե րի մեծ մա սը պի տա նի չէ 
հե տա ձգ ված ա ռաջ նային փակ ման հա մար:

Երկ րոր դային ձգ մամբ լա վաց ման ժա մա նակ է, որ կա րող են 
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Նկար 12.10

Լա վա ցում երկ րոր դային ձգու մո վ
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օգ տա կար լի նել վեր քե րի բուժ ման տե ղային ա վան դա կան մի շարք մի ջոց
ներ (տե ՛ս՝ Գլուխ 11): ԿԽՄԿ վի րա բույժ ներն ու բուժ քույ րե րը օգ տա գոր ծել 
են մեղ րով կամ շա քա րով կամ ա ղի հի պեր տո նիկ լու ծույ թով վի րա կա պեր 
(ս տաց վում է նոր մալ ֆի զիո լո գիա կան լու ծույ թին աղ ա վե լաց նե լո վ՝ մինչև 
այն այլևս չլուծ վի), ո րոնք նպաս տում են գրա նու լյա ցիոն հյուս ված քի ձևա
վոր մա նը և ունեն հա կա բակ տե րիալ հատ կու թյուն ներ: Պետք է շեշ տել, 
որ այս տե ղային մի ջոց նե րը միայն լրաց նում են, այլ ոչ թե փո խա րի նում 
պատ շաճ վի րա հա տու թյա նը:

Ծա նր վեր քային վա րա կով կամ ար տա հայտ ված նե խա կան քայ քայու
մով հի վանդ նե րից շա տե րը լի նում են թե րսն ված, ա նե միկ և ջրա զրկ ված: 
Ար դյուն քում վեր քե րի ա պա քի նումն ան բա վա րար է լի նում, և պետք է 
հա տուկ մի ջոց ներ ձեռ նար կել այս խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար։

Հե տվ նաս ված քային օս տեո միե  լի տի մա սին տե ՛ս Հա տոր 2, 
Բա ժին 22.9:
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13.1. Վա րա կում և վա րա կ

Բո լոր մար տա կան վեր քե րը լի նում են խիստ աղ տոտ ված և ման րէ
նե րով կոն տա մի նաց վա ծ։ Գն դակ նե րը և բե կոր նե րը նախ քան կրա կե լը 
չեն ախ տա հան վում, իսկ թի րա խին խո ցե լիս ինք նին վա րակ ված արկն 
իր հետ վեր քային խո ղո վակ է տա նում ման րէ ներ։ Բա ցի դրա նի ց՝ ժա մա
նա կա վոր խո ռո չի բա ցա սա կան ճնշումն ինչ պես մուտ քային, այն պես էլ 
ել քային վեր քե րի շր ջա նում նույն պես ման րէ ներ է ներ քա շում։

Մար տա կան վեր քե րը վնաս ման պա հից աղ տոտ ված 
ու վա րակ ված են։

Մար տա կան վեր քե րում հայտ նա բեր վող այլ աղ տո տիչ նե րից են 
հա գուս տի կտոր նե րը, փո շին, զա նա զան օր գա նա կան նյու թե րը (հող, 
խոտ, տե րև ներ և այլն), ինչ պես նաև ռմ բա կոծ ված շեն քե րից պոկ ված 
փայ տի և ա պա կու բե կոր նե րը։ Կո րեայում և Վիե տ նա մում ի րա կա նաց
ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ տար բեր հո ղե րում լի նում 
են տար բեր ման րէ ներ (ին չը կախ ված է նաև տար վա ե ղա նա կից ու 
խո նա վու թյան աս տի ճա նից)՝ ծա նր ին ֆեկ ցիա ներ հա րու ցե լու տար բեր
վող հա վա նա կա նու թյամբ (կեն դա նի նե րի կամ մար դու ար տա թո րան քով 
աղ տոտ ված ցե խն ու գյու ղա տն տե սա կան հո ղն ակն հայ տո րեն ա մե նա
վա տն են)։ Ի հա վե լումն, տար բեր հո ղե րի քի միա կան բա ղադ րու թյու նը 
կա րող է չե զո քաց նել հա կա մար մին նե րը և խա թա րել լեյ կո ցի տար ֆա գո
ցի տո զը։ Տար բեր ինք նա շեն ա կան ներ եր բե մն պա րու նա կում են գո մա ղբ: 

Այ դու հան դե րձ, կարևոր է տար բե րա կել.
•  վեր քի պա րզ աղ տո տում.
•  տե ղային վա րակ. 
• ին վա զիվ վա րակ:
Վեր քի պա րզ աղ տոտ ման, վա րակ ման դեպ քում ման րէ նե րը բազ մա

նում են մե ռած հյուս վածք նե րում, բայց ներ խու ժում/ին վա զիա կեն սու նակ 
հյուս վածք ներ տե ղի չի ունե նում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ ման րէ
նե րի խտու թյու նը հյուս ված քում չի հաս նում 106/գ։ Ջնջխ ված հյուս վածք
նե րի, կեղ տի և այլ օ տար մար մին նե րի առ կայու թյունն ի ջեց նում է վա րա կի 
ին վա զիայի շե մը՝ ստեղ ծե լով մի ջա վայր ման րէ նե րի ա ճի և բազ մաց ման 
հա մար, որ տեղ հի վան դի ի մուն հա մա կարգն ի վի ճա կի չի լի նում վե րաց
նել դրանք։ Գոյու թյուն ունեն ման րէկա խյալ ռիս կի մի շարք գոր ծոն ներ, 
ինչ պի սիք են վի րու լեն տու թյու նը, ֆեր մենտ նե րի և տոք սին նե րի ար տադ
րու թյու նը և այլն։ 

Օր գա նիզ մը փոր ձում է մե ռու կա ցած մկա նուն քի և ման րէ նե րի զանգ
վա ծը մե կու սաց նել ֆիբ րի նային պատ նե շո վ։ Ա ռանց հա մար ժեք դրե
նա վոր ման սա ա ռա ջաց նում է թա րա խա կույտ (աբս ցես), իսկ պատ շաճ 
դրե նա վոր ման դեպ քում մե ռու կա ցած հյուս ված քը հե ռաց վում է 10 օր վա 
ըն թաց քում1։ Եր կու դեպ քում էլ գոր ծի են դր վում օր գա նիզ մի բնա կան 
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը՝ աղ տո տիչ ներն ու մա հա ցած հյուս
վածք նե րը մե կու սաց նե լու հա մար։ 

Ե րբ տե ղային պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ներն այլևս չեն կա րո ղա
նում դի մա կայել, ա ռա ջա նում է ին վա զիվ խոր հյուս ված քային և հա մա
կար գային վա րա կ։ Հի վան դի ի մու նի տե տը և դի մադ րո ղա կա նու թյու նը 
կա րող են ընկ ճել նաև թե րս նու ցու մը և քրո նիկ հի վան դու թյուն նե րը, հատ
կա պես ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀը։ Տե ղային պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը և 
օր գա նիզ մի ընդ հա նուր դի մադ րո ղա կա նու թյու նը հի վանդկա խյալ ռիս կի 
գոր ծոն ներն են։

Վա րակ ման (կոն տա մի նա ցիայի) հա մար կրի տի կա կան են թե րևս 
ա ռա ջին 6 ժա մե րը։ Վի րա հա տու թյան և հա կա բիո տի կային կան խար
գել ման ար դյու նա վե տու թյու նը նվա զում է վնաս ված քից ան ցած ժա մա
նա կին զու գըն թաց, մինչ դեռ ման րէ նե րի թի վն ա ճում է երկ րա չա փա կան 
պրոգրե սիայո վ։ Ինչ պես և ԿԽՎԳՍով վեր քե րի տար բե րա կիչ գնա
հա տում կա տա րե լիս (տե ՛ս Գլուխ 4), ներգ րավ ված ախ տա բա նու թյան 
լավ ըմբռ նու մը նույն պես կարևոր է պատ շաճ ու ճիշտ մի ջամ տու թյու նը, 

1  Fackler M, Breteau J, Courbil L et al. Open wound drainage versus wound excision in treating the modern 
assault rifle wound. Surgery 1989; 105:57684.
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ինչ պես նաև ի լրումն մաս նա հատ ման ու դրե նա վոր ման հա կա բիո տիկ
նե րի օգ տա կա րու թյու նը և վա րա կի դեմ օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նու
թյու նը ո րո շե լու հար ցում: Չբար դա ցած 1ին խմ բի փա փուկ հյուս ված քային 
վեր քե րը, ինչ պես ար դեն բա ցա տրվել է Բա ժին 10.8.1ում, կա րե լի է բու ժել 
պա րզ սա նա ցիայի մի ջո ցով. հա կա բիո տի կա թե րա պիան օգ նում է, ե թե 
սկսվել է ա ռա ջի կա 6 ժա մե րի ըն թաց քում։ Հա կա բիո տիկ նե րի վաղ կի րա
ռումն ա վե լի ծա նր վեր քե րի դեպ քում պետք է որ ընկ ճի բակ տե րիալ աճն 
ու ին վա զիան, գո նե ժա մա նա կա վո րա պե ս։ 6 ժա մից ա վե լի ցան կա ցած 
ուշա ցում մե ծաց նում է վա րա կի զար գաց ման վտան գը ։

13.2. Մար տա կան վեր քե րի վա րակ նե րի հիմն ա կան 
հա րու ցիչ նե ր

Տար բեր ման րէ նե րի տե սակ նե րի հա րա բե րա կան գե րա կշռու
թյու նը կախ ված է աշ խար հագ րու թյու նից, տե ղան քից և կլի մայից. կլի նի 
դա գյու ղա կան տե ղան քում, քա ղա քային մի ջա վայ րում, ջունգ լի նե րում 
թե ա նա պա տում, ամ ռա նը թե ձմ ռա նը։ Օր գա նիզ մի « նոր մալ» ֆլո րայի 
ար տա հի վան դա նո ցային դի մադ րո ղա կա նու թյու նը նույն պես կախ ված է 
շր ջա նից և փոխ վում է ժա մա նա կի հե տ։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, ո րո շա կի հաս տա տուն ներ մնում են, և ստո րև 
ներ կայաց ված ցու ցա կը պատ կե րա ցում է տա լիս մար տա կան վեր քե րի 
վա րակ նե րի հա ճախ հան դի պող հա րու ցիչ նե րի մա սին:

Գ րամ-դ րա կան կո կեր 
Ոս կե գույն ստա ֆի լո կոկ (Staphylococcus aureus) և βհե մո լի տիկ 

ստ րեպ տո կոկ (Streptococcus haemolyticus β). սրանք կազ մում են մաշ
կի նոր մալ ֆլո րայի մա ս։ Վեր ջին տա րի նե րին ար տա հի վան դա նո ցային 
մե թի ցի լինկայուն ոս կե գույն ստա ֆի լո կո կը (MRSA)ո րոշ երկր նե րում մեծ 
խն դիր է դար ձել։

Գ րամ-բա ցա սա կան ցու պիկ ներ 
Է շե րի խիա (Escherichia), պրո տեուս (Proteus), կլեբ սիե  լա (Klebsiella), 

պսև դո մո նաս (Pseudomonas) և բակ տե րոիդ ներ (Bacterioides) հայտ նա բեր
վում են ա ղես տա մոք սային ուղում։ Բաու մա նի ա ցի նե տո բակ տե րը (Acine
tobacter baumannii) հայտ նա բեր վում է հո ղում ու մաշ կի վրա և վեր ջե րս  
ներ հի վան դա նո ցային վա րա կի կարևոր պատ ճա ռ է դար ձել։

Գ րամ-դ րա կան ցու պիկ նե ր
Կ լոստ րի դիա նե րը (Clostridia) սպո րա կիր օբ լի գատ ա նաե րոբ ներ են։ 

Լայ նո րեն տա րած ված են շր ջա կա մի ջա վայ րում՝ հատ կա պես գյու ղա տն
տե սա կան պա րարտ հո ղե րում, և առ կա են կղան քում։ Հա րու ցում են փայ
տա ցում և գա զային գանգ րե նա։ 

Ա զդ րի վե րին հատ վա ծի և շե քի վեր քե րը հատ կա պես վտանգ ված են 
կղան քային ման րէ նե րով (կ լոստ րի դիա ներ և գրամբա ցա սա կան ցու պիկ
ներ) վա րակ վե լու ա ռու մո վ՝ նույ նի սկ ա ռանց ա ղի քային թա փա ծակ մա ն։ 
Ա ղի քի վնաս վածքն ակն հայ տո րեն մե ծաց նում է վա րա կի վտան գը ։

Մար տա կան վեր քերն ունեն « ման րէա բա նա կան 
կյան քի ա նամ նեզ». վա րա կիչ ման րէ նե րը ժա մա նա կի 
ըն թաց քում փոխ վում են։ Տար բեր վա րակ ներ ի հայտ 
են գա լիս վեր քի պատ մու թյան վաղ կամ ա վե լի ուշ շր
ջա նում։

Կարևոր է նշել, որ վեր քի վա րա կու մը զա նա զան բակ տե րիալ ֆլո
րայով ան փո փոխ չէ։ Այն, որ մար տա կան վեր քերն ունե նում են զար գա
ցող « ման րէա բա նա կան կյան քի ա նամ նեզ» վնաս ված քի պա հից, հայտ նի 
է ե ղել դե ռևս Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մից և Ա լեք սանդր Ֆլե
մին գի աշ խա տանք նե րից2։ 

2 Fleming A. On the bacteriology of septic wounds. Lancet 1915; 186:63843.
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Այդ ժա մա նակ նե րից ի վեր շատ հե տա զո տու թյուն ներ ցույց են տվել, 
որ վեր քի վա րա կու մը և դրա հետևան քով ծա գած ցան կա ցած վա րակ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում զար գա նում են։ Վի րա վոր ման պա հին լի նում է 
բազ մա ման րէային ախ տա հար ման ռի սկ հատ կա պես կլոստ րի դիայով և 
βհե մո լի տիկ ստ րեպ տո կո կո վ։ Այ նու հե տև տե ղի է ունե նում ինք նա վա րա
կում մաշ կի և ա ղես տա մոք սային ուղու միկ րոֆ լո րայից. վեր ջա պես կա րող 
է միա նալ ներ հի վան դա նո ցային վա րա կ։ Բա ցի դրա նի ց՝ բազ մա թիվ 
հե տա զո տու թյուն ներ ցույց են տվել, որ վեր քե րի սկզբ նա կան ցանք սե րը 
լա վա գույն դեպ քում լի նում են ա նօ գուտ, իսկ վա տա գույն դեպ քում՝ ա պա
կո ղմ նո րո շո ղ՝ քիչ առնչու թյուն ունե նա լով որևէ վե րջ նա կան վա րա կի հե տ։ 

Այս հայե ցա կար գը էա կան է հի գիե  նայի և շր ջա կա մի ջա վայ րի վե րա
հսկո ղու թյան մի ջո ցա ռում նե րի, հա մար ժեք վի րա հա տու թյան և հա կա
բիո տիկ նե րի կի րառ ման, այ սինքն՝ վի րա հա տու թյունկա խյալ ռիս կի 
գոր ծոն նե րի դե րը հաս կա նա լու հա մար3։ Հա կա բիո տիկ նե րի լայն հա սա
նե լիու թյու նը և դրանց չա րա շա հու մը վեր ջին 50 տա րի նե րի ըն թաց քում 
ա վե լի են բար դաց րել վեր քե րի ման րէա բա նու թյու նը, քա նի որ զար գա
ցել են ներ հի վան դա նո ցային հա կա բիո տի կա կայուն շտամ ներ։ Արդյոք 
աղ տոտ մա նը կհա ջոր դի՞ վա րակ, և ի՞նչ վա րակ կզար գա նա՝ կախ ված է մի 
շարք գոր ծոն նե րի ց։

Պա տե րազ մի վի րա վոր նե րի ա ռաջ ծա ռա ցած հիմ
նա կան սպառ նա լիք ներն են գա զային գանգ րե նան, 
փայ տա ցու մը և ին վա զիվ ստ րեպ տո կո կային բակ տե
րե միան, ո րոնք կա րող են մա հա ցու լի նել։

13.3. Մար տա կան վեր քե րի հիմն ա կան 
կլինիկական վա րակ նե ր

Վեր քի աղ տոտ ման բազ մա ման րէային բնույ թը կա րող է հան գեց նել 
տար բեր վա րակ նե րի։ Ո րոշ յու րա հա տուկ մա հա ցու վա րակ ներ հայտ նի 
են մար տա կան վեր քե րում, մասնավորա պես ան խնամ կամ սխալ խնամ
ված վեր քե րում, և հատ կա պես, ե թե դրանք կար վել են ա ռանց պատ շաճ 
մաս նա հատ մա ն։ Հա ճախ հան դի պող թա րա խա ծին վեր քային վա րակ
ներն ունեն լայն սպե կտր՝ սկ սած թե թև նե րից (մա կե րե սային վի րա բու ժա
կան ին ֆեկ ցիա) մինչև ծա նր (օր գա նի կամ տե ղա մա սի վի րա բու ժա կան 
ին ֆեկ ցիա) և հա մա կար գային (սեպ տի ցե միա)։

13.3.1. Սահ մա նումն ե ր

Հա սա րակ վա րա կում
Վի րա բու ժա կան գրա կա նու թյու նը վեր քե րը դա սա կար գում է որ պես 

մա քուր, մա քուրաղ տոտ ված, աղ տոտ ված և վա րակ ված կամ կեղ տո տ։ 
Մար տա կան վեր քե րը հա մար վում են աղ տոտ ված և կեղ տո տ։

Ցե լյու լիտ/ տե ղային թա րա խա կույտ
Ման րէ ներն սկ սում են տա րած վել դե պի վեր քին հա րա կից հյուս

վածք ներ, սալ ջար դի (կոն տու զիայի) գո տում (տե ՛ս Գլուխ 3)։ Հա մա կար
գային ին տոք սի կա ցիան թե թև է ըն թա նում: Ա ռա ջա նում է մա կե րե սային 
է րի թե մա և շճա թա րա խային ար տադ րու թյուն. տեղտեղ երևում են մե ռու
կա ցած հյուս վածք ներ, սա կայն դա կապ ված է սկզբ նա կան վնաս ված քի և 
ոչ՝ վա րա կի հե տ։ Ի վեր ջո, ձևա վոր վում է մի զանգ ված մե ռու կա ցած հյուս
ված քից և ման րէ նե րից. ե թե դրե նա վո րումն ան բա վա րար է լի նում (մաշ կի 
փո քր վեր քեր), ձևա վոր վում է թա րա խա կույտ։ Խո շոր վեր քե րի դեպ քում 
այդ զանգ վա ծը կմե կու սա նա, ա պա կհե ռաց վի ։

Միո զիտ/ խո րա նիստ հյուս վածք նե րի ին ֆեկ ցիա
Ման րէ նե րը տա րած վում են մկան նե րի և հյուս վածք նե րի մեջ 

3 Rubin RH. Surgical wound infection: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis and management. BMC Infect 
Dis 2006; 6:171.
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մնա ցոր դային խո ռո չից և սալ ջար դի գո տուց դուրս՝ ներ խու ժե լով ցնց ման 
գո տին ու ան դի ն։ Հա մա կար գային ախ տան շան նե րը դառ նում են ա վե լի 
ար տա հայտ վա ծ՝ ո րոշ վա րակ նե րի դեպ քում գե րա կշռե լով կլի նի կա կան 
պատ կե րում։ Տա րա ծուն ին ֆեկ ցիա նե րը սո վո րա բար դրսևոր վում են սեպ
սի սի դա սա կան նշան նե րով (տենդ, հա ճա խա սր տու թյուն և այլն), բայց 
դրանք կա րող են դրսևոր վել նաև ա ռանց այդ նշան նե րի, հատ կա պես 
ի մու նային ան բա վա րա րու թյամբ հի վանդ նե րի մոտ (ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ, քրո նիկ 
հի վան դու թյուն, թե րս նու ցում):

Նախ կի նում խո րա նիստ հյուս վածք նե րի ին ֆեկ ցիա ներ հա րու ցում 
էին կլոստ րի դիան և ին վա զիվ βհե մո լի տիկ ստ րեպ տո կո կը՝ կազ մե լով 
հյուս ված քային վնաս ման մե ծա գույն մա սը և ա մե նա ծա նր հա մա կար
գային նշան ներն ու ախ տան շան նե րը։ Պե նի ցի լի նի հայտն վե լն ար մա տա
պես փո խեց այս կլի նի կա կան պատ կե րը4։

Ն կա րա գրված են ին վա զիվ հյուս ված քային վա րակ նե րի տար բեր 
տե սակ ներ.

•  Թա րա խա ծին խո րա նիստ հյուս ված քային ին ֆեկ ցիա. հիմ նա կա նում 
խա ռն ին ֆեկ ցիա է, Գրամդ րա կան, Գրամբա ցա սա կան ման րէ նե ր՝ 
հա ճախ նե րա ռե լով ոչ կլոստ րի դիալ ա նաե րոբ ներ:

•  Գա զային գանգ րե նա. այս վա րա կը մինչ օրս նկատ վում է ան խնամ և 
սխալ խնամ ված վեր քե րում։

•  Փայ տա ցում. աղ քա տու թյու նը և պա տե րազ մի կազ մա լու ծիչ ազ դե
ցու թյու նը խա թա րում են պատ վաստ ման ծրագ րե րի նոր մալ գոր ծըն
թա ցը շատ երկր նե րում. այս վա րա կը դե ռևս շատ հա ճախ է դառ նում 
մահ վան պատ ճա ռ։ 

• Ին վա զիվ ստ րեպ տո կո կային վա րա կը նույն պես դե ռևս հան դի պում է 
ան խնամ և սխալ խնամ ված վեր քե րի դեպ քում։ 

• Ո սկ րային վա րակ. երբ խո րա նիստ հյուս վածք նե րի վա րա կը տա րած
վում է սեկ վեստ րաց ված ոսկ րա բե կոր նե րին, դա կա րող է հան գեց
նել « կեն սա թա ղան թի» ձևա վոր մամբ քրո նիկ վա րա կի զար գաց ման, 
ին չը հա ճախ հան դի պում է ան խնամ և սխալ խնամ ված վեր քե րում 
(տե՛ս Գլուխ 12):

•  Մե ռու կաց նող փա կե ղա բո րբ, սի ներ գե տիկ գանգ րե նա և ա նաե րոբ 
ցե լյու լիտ:

13.3.2. Գա զային գանգ րե նա
Գա զային գանգ րե նա ն՝ որ պես վեր քե րի ա ռանձ նա հա տուկ բար դու

թյուն, հայտ նի է ե ղել Հի պոկ րա տի ժա մա նակ նե րի ց։ Դա րեր շա րու նակ 
պա տե րազ մա կան վեր քե րում, ինչ պես նաև այլ վնաս վածք նե րի ժա մա
նակ դրա բազ մա թիվ դեպ քե րը լայ նո րեն նկա րա գրվել են պատ մա վա վե
րագ րա կան և գրա կան աշ խա տանք նե րում գլ խա վո րա պես գանգ րե նայի 
դրա մա տիկ դրսևո րում նե րի և բա րձր մա հա ցու թյան պատ ճա ռո վ։ Վի րա
հա տու թյան ուշա ցու մը, ին չը կա րող է տե ղի ունե նալ պա տե րազ մի ժա մա
նակ կամ տա րե րային ա ղե տից հե տո զանգ վա ծային կո րուստ նե րի 
դեպ քում, խիստ մե ծաց նում է գա զային գանգ րե նայի վտան գը ։

Գա զային գանգ րե նան ա րա գո րեն տա րած վող այ տու ցային միո նեկ
րո զն է, ո րը, որ պես կա նոն, զար գա նում է ախ տա ծին օբ լի գատ ա նաե
րոբ նե րով, մաս նա վո րա պես, Clostridium perfringensով ախ տա հար ված 
մկան նե րով ծա նր վեր քե րի դեպ քում: Գրե թե միշտ առ կա է լի նում խա ռը 
միկ րոֆ լո րա. աե րոբ ներն օգ տա գոր ծում են վեր քում առ կա ամ բո ղջ 
թթվա ծի նը՝ նպաս տե լով կլոստ րի դիա նե րի հա մար պար տա դիր ա նաե րոբ 
մի ջա վայ րի ստե ղծ մա նը ։

Խո շոր մկա նային վեր քե րում միշտ լի նում են ի շե միայի տե ղա մա սեր 
և գա զային գանգ րե նայի զար գաց ման վտանգ։ Բայց գա զային գանգ րե նա 
կա րող է զար գա նալ նույ նի սկ ոչ շատ ծա նր վնաս վածք նե րի դեպ քում։ Ե թե 
վեր քը խորն է, պա րու նա կում է մե ռու կա ցած հյուս վածք և մե կու սաց ված 
է մա կե րե սից, ձևա վոր վում է ա նաե րոբ մի ջա վայր և կա րող է զար գա
նալ կլոստ րի դիալ ին ֆեկ ցիա։ Այս պի սի խո րա նիստ ա նաե րոբ մի ջա վայր 
հան դի պում է հատ կա պես նա խա պես վի րա բու ժա կան մշա կում չան ցած 
ու կար ված վեր քե րում։ Օ տար մա րմ նի, հատ կա պես հո ղի առ կայու թյու նը 

4 Polhemus ME, Kester KE. Infections. In: Tsokos GC, Atkins JL, eds. Combat Medicine: Basic and Clinical 
Research in Military, Trauma, and Emergency Medicine. Totowa, New Jersey: Humana Press; 2003:14973.
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վեր քե րում բա րձ րաց նում է գա զային գանգ րե նայի զար գաց ման վտան գը։ 
Տուր նի կե տի կամ ա մուր գիպ սա կա պի եր կա րա տև կի րա ռու մը, ինչ պես 
նաև փա կե ղային կոմ պարտ մենտ հա մախ տա նի շը նույն պես բա րձր ռիս
կեր են պա րու նա կում։ Վա րակն ա վե լի բնո րոշ է ստո րին վեր ջույթ նե րի և 
շե քի, քան վե րին վեր ջույթ նե րի վեր քե րի ն։

Հի վան դու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ա ռա ջին հեր թին, 
ար դյունք են ման րէ նե րի կող մից մկա նային գլյու կո զի յու րաց մա ն՝ թթվա և 
գա զա գոյաց մամբ, ինչ պես նաև մկա նային սպի տա կու ցի տար րա լուծ մա ն։ 
Երկ րորդ հեր թին կլոստ րի դիա ներն ար տադ րում են լու ծե լի, շատ ուժեղ 
թույ ներ, ո րոնք, թա փան ցե լով հյուս վածք նե րի մեջ, հան գեց նում են դրանց 
հե տա գա քայ քայ ման և սուր տոք սե միայի։ Մկան նե րի քայ քայ ման ար գա
սիք ներն ինք նին շատ թու նա վոր են։ Տար րա լուծ ման ար գա սիք նե րը, յու րա
հա տուկ տոք սին նե րի հետ, հա րու ցում են ծա նր ու խոր ին տոք սի կա ցիա, ո րը 
չբու ժե լու դեպ քում ան խու սա փե լիո րեն հան գեց նում է մահ վա ն։

Մար տա կան վեր քե րի գա զային գանգ րե նան կան խե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է վաղ և հա մար ժեք վի րա հա
տու թյուն։

Գա զային գանգ րե նայի գա ղտ նի շր ջա նը սո վո րա բար կա րճ է, հիմ նա
կա նում մինչև 3 օր, իսկ դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նում մինչև 24 ժամ. այն 
կա րող է նույ նի սկ 6 ժամ տևել։ Ե ղել են նաև դեպ քեր, երբ ին կու բա ցիոն 
շր ջա նը տևել է մինչև 6 շա բա թ։

Սո վո րա բար գա զային գանգ րե նան դրսևոր վում է վեր քի շր ջա նում 
հան կար ծա կի ի հայտ ե կող հա րա ճող ցա վո վ։ Վի րա վո րի մոտ ցա վի 
ա նակն կալ նո պայի դեպ քում, եր բե մն այն քան ան սպա սե լի, որ հի շեց նում 
է սուր ա նո թային թրոմ բոզ, միշտ պետք է կաս կա ծել գա զային գանգ րե նա։ 
Դրա նից ան մի ջա պես հե տո վեր ջույթն այ տուց վում է, ի հայտ է գա լիս 
ջրիկ շճային կամ շճա րյու նային ար տադ րու թյուն, ո րը կա րող է դառ
նալ դոն դո ղան մա ն։ Դիտ վում է ար տա հայտ ված հա ճա խա սր տու թյուն, 
բայց հի վան դի ջեր մու թյու նը հազ վա դեպ է ան ցնում 38 °Cը։ Դա սա կան 
դեպ քե րում կլի նի կա կան վատ թա րա ցու մը զար գա նում է շատ ա րագ, և 
ժա մե րի ըն թա ցքում հի վան դը դառ նում է ան հան գիստ ու վա խե ցած, կամ 
նույ նի սկ կա րող է լի նել էյ ֆո րիկ և դրսևո րել ծա նր սեպ սի սի բո լոր նշան
նե րը ։

Մաշ կը լար ված է, գու նատ, հա ճախ մար մա րան ման, ցիա նո տիկ և 
սո վո րա կա նից սա ռը։ Բուժ ման բա ցա կայու թյան դեպ քում մաշ կի տե ղային 
բրոն զան ման ախ տա հա րու մը դառ նում է ա վե լի ցր ված, ի հայտ են գա լիս 
դեղ նա կա նա չա վուն տե ղա մա սեր, որ տեղ կա րող են ձևա վոր վել բշ տիկ
նե ր՝ լց ված մուգ կար միր հե ղու կով, ինչ պես նաև կա րող են ծա գել մաշ
կային գանգ րե նայի օ ջախ ներ։ Սա կայն եր բե մն նույ նի սկ տա րա ծուն 
գանգ րե նոզ հյուս ված քի վրա դիր մաշ կը կա րող է նոր մալ տե սք ունե նալ։

Ա րա գո րեն զար գա նում է փք ված այ տուց և տոք սե միա, շճային 
ար տադ րու թյու նը դառ նում է ա վե լի ա ռատ և կա րող է ի հայտ գալ յու րա
հա տուկ քա ղց րա վուն հո տ։ Հո տը ոչ միշտ է լի նում և պա թոգ նո միկ չէ։ 

Այս շր ջա նում սո վո րա բար ար տա դր վում է գազ, ո րը մա սամբ 
պա տաս խա նա տու է լի նում ախ տա հար ված հատ վա ծի փք վա ծու թյան 
հա մար (նկ. 13.2)։ Այն ար տա դր վում է մկա նա թե լե րի մեջ և դրանց մի ջև, 

Նկար 13.1.1

Գա զային գանգ րե նա լա րա նի տե ղադ րու
մից հե տո 
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Բազ կի գա զային գանգ րե նա
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տա րած վում փա կե ղային տա րա ծու թյուն նե րով և, ի վեր ջո, ճնշ ման 
ազ դե ցու թյան տակ փա կե ղում ի հայտ ե կած ան ցքե րով մղ վում է դե պի 
են թա մաշ կային բջ ջանք՝ ա րա գո րեն սփռ վե լով վա րակ ված տե ղա մա սի 
սահ ման նե րից դուրս։ Ախ տա հար ված շր ջա նում կա րե լի է շո շա փել կրե
պի տա ցիա։ Գա զի տա րած ման ծա վա լը հա մար ժեք չի լի նում մկան նե րի 
նեկ րո զի տա րած քի ն։

Վա րա կը ախ տա հար ման օ ջա խից տա րած վում է մկան նե րով դե պի 
վեր ու վար, բայց այլ ա ռո ղջ մկան նե րի վրա տա րած վե լու մի տում չի ունե
նում. կլոստ րի դիա նե րը բա ցար ձակ ա նաե րոբ են։ Գա զային գանգ րե նայի 
նույ նի սկ ուշ շր ջա նում դրանք հազ վա դեպ են ան ցնում ա րյան հուն մինչև 
հի վան դի մա հա նա լը ։

Մ կա նային փո փո խու թյուն նե րը սո վո րա բար նկատ վում են միայն 
վի րա հա տու թյան ժա մա նա կ։ Վաղ շր ջան նե րում դրանք դրսևոր վում են 
լոկ փք վա ծու թյամբ և գու նա տու թյամբ։ Ա վե լի ուշ շր ջա նում մկան նե րը 
դառ նում են խամ րած մոխ րա վար դա գույն, ա պա՝ ա ղյու սա կար միր, իսկ 
վեր ջում՝ մուգ կա նաչմա նու շա կա գույն։

Բու ժում 
Ար կային (այ սինքն՝ հրա զե նային, ռմ բա բե կո րային, ա կա նային և 

նռ նա կային) վեր քե րով բո լոր հի վանդ նե րին պետք է նշա նակ վի կան խար
գե լում կլոստ րի դիայի դեմ ար դյու նա վետ այն պի սի հա կա բիո տիկ նե րով, 
ինչ պի սիք են պե նի ցի լի նը, մետ րո նի դա զո լը, ա ռա ջին սերն դի ցե ֆա լոս
պո րին նե րը կամ է րիթ րո մի ցի նը։ Բայց հա կա բիո տի կը կա րող է հաս նել 
միայն ա րյան մա տա կա րար մամբ և լավ հյուս ված քային պեր ֆու զիայով 
հյուս վածք ներ։ Հա կա բիո տի տի կի կոն ցենտ րա ցիան մա հա ցած մկա նում՝ 
ա նաե րոբ մի ջա վայ րի խոր քե րում, ար դյու նա վետ չի լի նում։ Նպա տա կը 
պետք է լի նի հնա րա վո րինս վաղ վի րա հա տու թյու նը ։

Հաս տատ ված գա զային գանգ րե նայով բուժ ման հիմ քում ըն կած է 
մա հա ցած հյուս ված քի ման րա կր կիտ հե ռա ցու մը, ո րը կա րող է պա հան
ջել վեր ջույ թի ան հա պաղ ան դա մա հա տում։ Ընդ ո րում՝ պետք է հե ռաց նել 
միայն մե ռու կա ցած մկան նե րը, ոչ թե գազ պա րու նա կող հյուս վածք նե րի 
ամ բո ղջ զանգ վա ծը։ Հյուս վածք նե րը պետք է հա տել մինչև ա ռո ղջ, կար
միր, ա րյու նա հո սող և կծկ վող աե րոբ մկան նե րին հաս նե լը ։

Գա զային գանգ րե նայի բուժ ման հա մար էա կան նշա
նա կու թյուն ունի ան հե տաձ գե լի վի րա հա տա կան մի
ջամ տու թյու նը։

Ծա նր տոք սե միայի պատ ճա ռով պետք է ձեռ նար կել օ ժան դակ 
մի ջոց ներ, ինչ պի սիք են թթված նային ու ին ֆու զիոն թե րա պիան և թա րմ 
դո նո րա կան ա րյան փոխ նե րար կու մը։ Պետք է շա րու նա կել պատ շաճ 
հա կա բիո տի կա թե րա պիա ն։

13.3.3. Փայ տա ցում
Ցա ն կա ցած թա փան ցող վեր քի ժա մա նակ լի նում է փայ տաց ման զար

գաց ման վտանգ։ Ռի սկն ա վե լի մեծ է լի նում խիստ աղ տոտ ված վեր քե րի 
դեպ քում, հատ կա պես փո քր, խոր և պունկ ցիոն վեր քե րում։ Թա րա խա
ծին ման րէ նե րը նեղ վեր քային խո ղո վա կի խոր քում կա րող են ստեղ ծել 
ան հրա ժեշտ ա նօդ մի ջա վայ րը։ Գա ղտ նի շր ջա նը տևում է 321 օր, բայց 
կա րող է տևել ինչ պես 1 օր, այն պես էլ մի քա նի ա մի ս։

Գործ նա կա նում ամ բող ջա կան պաշտ պա նու թյան կա րե լի է հաս նել 
ակ տիվ ի մու նաց ման մի ջո ցո վ՝ փայ տաց ման ա նա տոք սի նի նե րար կում
նե րի ամ բող ջա կան կուր սո վ։

Փայ տաց ման հա րու ցիչ Clostridium tetaniն օբ լի գատ ա նաե րոբ է։ Այն 
ար տադ րում է չա փա զանց հզոր տոք սի ն՝ տե տա նոս պազ մին, ո րը տա րած
վում է ծայ րա մա սային նյար դե րի եր կայն քով դե պի ող նու ղեղ և ուղե ղա
բուն։ Տոք սինն ախ տա հա րում է մկան նե րի շար ժիչ նյար դե րի ծայ րային 
թի թեղ նե րը՝ ար գե լա կե լով խո լի նէս թե րազ ֆեր մեն տը, ին չի հետևան քով 
ա ռա ջա նում է ա ցե տիլ խո լի նի կու տա կում և մկան նե րի տո նիկ ցնցում 
(կծ կանք)։ Բա ցի դրա նի ց՝ զար գա նում է αմո տո նեյ րոն նե րի գերդրդ վա ծու
թյուն՝ հան գեց նե լով մկա նային կար կա մու թյան և ներ հա կորդ մկան նե րի 
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Նկար 13.2

Ռենտ գեն պատ կե րը ցույց է տա լիս գա զի 
կու տա կում ներ մկա նա խմ բե րի մի ջև
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դիս ֆունկ ցիայի, ին չը հան գեց նում է չհա կա դր ված ռեֆ լեկ տոր ակ տի վու
թյան, ինչն էլ դրսևոր վում է փայ տաց մա նը բնո րոշ կծ կան քային (ս պաս
տիկ) երևույթ նե րո վ։ Վաղ նշան ներ են պա րա նո ցի և ծա միչ մկան նե րի 
(տ րիզմ) կար կա մու թյու նը, որն ուղե կց վում է կլ ման ակ տի դժ վա րու
թյամբ, ին չին հա ջոր դում է սար դո նիկ (ծա մա ծուռ) ժպի տը։ Ծա նր դեպ քե
րում ախ տա հար վում է նաև վե գե տա տիվ նյար դային հա մա կար գը, ին չը 
դրսևոր վում է ա նո թա զար կի, զար կե րա կային ճնշ ման և մա րմ նի ջեր
մաս տի ճա նի ան կայու նու թյամբ, ո րոնք դժ վար են են թարկ վում բուժ մա ն։ 
Հա կա փայ տաց ման ի մու նոգ լո բու լինն այլևս չի կա րո ղա նում չե զո քաց նել 
ար դեն նյար դե րի հետ միա ցած տոք սի նը ։

Վա րա կը կա րող է ախ տա հա րել ե զա կի մկա նա խումբ կամ լի նել ա վե
լի տա րա ծուն։ Կլի նի կո րեն տար բե րում են փայ տաց ման ծան րու թյան 3 
աս տի ճան.

•  թե թև = տա րա ծուն ցնցում ներ չկա ն.
•  մի ջին = տա րա ծուն ցնցում ներ հրա հր ման ժա մա նա կ.
•  ծա նր = ինք նա բուխ տա րա ծուն ցնցում ներ օ պիս տո տո նու սով:
Մ կա նային ցնցում նե րը բա վա կա նին ցա վոտ են և կա րող են տևել 

շատ կա րճ կամ շա րու նակ վել շա բաթ ներ։ Ա մե նա մեծ վտան գը շնչա
հեղ ձու թյունն է (աս ֆիք սիա) կո կոր դի սպազ մի կամ աս պի րա ցիայի 
պատ ճա ռո վ։ Հա ճախ դիտ վում է բա րձր ջեր մու թյուն և ա ռատ քրտ նար
տադ րու թյուն, ո րը պա հան ջում է կո րց րած հե ղու կի ծա վա լի զգույշ վե րա
կանգ նում։ Այս ամ բո ղջ ըն թաց քում հի վան դը մնում է գի տակ ցու թյան մե ջ։

Կան խար գե լում
Փայ տաց ման դեմ լա վա գույն նա խազ գու շա կան մի ջո ցը ակ տիվ 

ի մու նա ցումն է։ Այ դու հան դե րձ, զար գա ցող երկր նե րում, որ տեղ հա կա
մար տու թյունն ա վե լի է խա թա րում ա ռանց այն էլ դժ վա րու թյամբ գոր ծա
դր վող հան րային ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րը, շատ հի վանդ ներ չեն 
պատ վաստ վում, և, ըստ այդմ, փայ տաց ման ռիս կը պա տե րազ մա կան 
վեր քե րում բա րձր է լի նում։ Ո րոշ երկր նե րում ԿԽՄԿն կի րա ռում է բո լոր 
պա ցիե նտ նե րի ակ տիվ և պա սիվ ի մու նա ցում։

Մա հա ցած հյուս վածք նե րի վաղ ու հա մար ժեք մաս նա հա տու մը և վեր
քե րի բաց թող նե լը կեն սա կան է փայ տաց ման կան խար գել ման հա մար։ 
Սա հատ կա պես կարևոր է փո քր, խոր և ծա կած/ պունկ ցիոն վեր քե րի 
հա մար։ Ընտ րու թյան դե ղա մի ջոց ներ են պե նի ցի լի նը և մետ րո նի դա զո լը ։

Նկար 13.3

Փայ տաց ման հան գեց նող ծա նր ին ֆե կց ված վերք
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Փայ տաց ման կան խար գե լում մար տա կան վեր քե րի դեպ քում
Բո լոր հի վանդ նե րին, ան կախ ի րենց ի մու նաց ման կար գա վի ճա կից, 
ան հրա ժեշտ է.
• փայ տաց ման ա նա տոք սի ն՝ 0.5 մլ մ/մ (5LF միա վոր). սա խթա նող 

(բուս տե րային) դե ղա չափ է նախ կի նում պատ վաստ ված նե րի հա
մար.

• պե նի ցի լի նի բա րձր չա փա բա ժին ներ.
• վեր քի ման րա կր կիտ մաս նա հա տում:
• Չի մու նաց ված կամ կաս կա ծե լի ի մու նաց ման կար գա վի ճա կով հի

վանդ նե րի դեպ քում ա վե լաց վում են.
• մար դու փայ տաց ման ի մու նոգ լո բու լին, ո րը հայտ նի է նաև որ պես 

մար դու հա կա փայ տաց ման շի ճուկ՝ 500 ՄՄ մ/մ (չա փա հաս ներ) 
կամ 250 ՄՄ (<15 տ. ե րե խա ներ).

• փայ տաց ման ա նա տոք սի ն՝ 0.5 մլ մ/մ, կրկ նել 4 շա բա թից, ա պա 
կր կի ն՝ 6 ամ սի ց։

Ծա նո թագ րու թյուն
Պատ վաս տա նյու թը (ակ տիվ ի մու նա ցում) և ի մու նոգ լո բու լի նը (պա

սիվ ի մու նա ցում) պետք է նե րարկ վեն տար բեր նե րար կիչ նե րով և տար բեր 
տե ղե րի ց։

Հաս տատ ված փայ տաց ման բու ժու մը 
Ախ տո րոշ ված փայ տաց ման բու ժու մը պետք է նե րա ռի ստո րև ներ

կայաց ված քայ լե րը.
1.  Վեր քի լայ նա ծա վալ վի րա բու ժա կան մշա կում. հնա րա վո րու թյան 

դեպ քում պետք է խու սա փել կե տա մի նային ան զգայա ցու մից, քա նի 
որ ան զգայաց ման այս ձևից արթ նա ցող հի վանդ նե րը հա ճախ ան
հան գիստ են լի նում և ունե նում են տե սի լք ներ (հա լյու ցի նա ցիա ներ), 
ին չը կա րող է հրահ րել կծ կանք ներ և ցնցում ներ։ Ող նու ղե ղային կամ 
ռե գիո նալ պա շա րում նե րը գե րա զանց մե թոդ ներ են այս դեպ քում։

2.  Հա կա բիո տիկ ներ. բյու րե ղային պե նի ցի լին G (5 մլն ՄՄ ն/ե, օ րը 4 
ան գամ) և/ կամ մետ րա նի դա զոլ (500 մգ ն/ե, օ րը 3 ան գամ)։ Է րիթ
րո մի ցի նը, տետ րա ցիկ լի նը և քլո րամ ֆե նի կո լը նույն պես ակ տիվ են 
կլոստ րի դիա նե րի դեմ, ե թե առ կա է պե նի ցի լի նի նկատ մամբ ա լեր
գիա ։

3.  Մար դու հա կա փայ տաց ման ի մու նոգ լո բու լին (3 00010 000 ՄՄ). 
ներե րա կային ճա նա պար հով և հնա րա վո րինս շուտ տրվում է միան
վագ մեծ չա փա բա ժի ն։ Փաս տա ցի նշա նակ վող չա փա բա ժի նը կախ
ված է հի վան դու թյան ծան րու թյան աս տի ճա նից և հի վան դի տա րի
քի ց։ Այն նոս րաց վում է 20 մլ ֆիզ լու ծույ թով և դան դա ղո րեն տրվում 
15 րո պեի ըն թաց քում։ Այն կա րող է տրվել մ/մ ճա նա պար հով (ա ռանց 
նոս րաց վե լու) վնաս ված վեր ջույ թի մեր ձա դիր հատ վա ծից, ե թե ի մու
նոգ լո բու լի նի տե սա կը նա խա տես ված չէ ն/ե նե րարկ ման հա մար։ 
Կա րե լի է կա տա րել 250 ՄՄ ինտ րա թե կալ նե րար կում, օ րի նակ, ող
նու ղե ղային ան զգայաց ման հե տ՝ մա րմ նի ստո րին հատ ված նե րի վի
րա բու ժա կան մշակ ման հա մար։ 

 Ո րոշ երկր նե րում մար դու ի մու նոգ լո բու լի նը դժ վա րա մատ չե լի է 
կամ ընդ հան րա պես ան հա սա նե լի։ Նման պա րա գայում հարկ կլի նի 
ա պա վի նել ձիու հա կա փայ տաց ման շի ճու կի ն։ Ամ բող ջա կան դե ղա
չա փից ա ռաջ պետք է նե րարկ վի փո րձ նա կան դե ղա չա փը (20 000 
ՄՄ)։

4. Կծ կանք նե րի ու ցնցում նե րի վե րա հսկո ղու թյուն. հի վան դին պետք 
է խնա մել հնա րա վո րինս մութ, հան գիստ սե նյա կում՝ խու սա փե լով 
գրգ ռող գոր ծոն նե րի ց։ Ծա նր դեպ քե րում, ե թե հնա րա վոր է, ցան
կա լի է հի վան դին վա րել վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում՝ 
ան զգայաց ված և ռե լաք սաց ված, թո քե րի ար հես տա կան շնչա ռու
թյամբ։ Շատ հի վան դա նոց ներ չու նեն այդ պի սի հար մա րու թյուն ներ, 
և ցնցում նե րի վե րա հսկո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է սե դա տիվ նե
րո վ։

 Ցն ցում նե րի տևո ղու թյու նից և ուժգ նու թյու նից կախ վա ծ՝ կա տա րում 
են դիա զե պա մի ն/ե նե րար կում՝ ընդ հա տում նե րով կամ շա րու նա
կա բա ր՝ մինչև 20 մգ/ժ կամ ա վե լի մեծ չա փա բա ժին նե րո վ։ Ե թե 
միայն դիա զե պա մը չի բա վա կա նաց նում, ա պա կա րող է ա վե լաց վել 

Ն կար 13.4

Փայ տաց մամբ տա ռա պող հի վանդ սար
դո նիկ ժպի տո վ
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13

քլո րպ րո մա զին, կամ կա րող է պա հանջ վել թիո պեն տալ (պեն տո
թալ)։ Վեր ջինս նա խընտ րե լի է տալ շա րու նա կա կան ին ֆու զիայի 
ե ղա նա կով, քան զի պա րզ վել է, որ այդ դեպ քում թիո պեն տա լն ա վե
լի ար դյու նա վետ կեր պով և գու մա րային ա վե լի ցա ծր դե ղա չա փե րով 
է վե րա հսկում ցնցում նե րը, քան կո տո րա կային ե ղա նա կո վ։

 Զ գու շա ցում. Սե դա տիվ նե րի գեր դո զա վո րու մը (գեր սե դա ցիան) կա
րող է նույն քան մա հա ցու լի նել, որ քան ինք նին հի վան դու թյու նը։ Ար
դեն մի քա նի տա րի է, ինչ ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան բրի գադ նե րը հու
սադ րող ար դյունք ներ են ստա նում մագ նե զիու մի սուլ ֆա տի բա րձր 
չա փա բա ժին նե րով (40 մգ/կգ 30 ր, ո րին հա ջոր դում է ն/ե ին ֆու զիա 
13 գ/ժ ա րա գու թյամբ)։ Այս ռե ժի մը թույլ է տա լիս օգ տա գոր ծել դիա
զե պա մի և թիո պեն տա լի ա վե լի ցա ծր դե ղա չա փե ր՝ այդ պի սով խու
սա փե լով գեր սե դա ցիայի ց։ Բուժ ման այս սխե ման դեռ հե տա զոտ
ման փու լում է5:

5. Շն չու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյան ա պա հո վու մը չա փա զանց կարևոր 
է աս պի րա ցիայի կան խար գել ման հա մար։ Ե թե լա րին գոս պազ մե րը 
շա րու նակ վում են, ա պա կա րող է տրա խեոս տո միայի կա րիք լի նել, և 
դրա կա տար ման ո րո շու մը պետք է վաղ կայաց նել։ Պետք է ուշա դիր 
լի նել, որ պես զի տրա խեոս տո միկ խո ղո վակն ին քը լա րին գոս պազմ և 
ցնցում ներ չհ րահ րի, և ըստ այդմ պետք է ի րա կա նաց նել հա մա պա
տաս խան սե դա ցիա։ Շն չա ռա կան բար դու թյուն նե րից խու սա փե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է կրծ քա վան դա կի ֆի զիո թե րա պիա։ 

6. Ին ֆու զիոն թե րա պիա. ա ռատ քրտ նար տադ րու թյան պատ ճա ռով 
կա րող է լի նել հե ղու կի ա վել ցու կային կո րուստ և ջրա զր կում: Սա, 
ինչ պես նաև դիու րե զը պետք է ա նընդ հատ հսկո ղու թյան տակ պա
հել։ Պետք է տե ղադ րել Ֆո լիի մի զային կա թե տեր։

7. Ս նու ցում. ե թե ցնցում նե րը շա րու նակ վում են մի քա նի օր, կե րա կր
ման հա մար կա րող է գաստ րոս տո միայի կամ յեյու նոս տո միայի կա
րիք լի նել, քա նի որ նա զո գաստ րալ զոն դը կա րող է հրահ րել ցնցում
ներ և խցան վել։ Եվ նո րից կարևոր է այս մի ջամ տու թյու նը ժա մա նա
կին ի րա կա նաց նել, քա նի որ այս հի վանդ նե րը բա րձր կա լո րիա կան 
սնն դի կա րիք են ունե նում։

8.  Գե րա զանց բուժ քույ րա կան խնամ քը հույժ կարևոր է։ Հի վան դի դիր
քը պետք է փո խել 4 ժա մը մե կ։ Եվ քա նի որ շար ժում նե րը կա րող են 
հրահ րել ցնցում ներ, հնա րա վոր է հա վե լյալ սե դա ցիայի կա րիք լի նի։ 
Չա փա զանց կարևոր է հի վան դի մաշ կի, բե րա նի և ա ղի նե րի հի գիե 
նա ն։

Ծա նո թագ րու թյուն
Փայ տաց մամբ վա րակ վե լը հի վան դու թյան հան դեպ նոր մալ ի մու նի

տետ չի ձևա վո րում։ Ուս տի ա պա քի նու մից հե տո պետք է կա տա րել լիար
ժեք ի մու նա ցում:

13.3.4. Ին վա զիվ ստ րեպ տո կո կային վա րա կ
Բե տահե մո լի տիկ ստ րեպ տո կոկն ար տադ րում է հզոր տոք սին

ներ, ո րոնք հա րու ցում են հի վան դու թյան կտ րուկ հա րա ճում տե ղայի նից 
հա մա կար գային վա րա կի։ Այն սկ սում է տե ղային ցե լյու լի տով, սաս տիկ 
ցա վով, ո րը հա մա չափ չի լի նում զնն ման տվյալ նե րին և ա րա գո րեն վե րա
ճում է տեն դի, հա ճա խա սր տու թյան, ա պա կո ղմ նո րոշ ման և զա ռան ցա
գին վի ճա կի (դե լի րիում)։ Վեր քը լի նում է գար շա հոտ, մե ծա քա նակ ջրիկ, 
ա րյու նա ներկ շճա թա րա խային ար տադ րու թյամբ։ Մկան նե րում դիտ վում է 
թաց այ տուց, դառ նում են գու նա տից ալ կար միր, այ նու հե տև մուգ մա նու
շա կա շա գա նա կա գույն։ Սաստ կա ցու մը կա րող է տևել ժա մեր։ Այն դե ռևս 
հան դի պում է սխալ խնամ ված վեր քե րում, հատ կա պես ե թե բու ժումն 
ուշաց վել է։

Վեր քի վի րա բու ժա կան մշա կու մը, դրե նա վո րու մը և պե նի ցի լի նի 
խո շոր դե ղա չա փե րը բուժ ման հի մքն են՝ օ ժան դակ մի ջո ցա ռում նե րի հետ 
մեկ տե ղ։ Սո վո րա բար ան հրա ժեշտ է լի նում նաև ա րյան փոխ նե րար կում։

5 Thwaites C, Yen L, Loan H et al. Magnesium sulphate for treatment of severe tetanus: a randomised con
trolled trial. Lancet 2006; 368:143643.
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13.3.5. Փա փուկ հյուս ված քային մե ռու կաց նող վա րակ նե ր

Վի րա բու ժա կան գրա կա նու թյան մեջ նկա րա գրված են տա րա տե սակ 
ոչ կլոստ րի դիալ տա րա ծուն գանգ րե նոզ վա րակ նե ր՝ մե ռու կաց նող փա կե
ղա բո րբ, սի ներ գե տիկ գանգ րե նա, ա նաե րոբ ցե լյու լիտ և այլն։ Նման 
դեպ քե րում դիտ վում է մաշ կի, են թա մաշ կային բջ ջան քի և փա կեղ նե րի, 
բայց ոչ՝ մկան նե րի մե ռու կա ցում։ Վա րա կը կա րող է հա րա ճել հա մա
կար գային ին տոք սի կա ցիայի և նույ նի սկ մահ վա ն։ Տա րա ծուն գանգ րե
նան կա րող է զար գա նալ վնաս ված քից կամ կրծ քային ու ո րո վայ նային 
վի րա հա տու թյուն նե րից հե տո (հետ վի րա հա տա կան սի ներ գե տիկ գանգ
րե նա), և ախ տա հա րել այն պի սի ուղեկ ցող հա մա կար գային հի վան դու
թյուն նե րով տա ռա պող մարդ կանց, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, շա քա րային 
դիա բե տը կամ թե րս նու ցու մը. վտան գի տակ են հատ կա պես ալ կո հո լա
մոլ նե րը։ Վա րա կը սո վո րա բար ընդ գրկում է ի րա նը, շե քը և վեր ջույթ նե րը։ 
Բակ տե րիալ ֆլո րան խա ռը բնույթ է կրում, ին չը հան գեց նում է տար բեր 
ման րէ նե րի՝ ա նաե րոբ նե րի և աե րոբ նե րի սի ներ գիզ մի, փո խա դա րձ ուժե
ղաց ման, մաս նա վո րա պես, միկ րոաե րո ֆիլ ոչ հե մո լի տիկ ստ րեպ տո կո
կե րի ու հե մո լի տիկ ստա ֆի լո կո կե րի մի ջև։ 

Ա ռո ղջ մկան նե րը որևէ կե րպ չեն ընդ գրկ վում, և կլի նի կա կան պատ
կե րը նվազ դրա մա տիկ է լի նում, քան գա զային գանգ րե նայի դեպ քում։ 
Ինչևի ցե, հա մա կար գային ին տոք սի կա ցիան վտան գա վոր է կյան քի 
հա մար։ Լի նում է տե ղային նշան նե րին ան հա մա չափ սաս տիկ ցավ, 
հա ճախ կա րող է շո շափ վել կրե պի տա ցիա, իսկ ռենտ գեն պատ կեր
նե րի վրա դիտ վել օ դի առ կայու թյուն փա փուկ հյուս վածք նե րում։ Մաշ կը 
դառ նում է գու նատ (ցիա նո տիկ, մա նու շա կա գույն կամ սև), զար գա նում 
են բշ տիկ նե ր՝ հան գեց նե լով ա րյու նային բշ տե րի և կարծ րա ցում նե րի։ 
Մե ռու կա ցու մը կա րող է լայ նո րեն տա րած վե լ՝ ա ռա ջաց նե լով փա փուկ 
հյուս ված քային մեծ դե ֆե կտ։ Ախ տո րո շու մը հիմ նա կա նում դր վում է կլի
նի կո րեն, և որ քան վաղ սկսվի բու ժու մը, այն քան ա վե լի լավ ար դյունք 
կար ձա նա գրվի ։

Բու ժու մը նե րա ռում է.
•  նեկ րո տիկ հյուս վածք նե րի ար մա տա կան մաս նա հա տում և լար վա

ծու թյան հա նում, ո րը կա րող է պա հան ջել բազ մա կի վի րա բու ժա կան 
մշա կում ներ: Վեր ջույթ նե րի մե ռու կաց նող վա րակ նե րի դեպ քում կա
րող է ան հրա ժեշտ լի նել ան դա մա հա տում, իսկ շե քի՝ ա ղի քային ֆլո
րայով վա րակ ման դեպ քում՝ կո լոս տո միա.

•  վեր քի բաց թող նե լը դրե նա վոր ման հա մար.
•  նե րե րա կային ե ռա կի հա կա բիո տի կա թե րա պիա՝ պե նի ցի լին, գեն

տա մի ցին և մետ րա նի դա զոլ. 
• ին ֆու զիոն թե րա պիա, ա րյան փոխ նե րար կում և այլ օ ժան դակ բու

ժում:
Վե րա կանգ նո ղա կան վի րա հա տու թյան հնա րա վո րու թյու նը դե ֆեկ տը 

ծած կե լու հա մար պետք է դի տար կել միայն հի վան դի վի ճա կի կայու նա
ցու մից և վա րա կի լիար ժեք է ռա դի կա ցիայից հե տո ։

13.4. Հա կա բիո տիկ նե ր

Կարևոր է տար բե րա կել հա կա բիո տիկ նե րի կան խար գե լիչ կի րա ռու մը 
և դրանց դե րը հաս տատ ված վա րա կի բուժ ման մեջ: Պետք է նաև հի շել 
վեր քե րի ախ տա ֆի զիո լո գիան և դրանց փո փոխ վող բակ տե րիալ ֆլո րան:

Կան խար գե լումն ուղղ ված է կո նկ րետ վա րա կը կան խե լուն։ Անհ նար 
է գտ նել այն պի սի հա կա բիո տի կային հա մադ րու թյուն, որն ար դյու նա վետ 
կլի նի ողջ « բազ մա ման րէային բազ մու թյան դեմ», ո րը կա րող է աղ տո տել 
մար տա կան վեր քը։ Դա ցան կա լի էլ չէ: Նման պրակ տի կան կլի նի ոչ այլ 
ինչ, քան հա կա բիո տիկ նե րի չա րա շա հում, ին չը նպաս տում է հա կա բիո
տի կա կայու նու թյան զար գաց մա նը ։

Հին դա սեր նո րա թուխ վի րա բույժ նե րի ն
Լա վա գույն հա կա բիո տի կը ո րա կյալ վի րա բու ժու
թյունն է, լավ խնամ քը և պատ շաճ հի գիե  նա ն։

Ն կար 13.6.1 և 13.6.2

Մե ռու կաց նող փա կե ղա բո րբ մեծ մաշ
կային և հյուս ված քային դե ֆեկ տո վ
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Վի րա բույ ժը պետք է գի տակ ցի, որ հա կա բիո տի կի ար դյու նա վե տու
թյու նը եր բեք չի փո խա րի նի ո րա կյալ վի րա բու ժու թյու նը, լավ խնամ քը և 
հի վան դի ու հի վան դա նո ցի պատ շաճ հի գիե  նա ն։ Ո րա կյալ վի րա բու ժու
թյու նը նե րա ռում է լավ ախ տո րո շում, ճիշտ կլի նի կա կան ո րո շում նե րի 
կայա ցում և հի վան դի հա մա կող մա նի վա րում։ Եր բե մն «ո րա կյալ վի րա
բու ժու թյուն» նշա նա կում է ի մա նա լ՝ երբ չվի րա հա տել։ Ինչ պես գի տենք, 
չբար դա ցած 1ին խմ բի վեր քե րը և քա ղա քա ցիա կան հրա զե նային շատ 
վի րա վո րում ներ կա րող են բուժ վել պահ պա նո ղա կան և սպա սո ղա կան 
մար տա վա րու թյամբ։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, մար տա կան վեր քե րը սո վո րա բար տար բեր վում 
են քա ղա քա ցիա կան զեն քից ստաց ված վնաս վածք նե րից. ոչ այն քան 
զեն քի, որ քան շր ջա կա մի ջա վայ րի ա ռու մո վ։ Մար տի դաշ տը կեղ տոտ և 
աղ տոտ ված վայր է, որ տեղ միշտ լի նում է ին վա զիվ վա րա կի վտանգ նույ
նի սկ ան նշան վեր քե րի դեպ քում: Զանգ վա ծային կո րուստ նե րի դեպ քում 
ոչ միշտ է հա ջող վում ա պա հո վել վի րա վոր նե րի պատ շաճ հսկո ղու թյուն, 
հա ճախ տևա կան ժա մա նակ է ան ցնում վնաս ված քի և բուժ ման մեկ նար կի 
մի ջև, պատ շաճ հի գիե  նա ու սնու ցում միշտ չէ, որ հա ջող վում է պահ պա
նել, և ի մու նա ցու մը միշտ չէ, որ հա մա տա րած է լի նում։

Ն ման հան գա մանք նե րում ա ռաջ նային վա րա կի կան խար գել ման 
հիմ քը մնում է վեր քի լիար ժեք մաս նա հա տու մը և լավ դրե նա վո րու մը, ինչ
պես նաև հյուս վածք նե րի հետ խնամ քով վե րա բեր վե լն ու վեր քե րը բաց 
թող նե լը հե տա ձգ ված ա ռաջ նային փակ ման հա մար։ Հա կա բիո տիկ նե րը 
միայն ո րա կյալ վի րա բու ժու թյան օ ժան դակ մի ջոց են և չեն կա րող փո խա
րի նել վատ վի րա հա տու թյա նը ։

Կան խար գել ման մա սին թե րևս կա րե լի է մտա ծել, երբ խոս քը վա րակ
նե րի երկ րորդ շար քի մա սին է, ո րոնք ծա գում են հի վան դի ֆլո րայից 
(մաշկ, շնչա ռա կան և ա ղես տա մոք սային ուղի ներ), ե թե նման վա րակ նե րի 
առ կայու թյու նը դառ նում է էա կան կլի նի կա կան խն դիր տվյալ հի վան
դա նո ցի գոր ծու նեու թյան հա մար և հաս տատ վում է ման րէա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րով: Վա րակ նե րը, ո րոնք հա րու ցում են բազ մա կի 
հա կա բիո տի կա կայու նու թյամբ օժտ ված և օ պոր տու նիս տա կան այն պի սի 
ման րէ նե րը, ինչ պի սին է կապ տա թա րա խա ծին ցու պի կը (Pseudomonas aer
uginosa), ա վե լի տա րած ված են դար ձել լայն սպե կտ րի հա կա բիո տիկ նե րի 
ան վե րա հսկե լի օգ տա գործ ման հետևան քով: Եվ նո րից, ո րա կյալ վի րա
բու ժու թյու նը, պատ շաճ հի գիե  նայի կա նոն նե րի պահ պա նու մը և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի հսկո ղու թյու նը չեն կա րող փո խա րին վել հա կա բիո տիկ նե
րով, և վեր ջին նե րիս կի րա ռու մը պետք է դի տարկ վի լոկ որ պես օ ժան դակ 
մի ջո ց։

Ներ հի վան դա նո ցային վա րա կի կան խար գե լումն ա ռան ձին խն դիր 
է։ Կան խար գել ման հիմ քում ըն կած են ան հրա ժեշտ կլի նի կա կան գոր
ծե լա կար գե րը և հի գիե  նան. հա ճա խա կի ձեռ քե րի լվա ցում, հի վան դա
սե նյա կում ան հար կի վի րա կա պու թյուն նե րի բա ցա ռում, վա րակ ված 
հի վանդ նե րի մե կու սա ցում, պատ շաճ ման րէա զեր ծում, հի վան դի հի գիե
 նա, հի վան դա նո ցի տա րած քի ման րազ նին մաք րում և այլն։ Միայն սրանք 
բա վա րար են և կա րող են կանգ նեց նել ներ հի վան դա նո ցային վա րա կը։ 
Հա կա բիո տիկ նե րի կի րա ռումը, ի լրումն այս մի ջո ցա ռում նե րի, կախ ված 
կլի նի տվյալ ման րէ նե րի վի րու լեն տու թյու նի ց։ 

Որ պես զի հա կա բիո տիկ նե րի կի րա ռու մը չլի նի « պա տա հա կան կրա
կո ցի» կամ « հիմ նա վոր ված են թադ րու թյուն նե րի» սկզ բուն քով, պետք է 
ունե նալ լավ գոր ծող ման րէա բա նա կան լա բո րա տո րիա։ Վեր քային ցանք
սե րը տխ րա հռ չակ են նրա նով, որ չեն կան խա տե սում հե տա գա վա րակ
նե րը կամ հա րու ցիչ նե րը: Աե րոբ և ա նաե րոբ նմուշ նե րի ճիշտ հա վաք ման, 
ինչ պես նաև պատ շաճ ցանք սի և զգայու նու թյան թես տե րի բա ցա կայու
թյան դեպ քում լա վա գույ նը, ին չի վրա կա րե լի է հույս դնել, հիմ նա վոր ված 
են թադ րու թյունն է: Ա ռաջ նագ ծի հոս պի տա լում լավ ման րէա բա նա կան 
լա բո րա տո րիա կազ մա կեր պե լը շատ ա վե լի դժ վար է, քան կա րե լի է 
պատ կե րաց նել։
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13.4.1. Հա կա բիո տի կային կան խար գե լում մար տա կան 
վերքերի ա ռաջ նային բուժ ման ժա մա նա կ

Հա կա բիո տիկ նե րը չեն հաս նում վա րա կի աղ բյու րին ար կե րից 
(գն դակ նե րից կամ բե կոր նե րից) ա ռա ջա ցած վեր քե րում, այ սինքն՝ սնն դա
րար մի ջա վայ րին, ո րը բաղ կա ցած է մա հա ցած հյուս ված քից, բե կոր նե րից 
և օ տար մար մին նե րից. դրանք հաս նում են միայն վեր քի հա րա կից սալ
ջար դի ու ցնց ման գո տի նե րը: Ինչևէ, հա կա բիո տիկ նե րի վաղ ներ մու ծումն 
ընկ ճում է բակ տե րիալ ա ճը և հե տաձ գում ին վա զիվ վա րա կը: Հա կա
բիո տիկ նե րը հատ կա պես օգ նում են կան խել վա րա կի տա րա ծու մը դե պի 
ա րյան հուն: Դրանց կի րա ռումն ար դյու նա վետ է ե ղել վեր քե րում ին վա
զիվ վա րա կը կան խե լու գոր ծում այն հի վանդ նե րի մոտ, ո րոնք վնա սումն 
ստա նա լուց հե տո ժա մեր կամ օ րեր շա րու նակ չեն ստա ցել այլ տե սա կի 
բու ժում6, և ԿԽՄԿ կլի նի կա կան փոր ձը հաս տա տում է դա։ ԿԽՄԿն խոր
հուրդ է տա լիս հնա րա վո րու թյան դեպ քում հա կա բիո տիկ նե րի ներ մու
ծու մը սկ սել նա խա հոս պի տա լային փու լում։ 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, պատ մա կա նո րեն մար տա կան վի րա վո րում
նե րի մա հա ցու թյան հիմ նա կան պատ ճա ռը ե ղել է վեր քի ա ռաջ նային 
վա րա կը βհե մո լի տիկ ստ րեպ տո կո կով կամ կլոստ րի դիա նե րո վ։ Սա բակ
տե րիա նե րի հա մե մա տա բար նեղ սպե կտր է, ո րի հա մար պե նի ցի լի նը մնում 
է լա վա գույն հա կա բիո տի կը։ Այ լընտ րան քը նե րա ռում է ա ռա ջին սերն դի 
ցե ֆա լոս պո րին նե րը, տետ րա ցիկ լի նը, մետ րո նի դա զո լը և է րիթ րո մի ցի նը։ 
Հա ճախ ան հրա ժեշտ է լի նում կի րա ռել այս հա կա բիո տիկ նե րը, քա նի որ 
շատ երկր նե րում պե նի ցի լի նը չի բա վա կա նաց նում։

Մար տա կան վեր քե րի կան խար գե լում հնա րա վոր է 
միայն կլոստ րի դիա նե րի և βհե մո լի տիկ ստ րեպ տո
կո կի դեպ քում. ընտ րու թյան դե ղա մի ջո ցը պե նի ցի լինն 
է։

Հա կա բիո տիկ նե րի միան վագ կամ 24ժա մյա կան խար գե լիչ ներ մու
ծում ցուց ված է վաղ տար հան ման, վաղ նա խա հոս պի տա լային բու ժօգ
նու թյան և պատ շաճ հի գիե  նայի պայ ման նե րում։ ԿԽՄԿի սահ մա նա փակ 
ռե սուրս նե րի, հա ճախ ոչ ի դեա լա կան բնա պահ պա նա կան պայ ման նե րի 
և ուշա ցած տար հան ման հա մա տե քս տում հա կա բիո տիկ ներ սո վո րա բար 
տրվում են 5 օր շա րու նակ, մինչև վեր քե րի ՀԱՓը։

Տե ղային հա կա բիո տիկ ներ և վեր քե րի լվա ցում հա կա բիո տիկ նե րով 
խոր հուրդ չի տրվում։

6 Mellor SG, Cooper GJ, Bowyer GW. Efficacy of delayed administration of benzylpenicillin in the control of 
infection in penetrating softtissue injuries in war. J Trauma 1996; 40(3S):S12834.
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13

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 13. ԿԽՄԿ հա կա բիո տի կային գոր ծե լա կարգ

Եր կար տա րի ներ ԿԽՄԿ հա կա բիո տի կային գոր ծե լա կար գը փոր
ձել է լու ծել 2 խն դիր` կան խար գե լում և բու ժում։ Կան խար գել ման մա սը 
հեշտ էր ու պա րզ, ինչ պես նշ վեց այս գլ խում։ Կան խար գե լումն ուղղ ված 
էր սպե ցի ֆիկ ման րէ նե րի դեմ, ո րոնք հա րու ցում են պա տե րազ մի ա վան
դա կան մա հա ցու վա րակ նե րը` փայ տա ցում, գա զային գանգ րե նա և ին վա
զիվ հե մո ռա գիկ վա րա կը՝ Clostridium tetani ու perfingens, և βհե մո լի տիկ 
ստ րեպ տո կո կ։ Սրանց դեմ պայ քա րի լա վա գույն հա կա բիո տի կը, ո րի նկատ
մամբ մինչ օրս կայուն շտամ չի հայտ նա բեր վել, պե նի ցի լինն է։ 

Ոչ մի փո րձ չի ար վել հա կա բիո տիկ նե րի մի ջո ցով կան խե լու փա փուկ 
հյուս ված քային և ոսկ րային վնաս վածք նե րի թա րա խային վա րա կը, քա նի 
որ հա կա բիո տիկ նե րի ցան կա ցած նման կոկ տեյլ լա վա գույն դեպ քում 
ա նար դյու նա վետ կլի նի, իսկ վա տա գույն դեպ քում կդիտ վի որ պես հա կա
բիո տիկ նե րի չա րա շա հում: Փո խա րե նը ԿԽՄԿն միշտ ա ռաջ է քա շել այն 
թե զը, որ լա վա գույն հա կա բիո տի կը ո րա կյալ վի րա բու ժու թյունն է` բո լոր 
մե ռու կա ցած, ան կեն սու նակ, աղ տոտ ված հյուս վածք նե րի և հատ կա պես 
ցան կա ցած օր գա նա կան օ տար մա րմ նի վի րա հա տա կան հե ռա ցու մը։ Ե թե 
ման րէ նե րի «ս նուն դը» հե ռաց վի, ա պա օր գա նիզ մի բնա կան պաշտ պա
նա կան մե խա նիզմ նե րը կկա րո ղա նան սահ մա նա զա տել վա րա կը։ Լավ 
խնամ քը, ինչ պես նաև հի վան դի և հի վան դա նո ցի հի գիե  նան նույն պես 
ան հրա ժեշտ են վեր քային վա րա կը կան խե լու հա մար։

Գան գու ղե ղային վի րա վո րում նե րը դի տարկ վել են որ պես բակ տե
րիալ մե նին գիտ, իսկ ո րո վայ նային վի րա վո րում նե րի ժա մա նակ տրվել են 
ստան դարտ հա կա բիո տիկ ներ, ո րոնք տրվում են ոչ վնաս ված քային ո րո
վայ նային պա թո լո գիա նե րի ժա մա նակ: 

Ա ռա վել խնդ րա հա րույց էր թե րա պիայի աս պեկ տը։ ԿԽՄԿ հոս պի
տալ ներ ժա մա նող վի րա վոր նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը տար հան վել 
և տար հան վում են վի րա վո րում ստա նա լուց 6 և ա վե լի ժամ հե տո՝ ա ռա
ջին օգ նու թյան սահ մա նա փա կու թյան, ան վտան գու թյան նկա տա ռում նե րի 
և փո խադ րա մի ջո ցի պա րզ բա ցա կայու թյան պատ ճա ռով: Շատ դեպ քե
րում տու ժած ներն ըն դուն վում են վի րա վո րու մից օ րեր ան ց։ Են թա դր վել 
է, որ վա րա կային գոր ծըն թա ցն ար դեն սկ սել է։ Ուս տի ԿԽՄԿն նշա նա կել 
է հա կա բիո տիկ նե րի նույն ռե ժի մը՝ 5 օր տևո ղու թյամբ։ Կան խար գել ման 
հա մար սա հա վա նա բար շատ է ե ղել, բայց այն ընդ գրկել է վեր քի սկզբ
նա կան վի րա բու ժա կան մշա կու մից մինչև հե տա ձգ ված փա կում ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծը։ 

Որ պես զի ո րա կյալ բուժ քույ րա կան խնամ քը հա սա նե լի դառ նար այն 
ի րա վի ճակ նե րում, որ տեղ ան ձնա կազ մի մեծ մա սը տե ղի վե րա պատ
րաստ ված աշ խա տա կից ներն էին, ո րո շում է կայաց վել ստան դար տաց նել 
հա կա բիո տիկ նե րի նշա նա կու մը բո լոր հի վանդ նե րի հա մար, ան կախ նրա
նի ց՝ նպա տա կը կան խար գե լումն է ե ղել, թե բու ժու մը ։

Բազ մա թիվ պատ ճառ նե րով և մաս նա վո րա պես աշ խար հի պա տե
րազ մա կան գո տի նե րում տա րա տե սակ բազ մա կի կայուն ման րէ նե րի 
ի հայտ գա լու պատ ճա ռով, ԿԽՄԿն ձեռ նար կել է աշ խար հագ րա կան 
տե ղա մա սին բնո րոշ ման րէա բա նա կան հե տա զո տու թյուն, որ պես զի ա վե
լի հիմ նա վոր կեր պով լու ծի այս խն դի րը և հա մա պա տաս խա նա բար հար
մա րեց նի իր հա կա բիո տի կային գոր ծե լա կար գը։ Այս հե տա զո տու թյու նը 
դե ռևս ըն թաց քի մեջ է Հա տոր 1ի այս վե րա նայ ման պա հի ն։
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14.1. Վի րա բույ ժը և օ տար մար մի նը

Մեր կող քին ապ րում են հա րյուր հա զա րա վոր կա տա րյալ ա ռո ղջ մար
դիկ, ո րոնց մար մին նե րում ներ կա կամ նախ կին պա տե րազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով մնա ցել են տա րա տե սակ ար կե ր՝ բե կոր ներ 
և գն դակ ներ։ Այս մե տա ղա կան օ տար մար մին նե րը հա ճախ գրա վում են 
հի վանդ նե րի և հա րա զատ նե րի ուշադ րու թյու նը, ո րոնք ցան կա ցած ցավ 
և ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում վե րագ րում են այդ 
օ տար մար մին նե րի առ կայու թյա նը և պն դում են հե ռաց նել դրանք նույ նի սկ 
վեր քը լիո վին ա պա քին վե լուց հե տո:

Վի րա բույ ժի հա մար կա րող է շատ դժ վար, իսկ եր բե մն վր դո վե ցու
ցիչ լի նել հա մո զել հա մառ հի վան դին, որ ար կը շա րժ վե լիս է վտան գա վոր, 
իսկ երբ այն ար դեն կանգ է ա ռել, այլևս ան վնաս է: Ուշ վա րա կի հա ճա խա
կա նու թյու նը ցա ծր է (23%)1, իսկ ա նո թային էմ բո լի զա ցիա ն՝ հազ վա դեպ և 
ա վե լի հա ճախ լի նում է բե կոր նե րի, քան գն դակ նե րի դեպ քում: Էմ բո լի զա
ցիայի ռիս կը՝ « գաղ թող գն դա կը», ա վե լի տա րած ված է մաս նա գի տաց ված 
վի րա բու ժա կան գրա կա նու թյան մեջ հրա պա րակ ված կլի նի կա կան դեպ քե
րում, քան ի րա կան կյան քում: Վիե տ նա մից մի ա մե րի կյան ուսում նա սի րու
թյան տվյալ նե րով էմ բո լիան կազ մել է 7500 զար կե րա կային վնաս վածք նե րի 
0.3 %ը: Իսկ ընդ հա նուր վի րա վո րում նե րով պո պու լյա ցիայի շր ջա նում այն 
ա վե լի հազ վա դեպ է հան դի պում2: 

Վի րա բույ ժի վր դով մունքն ուղ ղա կիո րեն կապ ված է նման խնդ
րանք նե րով դի մող հի վանդ նե րի մեծ թվի հետ, ին չը եր բե մն հաս նում է 
հա րյուր նե րի: Այս խն դիրն ա վե լի շուտ հո գե բա նա կան և մշա կու թային է, 
քան վի րա բու ժա կան: Ինչ պե ՞ս կա րե լի է հա մո զել ե րի տա սարդ մար տի կին, 
որ գն դա կի հե ռա ցու մը կա րող է ա վե լի մեծ վնաս հա սց նել, քան գն դակն 
ինքն է հա րու ցել։ Նման օ տար մար մի նը, ո րը գտն վում է մկա նի խոր քում, 
որ տեղ չկան ցա վային ըն կա լիչ ներ, ցա վոտ չի լի նում, և վի րա բույ ժը պետք 
է հաղ թա հա րի հի վան դի սուբյեկ տիվ սևեռ վա ծու թյու նը՝ եր բե մն գն դա կի 
առ կայու թյու նը «հ պար տու թյան» ա ռար կա դա րձ նե լո վ։

ԿԽՄԿի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ օ տար մա րմ նի հե ռաց ման վի րա
հա տու թյուն նե րից շա տե րը ռիս կային են, ա նօ գուտ, ժա մա նա կա տար, 
ծախ սա տար և հան գեց նում են նոր վի րա բու ժա կան տրավ մայի՝ իր հնա
րա վոր բար դու թյուն նե րով: Ընդ ո րում՝ հա ճախ օ տար մար մինն այդ պես էլ 
չի հա ջող վում հայտ նա բե րել և հե ռաց նել։ Ե րի տա սարդ նո րա թուխ վի րա
բույ ժի հա մար « հեշտ» բե կո րի կամ փամ փուշ տի տեն դա գին ու ա պար դյուն 
փնտրտու քը կա րող է ա վե լի հիաս թա փեց նող լի նել, քան ո րոշ ան հա ջող 
վի րա հա տու թյուն ներ։

14.2. Հե ռաց ման վաղ ցու ցումն եր 

Այ նուա մե նայ նիվ, ինչ պես նախ կի նում նշ վեց, գոյու թյուն ունեն 
գն դակ նե րի և բե կոր նե րի հե ռաց ման ցու ցում ներ, ո րոնք կա րե լի է բա ժա
նել վաղ և ուշ տե սակ նե րի: Ա մե նա կարևոր վաղ ցու ցում նե րը քն նարկ վել 
են Գլուխ 10ում, որ պես ա ռաջ նային վի րա հա տու թյան ան բա ժա նե լի մաս 
կամ կարևոր կա ռույ ցի է րո զիան կան խե լու մի ջոց (նկ. 10.11, 10.12 և 14.1): 

Ինչ պես նշ վեց վեր ջին դեպ քում, հե ռա ցու մը կլի նի ան հա պաղ կամ 
պլա նային մի ջամ տու թյուն՝ կախ ված մի շարք գոր ծոն նե րից, հատ կա պես 
վի րա բույ ժի փոր ձից և բուն վի րա հա տու թյան հնա րա վոր բար դու թյուն նե
րից ու մա հա բե րու թյու նի ց՝ հա մե մա տած ար կը տե ղում թող նե լու դեպ քում 
զար գա ցող լուրջ բար դու թյուն նե րի հա մե մա տա բար ցա ծր հա ճա խա կա
նու թյան հե տ։ Ո րո շու մը միշտ չէ, որ հեշտ է, և ըն թեր ցո ղը կա րող է ին քը 
ո րո շել, թե ինչ կա ներ հետևյալ օ րի նակ նե րում (նկ. 14.2 – 14.8):

Ար դեն նշ ված վաղ ցու ցում նե րին պետք է ա վե լաց նել հետևյալ սցե
նար նե րը.

•  Փո քր բե կոր սր տի խո ռո չում. ան հե տաձ գե լի վի ճակ է ուղեկ ցող պե
րի կար դիալ տամ պո նա դան, ոչ թե լռ ված բե կո րի հե ռա ցու մը: Ակն
հայ տո րեն կարևոր ա նո թի լու սանց քում գտն վող բե կո րը նույն պես 

1  Rhee JM, Marin R. The management of retained bullets in the limbs. Injury 1997; 28:2338.
2  Rich NM, Collins GJ, Andersen CA, McDonald PT, Kozloff L, Ricotta JJ. Missile emboli. J Trauma 

1978:18:236239.
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Ն կար ներ 14.1.1 և 14.1.2

Ժամ կե տային հղի ար գան դի պա տում 
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Ն կար ներ 14.2.1 և 14.2.2

Ճա կա տային շր ջա նով ան ցած և ծոծ րա կային շր ջա նում լռ ված բե կո ր

Ն կար  14.3.4

Բե կո րը երևում է ոսկ րի տա կի ց
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Ն կար ներ 14.3.1 – 14.3.3

Գա գա թա ծոծ րա կային շր ջա նում լռ ված բե կո ր

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ



295

14

R.
 C

ou
pl

an
d 

/ 
IC

RC

R.
 C

ou
pl

an
d 

/ 
IC

RC

Ն կար 14.4.1

Բուժ քույ րը ցույց է տա լիս բե կո րի մուտ քի 
տե ղը 

Ն կար 14.4.2

Ռն կար, ո րը ցույց է տա լիս պա րա նո ցի 
հատ վա ծում լռ ված բե կո րը 
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Նկար 14.5

Գն դակ ա նու թա փո սում. ա նոթ ներն ու 
նյար դերն ան վնաս են

Նկար 14.6

Բազ կի կո տրվածք են թա թիա կային մկան
նե րում լռ ված գն դա կո վ
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Նկարներ 14.7.1 և 14.7.2

Ար տա ձուս պային գն դակ կոն քա զդ րային 
հո դի մո տ
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Ն կար 14.8

Մաս նատ ված գն դակ ար տաո րո վայ նամ
զային մկա նային զանգ վա ծում

Օ ՏԱՐ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ Ր
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վտան գա վոր ի րա վի ճակ է: Այս եր կու կո նկ րետ դեպ քե րում էմ բո լի
զա ցիայի հա վա նա կա նու թյու նը և վտան գը մեծ է: Այ նուա մե նայ նիվ, 
վի րա հա տու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի միայն այն դեպ քում, երբ 
ինչ պես վի րա բույ ժը, այն պես էլ ա նես թե զիո լո գը փոր ձա ռու են, և առ
կա են ան հրա ժեշտ ախ տո րո շիչ ու վի րա հա տա կան սար քա վո րում
ներ: 

• Ող նու ղե ղում տե ղա կայ ված արկ. շտապ լա մի նէկ տո միա և հե ռա ցում 
պետք է դի տար կել միայն այն դեպ քում, ե թե առ կա են հստակ պրոգ
րե սի վող նյար դա բա նա կան դե ֆի ցիտ և օ տար մա րմ նով ող նու ղե ղի 
սե ղմ ման ճա ռա գայ թա բա նա կան ա պա ցույց ներ, և վի րա բույ ժը փոր
ձա ռու է այս ո լոր տում: Պա րապ լե գիայի վե րջ նա կան ախ տո րո շու մը, 
ին չը ցույց է տա լիս, որ ող նու ղե ղն ան վե րա կանգ նե լիո րեն կտրված 
է, նշա նա կում է, որ ար դեն ուշ է: 

• Ա չք ներ թա փան ցած փո քր մե տա ղա կան բե կոր. հե ռա ցու մը ցուց ված 
է, ե թե այն գտն վում է ա ռա ջային խցի կում, կր կին, միայն ե թե վի րա
բույ ժը փոր ձա ռու է, և առ կա է միկ րո վի րա բու ժա կան սար քա վո րում, 
հա մա պա տաս խան գոր ծիք ներ և կա րա նյութ:

14.3. Հե ռաց ման ուշ ցու ցումն եր 

Ուշ ցու ցում նե րը հիմ նա կա նում ստո րև թվարկ ված բար դու թյուն նե րի 
հետևանք են:

Վա րակ, թա րա խա կա լում 
Ե թե   ար կը շր ջա պա տող աղ տո տիչ նե րի հետ ծա ռայում է որ պես 

վա րա կի օ ջա խ՝ թա րա խա կույտ կամ խու ղակ, հե ռա ցումն ի րա կա նաց վում 
է պլա նային կար գո վ՝ ան հրա ժեշտ ախ տո րո շիչ մի ջո ցա ռում նե րից հե տո 
(ռենտ գե նագ րու թյուն, խու ղա կագ րու թյուն և այլն):

Ցավ 
Ե թե   ար կը տե ղա կայ ված է մա կե րե սո րեն, հատ կա պես ե թե հպ ման 

կե տի վրա է (ափ, ներ բան, ար մունկ և այլն), ա պա իս կա պես ցավ կպատ
ճա ռի: Հե ռա ցու մը կա րե լի է կա տա րել պլա նային կար գո վ՝ սուր վնաս
ված քի լա վա ցու մից հե տո:
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Ն կար ներ 14.9.1 և 14.9.2 

Ող նա շա րում լռ ված գն դակ. հի վան դը 
պա րապ լե գիկ է

Ն կար 14.10

Մե տա ղա կան բե կո րը գտն վում է հեն ման 
կե տում՝ ներ բա նի մե ջ

IC
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Ն կար 14.11.1

Գն դակ ոտ քի ա ռա ջա կո ղմ նային հատ
վա ծում, ո րը սեղ մում է ընդ հա նուր նր բո
լո քային նյար դը 

IC
RC

Ն կար 14.11.2

Գն դակ, ո րը չի սեղ մում նյար դը 

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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14

Ցավ 
Ե թե   օ տար մար մի նը սեղ մում է նյար դը և հա րու ցում ար մա տի կային 

ցավ կամ պա րէս թե զիա: Ինչ պես և նա խորդ դեպ քում, հե ռա ցումն ի րա կա
նաց վում է պլա նային կար գով: 

Կա պա րային թու նա վո րում
Սա չա փա զանց հազ վա դեպ է հան դի պում, սո վո րա բար նե րա ռում է 

ձուս պա պար կը կամ մի ջո ղային սկա վա ռա կը, իսկ վի րա հա տու թյուն պետք է 
ի րա կա նաց նել միայն այն դեպ քում, երբ առ կա է շի ճու կում կա պա րի մա կար
դա կի փաս տա գրված բա րձ րա ցում (ե րե խա նե րի դեպ քում >5 մկգ/դլ, իսկ 
չա փա հաս նե րի դեպ քում >10 մկգ/դլ): ԷԴՏԹի (է թի լեն դիա մին տետ րա քա
ցա խաթ թու) նե րարկ ման դրա կան է ֆե կտն օգ տա կար ախ տո րո շիչ թեստ է: 
Սկսվում է ստան դարտ խե լա ցիոն թե րա պիա (ԷԴՏԹ, դի մե կապ րոլ, դպենի
ցի լա մին, սուկ ցի մեր), և մե տա ղա կան բե կո րի վի րա հա տա կան հե ռա ցու մը 
չպետք է ի րա կա նաց նել նախ քան շի ճու կում կա պա րի մա կար դա կը նվա
զեց նե լը՝ կա պա րի սուր թու նա վո րու մից խու սա փե լու հա մար3: Այդ պի սի 
բար դու թյուն չի ա ռա ջա նում չվ նաս ված, ԱՄՊով գն դա կի դեպ քում, որ տեղ 
կա պա րե մի ջու կը չի թափ վել: 

Այս տեղ չեն դի տարկ վում զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի հետ 
չա ռնչ վող վեր քե րը, երբ գն դա կը կա րող է պա հանջ վել որ պես ի րա վա
կան և դա տա բժշկա կան հե տա քն նու թյան մաս: Հա մա պա տաս խան երկ րի 
օ րենսդ րու թյու նը սահ մա նում է, թե կո նկ րետ ինչ կա րե լի է ա նե լ՝ հի վան
դին չպատ ճա ռե լով ան հար կի վնաս ու տա ռա պանք:

14.4. Ար կի հե ռաց ման տեխ նի կա 

Ե թե հի վան դի մոտ պետք է հե ռաց վի խոր քում լռ ված մե տա ղա կան 
բե կոր կամ գն դակ, չա փա զանց կարևոր է վի րա հա տու թյու նից ա ռաջ 
հստակ ո րո շել դրա տե ղա կայու մը։ Գյու ղա կան և շր ջա նային հի վան
դա նոց նե րի մեծ մա սի վի րաս րահ նե րում չի լի նում ռենտ գեն սարք կամ 
է լե կտ րո նաօպ տի կա կան կեր պա փո խիչ («Է ՕՊ»), ո րը թույլ կտար վի րա
բույ ժին աշ խա տել տե սո ղա կան հսկո ղու թյամբ։ 

Գոյու թյուն ունի պա րզ ստե րեո տակ տիկ մե թոդ, ո րը թույլ է տա լիս 
ո րո շել օ տար մա րմ նի տա րա ծա կան դիր քը. մա րմ նի ուսում նա սիր վող 
հատ վա ծի ա ռա ջային և կո ղմ նային մա կե րես նե րին ամ րաց վում են մի 
քա նի ռա դիոան թա փանց ա ռար կա ներ (թղ թի ամ րակ ներ, նե րար կի չի 
ա սեղ ներ, Կի րշ նե րի շյու ղեր), ո րոնք ծա ռայում են որ պես ուղե նիշ ներ: 
Կա տար վում են Ռն կար ներ ա ռա ջա հե տին և կո ղմ նային պրոյեկ ցիա
նե րո վ։ Այ նու հե տև Ռդ րա կան ա ռար կա նե րը հե ռաց վում են, իսկ դրանց 
տե ղե րը նշ վում են մար կե րո վ։ 

3 Linden M, Manton W, Stewart R et al. Lead poisoning from retained bullets: Pathogenesis, diagnosis, and 
management. Ann Surg 1982; 195:305313.
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Ն կարներ 14.12.1 և 14.12.2

Մե տա ղա կան օ տար մա րմ նի ստե րեո տակ տիկ տե ղո րո շու մը։ Քո րո ցն ա ռա ջային մա կե
րե սին է, իսկ թղ թի ամ րա կը՝ կո ղմ նային:

գնդակ

գնդակ

Օ ՏԱՐ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ Ր



Այդ եր կու Ռպատ կեր նե րի մի ջո ցով վի րա բույ ժը կա րող է ո րո
շել գն դա կի և Ռդ րա կան ա ռար կայի մի ջև ե ղած հե ռա վո րու թյու նը 2 
ա ռանցք նե րի եր կայն քո վ՝ մա րմ նի ուսում նա սիր վող մա սին ուղ ղա հայաց 
և խոր քում, օ րի նակ՝ ա ռա ջա հե տին պրոյեկ ցիայում երկ րորդ և եր րորդ 
ամ րակ նե րի մի ջև ա ռանց քի մեջ տե ղում, իսկ կո ղմ նային պրոյեկ ցիայում 
ա ռա ջին և երկ րորդ ամ րակ նե րի մի ջև ա ռանց քի 1/3ում։ Նպա տակն է 
երկ չափ, հարթ Ռն կար նե րի մի ջո ցով մտո վի ստա նալ ե ռա չափ պատ
կեր: Նկար նե րը պետք է ար վեն վի րա հա տու թյան ա ռա վո տը, և հի վան դը 
պետք է լի նի մերկ (հա մազ գես տի գրպան նե րում հա ճախ առ կա են լի նում 
գն դակ ներ):

Ժա մա նա կի ըն թաց քում մե տա ղա կան մաս նի կի շուրջ օր գա նիզ մը 
ձևա վո րում է ա նո թա զուրկ (ա վաս կու լյար) սպիա կան հյուս վածք՝ օ տար 
մա րմ նի գրա նուլյո մա։ Այն նե րա ռում է այլ օ տար նյու թեր և կե ղտ, ո րոնք 
պետք է հե ռաց վեն բե կո րի հե տ։



15

Գլուխ 15

ԱՅՐ ՎԱԾ ՔԱՅԻՆ  
ՎՆԱՍ ՎԱ ԾՔ ՆԵ Ր



300

ԳԼՈՒԽ 15  ԱՅՐ ՎԱԾ ՔԱՅԻՆ  ՎՆԱՍ ՎԱ ԾՔ ՆԵ Ր

15.1. Նե րա ծու թյուն  ...........................................................................................................301

15.2. Ախ տա բա նու թյուն ...................................................................................................301
15.2.1. Այր ված քի խո րու թյուն  ...........................................................................................301
15.2.2. Ախ տա ֆի զիո լո գիա կան փո փո խու թյուն նե ր .......................................................303
15.2.3. Այր վածք նե րի տե սակ նե րը ..................................................................................303
15.2.4. Այր ված քային ախ տա հար ման մա կե րե սը ..........................................................304

15.3. Այր վածք նե րի բու ժում  .............................................................................................304
15.3.1. Ա ռա ջին օգ նու թյուն ...............................................................................................304
15.3.2. Վե րա կեն դա նա ցում .............................................................................................305
15.3.3. Սկզբ նա կան ին ֆու զիոն թե րա պիա  ....................................................................306
15.3.4. Հե ղու կի ծա վա լի փո խա րին ման մո նի տո րինգ ..................................................308
15.3.5. 48 ժամ հե տո  ........................................................................................................308

15.4. Այր ված քով հի վան դի ուշ ըն դու նում ......................................................................308

15.5. Սնու ցում  ...................................................................................................................309

15.6. Այր ված քային վեր քի խնա մք ..................................................................................309
15.6.1. Վեր քի սկզբ նա կան բու ժում .................................................................................310
15.6.2. Տե ղային խնա մք  ...................................................................................................311

15.7. Այր ված քային վեր քի փա կում  .................................................................................313
15.7.1. Վեր քի մաք րում և վի րա բու ժա կան մշա կում .......................................................313
15.7.2. Վի րա հա տու թյուն  .................................................................................................314

15.8. Սպի նե րի բու ժում և վե րա կանգ նում  ......................................................................318

15.9. Է լե կտ րա կան այր վածք ներ  .....................................................................................319

15.10. Քի միա կան այր վածք նե ր .......................................................................................319
15.10.1. Թթ վային և ալ կա լիա կան այր վածք ներ  .............................................................319
15.10.2. Ֆոս ֆո րային այր վածք ներ  ..................................................................................320
15.10.3. Նա պալ մային վնաս վածք նե ր.............................................................................321
15.10.4. Մագ նե զիում ........................................................................................................321
15.10.5. Քի միա կան զի նա տե սակ ներ  ..............................................................................321

ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 15Ա. Սնու ցու մը ծա նր այր վածք նե րի դեպ քում.  
սնն դային պա հանջ նե րի հաշ վարկ  ......................................................................323

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ



301

15

15.1. Նե րա ծու թյուն 

Այր վածք նե րը սո վո րա կան երևույթ են մար տա կան ի րա վի ճակ նե րում: 
Հրա նետ զի նա տե սակ նե րը, պայ թյու նի ա լիք նե րը և հր կիզ վող նյու թե րի 
բռնկու մը բո լորն էլ այր ման վտանգ են ներ կայաց նում: Բա ցի դրա նի ց՝ 
մարդ կանց հո ծու թյու նը, ընդ հատ ված է լե կտ րա մա տա կա րա րու մը և կե րա
կուր պատ րաս տե լու հա մար կե րո սի նի օգ տա գոր ծու մը հա ճախ մե ծաց նում 
են կեն ցա ղային այր վածք նե րի թի վը։ Պատ ճա ռա կան գոր ծո նը կա րող է 
լի նել ջեր մային, քի միա կան, է լե կտ րա կան կամ ճա ռա գայ թային: Այս գոր
ծոն նե րից յու րա քան չյուրն ունի բնո րոշ հետևանք ներ, ո րոնք կա րող են 
պա հան ջել ա ռանձ նա հա տուկ բու ժօգ նու թյուն:

Ծա նր այր ված քային վնաս ված քը շատ ցա վոտ և կյան քին սպառ նա
ցող վի ճակ է, ո րը պա հան ջում է ահ ռե լի հի վան դա նո ցային ռե սուրս ներ 
և քույ րա կան խնա մք: Կյան քի հա մար ա մե նաան մի ջա կան սպառ նա լի քը 
տաք օ դի և ծխի ներ թա փանց ման հետևան քով շնչու ղի նե րի վնա սումն 
ու այ տուցն է։ Կյան քի հա մար ա մե նա կարևոր հե տա գա սպառ նա լիք ներն 
են հի պո վո լե միկ շո կը և վա րա կը, ո րոնց հա ջոր դում են բարդ ախ տա ֆի
զիո լո գիա կան փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք շա րու նակ վում են վնաս ված
քից հե տո: Այս ա մե նը հղի է բազ մա թիվ բար դու թյուն նե րով, տևա կան 
հի վան դա ցու թյամբ, բազ մա թիվ վի րա հա տու թյուն նե րով և պա հան ջում 
է մե ծա քա նակ սար քա վո րում ներ, նյու թեր և բժշկա կան ու բուժ քույ րա
կան աշ խա տա ժա մա նա կ։ Ֆի զի կա կան, կոս մե տիկ և հո գե բա նա կան 
բնույ թի եր կա րա տև մնա ցոր դային հետևանք նե րը խո րա պես ազ դում են 
ինչ պես հի վանդ նե րի, այն պես էլ բու ժանձ նա կազ մի բա րոյա հո գե բա նա
կան վի ճա կի վրա: Ժա մա նա կա կից այր ված քա բա նա կան կենտ րոն նե րը 
մեծ ա ռա ջըն թաց են ար ձա նագ րել խո շոր այր վածք նե րի հա ջող բուժ ման 
գոր ծում, սա կայն նման հաս տա տու թյուն ներ սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի 
պայ ման նե րում եր բեք չեն լի նում: 

Այ դու հան դե րձ, բուժ ման սկզ բունք նե րը նույնն են, և նպա տակն այն 
է, որ հնա րա վոր լի նի ա նել լա վա գույ նը դժ վա րին պայ ման նե րում, որ տեղ 
դա ժան ի րա կա նու թյու նը պար տադ րում է իր հիաս թա փեց նող սահ մա
նա փա կում նե րը: Վի րա հա տու թյու նը մե ծա գույն ազ դե ցու թյուն կու նե նա 
փո քր, բայց պո տեն ցիալ հաշ ման դա մու թյուն ա ռա ջաց նող վնաս վածք նե
րով ե րի տա սարդ նե րի հա մար, օ րի նակ՝ ձեռ քե րի երկ կող մա նի այր վածք
նե րի դեպ քում: Բուժ ման տար բե րակ նե րի սահ մա նա փա կու թյան դեպ քում 
հա վա նա կան է, որ մա րմ նի մա կե րե սի ա վե լի քան 4050 %ի ծա նր այր
վածք նե րով հի վանդ նե րը ողջ չեն մնա, ուս տի պետք է դի տար կել ա մո
քիչ խնա մք, ո րը կնե րա ռի հա մար ժեք ցա վա զր կում, ծա րա վը հա գեց նե լու 
հա մար բա վա կա նա չափ հե ղուկ ներ և այլն: Զանգ վա ծային կո րուստ նե րի 
տրիա ժային ի րա վի ճա կում նրանք հա մար վում են IV կարգ, այ սինքն՝ 
կստա նան միայն օ ժան դակ բու ժում:

15.2. Ախ տա բա նու թյուն

15.2.1. Այր ված քի խո րու թյուն 
Այր ված քի ժա մա նակ մաշ կի վնաս ված քը կա րող է լի նել տար բեր 

խո րու թյա ն՝ ոչ լիա շերտ կամ լիա շերտ, և ծան րու թյան տար բեր աս տի ճան
նե րի (նկ. 15.1)։ 

Մա կե րե սային այր վածք ներ (նախ կի նում՝ I աս տի ճան) 
Այս այր վածք նե րը լի նում են ցա վոտ, կար միր (է րի թե մա տոզ), ա ռանց 

բշ տե րի: Լա վա նում են ինք նու րույն։
Մա կե րե սային ոչ լիա շերտ այր վածք ներ (նախ կի նում՝ II աս տի ճան)
Ս րանք միշտ պատ ված են լի նում բշ տե րո վ։ Բշ տե րի հա տա կը սո վո

րա բար վար դա գույն կամ բծա վոր կար միր տե սք է ունե նում՝ խո նավ 
մա կե րե սո վ։ Այր ված քը սպի տա կում է ճնշու մի ց։ Բշ տե րը լի նում են ցա վոտ 
և քո րո ցի ծա կո ցի նկատ մամբ ո րո շա կի զգա ցո ղու թյան պահ պան մամբ: 
Մա զե րը դժ վար է լի նում պո կել, քա նի որ մա զա պար կի հիմ քը կեն դա նի 
է մնում: Որ պես կա նոն, լա վա նում են 23 շա բա թում՝ վե րէ պի թե լաց ման 
մի ջո ցով:

ԱՅՐ ՎԱԾ ՔԱՅԻՆ  ՎՆԱՍ ՎԱ ԾՔ ՆԵ Ր
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Խոր, ոչ լիա շերտ այր վածք ներ (նախ կի նում՝ II աս տի ճան)
Բշ տեր չեն լի նում, և այր ված քը չի սպի տա կում ճնշու մից: Դրանք ոչ 

միշտ են ցա վոտ լի նում, և քո րո ցի ծա կո ցի նկատ մամբ զգա ցո ղու թյու նը 
նվա զում կամ բա ցա կայում է: Մա զերն ա վե լի հեշտ է լի նում պո կել: Մե ծա
մա սամբ, ի վեր ջո, լա վա նում են վե րէ պի թե լաց ման և վեր քի կծկ ման 
հա մակ ցու թյամբ, ին չը տևում է ա վե լի քան 23 շա բաթ, և հա ճախ ա ռա
ջա նում է լուրջ խե ղող սպիա կան կոնտ րակ տու րա: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
նպա տա կա հար մար է կա տա րել պատ շաճ մաշ կա պատ վաս տում:

Լիա շերտ այր վածք ներ (նախ կի նում III և IV աս տի ճան) 
Ամ բո ղջ հաս տու թյամբ քայ քայու մը մաշ կին տա լիս է ած խա ցած, 

կա շեն ման կամ մո ման ման տե սք։ Բո լոր պահ պան ված մա զե րը հեշ տու
թյամբ դուրս են քաշ վում: Այս այր վածք նե րը սո վո րա բար լի նում են չոր և 
զգա ցո ղու թյան կո րս տով: Վնաս ված քը կա րող է ընդ գրկել մկան նե րը և 
ա վե լի խո րա նիստ հյուս վածք նե րը: Սո վո րա բար, այս այր վածք ներն ա ռա
ջա նում են բո ցե րի, շատ տաք հե ղուկ նե րի մեջ ընկղմ վե լու, է լե կտ րա կան 
հո սան քի կամ քի միա կան նյու թե րի հետևան քով: Ա վե լի փո քր չա փե րի 
լիա շերտ այր վածք ներն ի վեր ջո լա վա նում են սպիաց մամբ, բայց ան խու
սա փե լիո րեն թող նե լով ծա նր դե ֆոր մա ցիա և ֆունկ ցիայի կո րուստ: 
Դրանց բուժ ման լա վա գույն մի ջո ցը մաշ կա պատ վաս տումն է:

Այր ված քային վեր քի տար բեր հատ ված ներն ունե նում են վնաս ման 
տար բեր խո րու թյուն ներ: Ըստ էու թյան, այր ված քը ե ռա չափ ի շե միկ վերք 
է, ո րը նե րա ռում է հետևյալ գո տի նե րը.

•  կոա գու լյա ցիայի գո տի՝ մաշ կի ան դառ նա լի մե ռու կաց ման կենտ րո
նա կան տե ղա մաս, ո րը ձևա վո րում է կե ղան քը.

•  կան գի գո տի՝ վնաս ված, բայց կեն սու նակ հյուս ված քի մի ջին շերտ՝ 
զգա լի բոր բո քային ռեակ ցիայով, բայց տե ղային ա րյան հոս քի վաղ 
կան գով.

•  հի պե րե միայի գո տի՝ խոր և ծայ րա մա սային տե ղա մաս, ո րը հի շեց
նում է ցե լյու լիտ, բայց զուտ հի պե րե միկ է:

Պատ շաճ ին ֆու զիոն թե րա պիան պահ պա նում է կան գային գո տու 
բջիջ նե րը, սա կայն հե տա գա վա րա կը կամ վեր քի չո րա ցու մը կա րող է 
ա րա գո րեն մե ծաց նել վնաս ված քը՝ ինչ պես մա կե րե սով, այն պես էլ խո րու
թյամբ:

Մա կե րե սային այր ված քային վեր քե րը ցա վոտ են, իսկ 
խոր այր վածք նե րը՝ ան զգայա ցած:

E.
 D

yk
es

 /
 IC

RC

IC
RC

Ն կար 15.2 

Այր ված քային վեր քի տար բեր հատ ված
ներն ունե նում են վնաս ման տար բեր 
խո րու թյուն ներ. լիա շերտ այր ված քի 
կենտ րո նա կան կե ղան քը շր ջա պատ ված է 
ոչ լիա շերտ այր ված քո վ

Ն կար 15.1

Մաշ կի շեր տե րը և այր ված քի խո րու թյան աս տի ճա նը 

Մակերեսային այրվածք. վերնամաշկ

Մակերեսային ոչ լիաշերտ այրվածք

Խոր ոչ լիաշերտ այրվածք

Լիաշերտ այրվածք. կարող է ընդգրկել 
բուն մաշկից ավելի խորանիստ 
հյուսվածքները

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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15.2.2. Ախ տա ֆի զիո լո գիա կան փո փո խու թյուն նե ր

Ջեր մային վնաս ված քի հետևան քով ա ռա ջա ցած ա մե նաէա կան 
ախ տա ֆի զիո լո գիա կան փո փո խու թյու նը մա զա նոթ նե րի թա փան ցե լիու
թյան բա րձ րա ցումն է, ո րը հա ջող վե րա կեն դա նաց ման դեպ քում կար գա
վոր վում է 2448 ժա մում: Պլազ մայի ջու րը և մինչև 350 000 մո լե կու լային 
քաշ ունե ցող սպի տա կուց ներն ա զա տո րեն փո խա նակ վում են ար տա բջ
ջային տա րա ծու թյան նե րա նո թային և ար տաա նո թային կոմ պարտ մենտ
նե րի մի ջև: Զար գա նում է ին տե րս տի ցիալ հե ղու կի խիստ բա ցա սա կան 
ճնշում, ո րը հզոր « ներ քա շում» է ստեղ ծում դե պի այր ված հյուս վածք ներ։ 
Շատ մեծ ախ տա հար ված տա րած քի դեպ քում այս փո փո խու թյուն նե րը 
ձե ռք են բե րում լայ նա մա սշ տաբ բնույթ, և տե ղի է ունե նում ա նո թային հու
նից հե ղու կի մե ծա ծա վալ կո րուստ։ 

Այս կո րուստն ա ռա վել ցայ տուն է լի նում այր ված քային վեր քի շր ջա
նում՝ հան դի սա նա լով տե ղային այ տու ցի պատ ճառ, ո րը գա գաթ նա կե տին 
է հաս նում այր ված քից 612 ժամ հե տո: Սա կայն մեծ վեր քե րի (մա րմ նի 
ընդ հա նուր մա կե րե սի [ ՄԸՄ] ա վե լի քան 2530 %ը) դեպ քում կրիս տա
լոիդ նե րի ե ռան դուն ին ֆու զիայի ֆո նին զար գա նում է հի պոպ րո տեի նե
միա և հա մա կար գային խան գա րում՝ հան գեց նե լով չվ նաս ված մաշ կի և 
ներ քին հյուս վածք նե րի տա րա ծուն այ տու ցի, ա մե նա կարևո րը՝ կո կոր դի 
այ տու ցի, ինչն էլ հան գեց նում է շնչու ղի նե րի խցան ման, թո քային այ տու ցի 
և ո րո վայ նային կոմ պարտ մենտ հա մախ տա նի շի։ 

Ո րո վայ նի կոմ պարտ մենտ հա մախ տա նի շի մա սին ա վե լի ման րա
մա սն տե ՛ս Հա տոր 2, ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 32Ա:

Տե ղի է ունե նում հե մա տոկ րի տի ա րագ աճ, ո րը պլազ մայի ո րոշ սպի
տա կուց նե րի պո լի մե րաց ման հետ մեկ տեղ հան գեց նում է ա րյան մա ծու
ցի կու թյան զգա լի ա ճի: Ար տաա նո թային տա րա ծու թյու նում հե ղուկ նե րի 
սեկ վեստ րա ցիայի հետ կապ ված ան մի ջա կան վտան գը հի պո վո լե միկ 
շոկն է, իսկ ա րյան խտաց ման հետ մեկ տե ղ՝ սուր տու բու լյար նեկ րո զը և 
ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյու նը: Մաշ կային ծած կույ թի և դրա՝ որ պես 
ջեր մա կար գա վո րի չի գոր ծա ռույ թի կո րուս տը նշա նա կում է, որ նույ նի սկ 
այր վածք նե րի դեպ քում գեր սա ռե ցու մը (հի պո թեր միան) և դրա պատ
ճա ռած կոա գու լո պա թիան շա րու նա կում են վտանգ ներ կայաց նել (տե ՛ս 
Գլուխ 18): Մաշ կային ծած կույ թի կո րուս տը նաև են թադ րում է ման րէա բա
նա կան պատ նե շի կո րուստ և, հետևա բար, վա րա կի ռիս կի բա րձ րա ցում:

15.2.3. Այր վածք նե րի տե սակ նե րը
Բո ցով և եռ ման հե ղուկ նե րով այր վածք ներն ա մե նա տա րած վա ծն են: 

Բո ցով այր վածք նե րը սո վո րա բար խորն են լի նում և միան գա մից այդ
պես են երևում: Մինչ դեռ տաք հե ղու կով այր վածք նե րը սկզ բում կա րող են 
նվազ ծա նր թվալ. փոր ձա ռու այր ված քա բան նե րը սո վո րա բար հրա ժար
վում են կան խա տե սում ներ ա նե լուց՝ նախ քան վեր քը 3րդ օ րը ստու գե լը: 
Բո ցի ան մի ջա կան հպու մից ա ռա ջա ցած այր վածք նե րը սո վո րա բար շատ 
խորն են լի նում վեր քի կենտ րո նում, ին չը պետք է հաշ վի առ նել վի րա հա
տու թյան դեպ քում: 

Է լե կտ րա կան այր վածք նե րը բա ժան վում են 2 բնո րոշ կա տե գո րիա
նե րի։ Բռնկ ման այր վածք նե րը տե ղի են ունե նում, երբ մարդն ա ռա ջաց
նում է կա րճ միա ցում և դրա հետևան քով է լե կտ րա կան այ րող բռնկում, 
բայց մա րմ նի մի ջով հո սանք չի ան ցնում: Այս այր վածք նե րը կա րե լի է 
բու ժել որ պես սո վո րա կան ջեր մային վնաս վածք ներ: Բա րձր լար ման 
հա ղորդ չի հետ շփ վե լիս (>1000 Վ) տե ղի է ունե նում է լե կտ րա հա րու
թյուն՝ հո սանքն ան ցնում է մա րմ նի մի ջով, ընդ ո րում՝ ան ձը « քա րա նում 
է»՝ չի կա րո ղա նում կա մո վին բաց թող նել հա ղոր դի չը։ Է լե կտ րա հար
ման վնաս վածք նե րը կոչ վում են «այս բեր գային վնաս վածք ներ», քա նի 
որ սո վո րա բար դրսևոր վում են փո քր մաշ կային վեր քե րով և խո րա նիստ 
հյուս վածք նե րի ծա նր վնա սու մո վ՝ տա րա ծուն միո նեկ րո զով և կոմ պարտ
մենտ հա մախ տա նի շի վտան գով:

Քի միա կան այր վածք ներն ա ռա ջա նում են ո րո շա կի նյու թե րի ց՝ թթու
նե րից, ալ կա լի նե րից և յու րա հա տուկ միա ցու թյուն նե րից (նա պա լմ, ֆոս
ֆոր, մաշ կա պա լա րային թու նա նյու թեր և այլն)՝ ի րենց ան հա տա կան 
հատ կա նիշ նե րո վ։

ԱՅՐ ՎԱԾ ՔԱՅԻՆ  ՎՆԱՍ ՎԱ ԾՔ ՆԵ Ր
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15.2.4. Այր ված քային ախ տա հար ման մա կե րե սը

Հե ղու կի և պլազ մայի սպի տա կուց նե րի մեծ քա նա կի սեկ վեստ րա
ցիան ար տաա նո թային տա րա ծու թյու նում հիմ նա կա նում կախ ված է 
այր ված հյուս վածք նե րի ծա վա լից: Հետևա բար, կարևոր է գնա հա տել այր
ված քային ախ տա հար ման ընդ հա նուր մա կե րե սը: Պետք է հաշ վի առ նել 
նաև այր ված քի խո րու թյու նը: ՄԸՄն գնա հա տում են միայն ոչ լիա շերտ 
և լիա շերտ այր վածք նե րի դեպ քում, իսկ մա կե րե սային վեր նա մաշ կային 
այր վածք նե րի դեպ քում չեն գնա հա տում:

Հաշ վե լու ա մե նա պա րզ և լա վա գույն մե թո դը «9ե րի կա նոնն» է (նկ. 
15.3): Հի վան դի ձեռ քի մա կե րե սը (նե րա ռյալ ա փը և մատ նե րը) կազ մում է 
ՄԸՄի մո տա վո րա պես 1%ը:

Ման կա կան մա րմ նի հա մա մաս նու թյուն նե րը տար բեր են. մինչև 1 
տա րե կա նը ե րե խայի գլուխն ու պա րա նո ցը կազ մում են ՄԸՄի մոտ 
18%ը, իսկ ստո րին վեր ջույթ նե րը՝ 14 %ը (նկ. 15.4): Տա րի քի հետ այս թվերն 
աս տի ճա նա բար մո տե նում են չա փա հաս մար դու հա մա մաս նու թյուն նե
րին: 

Այր ված քային վեր քե րի ծան րու թյան աս տի ճա նը դժ վար է գնա հա տել: 
Այ նուա մե նայ նիվ, ՄԸՄի ա ռու մով, հետևյալ չա փա նիշ ներն ա պա հո վում 
են գնա հատ ման մո տա վոր ե ղա նակ, թեև ակն հայտ է, որ մա րմ նի ներգ
րավ ված մա սը և հա րա կից վնաս վածք նե րը, ինչ պի սիք են ին հա լա ցիա
նե րը, նույն պես կարևոր դեր են խա ղում.

•  Թե թև այր վածք 
o Ոչ լիա շերտ՝ ՄԸՄի մինչև 15%
o  Լիա շերտ՝ ՄԸՄի մինչև 3%

•  Չա փա վոր այր վածք 
o Ոչ լիա շերտ՝ ՄԸՄի 1525%
o  Լիա շերտ՝ ՄԸՄի 310%

•  Ծա նր այր վածք 
o Ոչ լիա շերտ՝ ՄԸՄի ա վե լի քան 25%
o  Լիա շերտ՝ ՄԸՄի ա վե լի քան 10%:

15.3. Այր վածք նե րի բու ժում 

Այր վածք նե րի բու ժու մը բաղ կա ցած է մի շարք ստան դարտ մի ջո ցա
ռում նե րից, ինչ պես ցան կա ցած վեր քի կամ վնաս ված քի դեպ քում. 

1. Ա ռա ջին օգ նու թյուն
2.  Վե րա կեն դա նա ցում

 շնչու ղի նե ր
 շնչա ռու թյուն 
 ա րյան շր ջա նա ռու թյան/ կո րց րած հե ղու կի ծա վա լի վե րա կանգ

նում
3.  Ցա վա զր կում
4.  Փայ տաց ման կան խար գե լում
5. Ս նու ցում
6.  Հի պո թեր միայի կան խար գե լում/ բու ժում
7.  Վեր քե րի բու ժում
8.  Վե րա կանգ նում:

15.3.1. Ա ռա ջին օգ նու թյուն
Փր կա րար նե րը նախ պետք է ա պա հո վեն դեպ քի վայ րի ան վտան գու

թյու նը և հա մա պա տաս խան նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կեն, ե թե 
առ կա են չբռնկ ված վա ռե լիք, պայ թու ցիկ նյու թեր, է լե կտ րա կա նու թյուն 
կամ քի միա կան նյու թեր: Հի վան դին պետք է տե ղա փո խել ան վտանգ վայր 
մա քուր օ դի և գնա հա տել օր գա նիզ մի կեն սա կան ցու ցա նիշ նե րը։ Ե թե կա 
ծխի նե րշնչ ման որևէ նշան, հնա րա վո րու թյան դեպ քում պետք է թթվա ծին 
տալ: 

Այ նու հե տև այր ված քը պետք է հո վաց նել ջրով կամ թաց սր բիչ նե րով 
(20 ր) և հնա րա վո րու թյան դեպ քում ծած կել թա փան ցիկ պո լի է թի լե նային 
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Ն կար 15.3

Չա փա հաս մար դու մարմնի այր ված 
մա կե րե սի գնա հատ ման սխե մա, ո րը 
ցույց է տա լիս «9ե րի կա նո նը»
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Ն կար 15.4 

Ե րե խայի մարմնի այր ված մա կե րե սի 
գնա հատ ման սխե մա 

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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15

թա ղան թո վ՝ ցա վը մեղ մե լու հա մար: Այ նուա մե նայ նիվ, հի վան դը չպետք 
է եր կար մնա սա ռը թաց նյու թի մեջ փա թաթ ված, որ պես զի հի պո թեր
միա չզար գա նա: Այր ված քը սա ռեց նե լուց հե տո հի վան դին պետք է տաք 
պա հել։

Ե թե դե պի հի վան դա նոց տար հա նու մը հե տա ձգ վում է, իսկ շնչու ղի
նե րի ան ցա նե լիու թյու նը վտանգ ված չէ, ա պա տու ժա ծին պետք է խրա
խու սել հա ճա խա կի և կա նո նա վոր կեր պով խմել փո քր չա փա բա ժին նե րով 
հե ղուկ ներ, ինչ պես նաև վե րա հսկել նրա մե զի գույ նը և ծա վա լը:

15.3.2. Վե րա կեն դա նա ցում
Նախ ան հրա ժեշտ է պար զել հետևյա լը. 

• ինչն է ա ռա ջաց րել այր վածք` հր դեհ, եռ ման հե ղուկ, ան մի ջա կան 
շփում բո ցի հետ, է լե կտ րա հա րում, թե քի միա կան նյութ.

• հ նա րա վոր ծան րա ցու ցիչ գոր ծոն ներ` հա վե լյալ վնաս վածք, ծխի 
ներշնչում (փակ տա րած քում կրա կը հա մար ժեք է ծխի նե րշնչ մա նը).

• վ նաս ված քից հե տո ան ցած ժա մա նա կը՝ ին ֆու զիոն բու ժու մը, հաշ
վարկ վում է այր ված քի պա հից, այլ ոչ թե հի վան դա նոց ժա մա նե լու 
պա հից: 

Ինչ պես ցան կա ցած տու ժա ծի դեպ քում, հե տա զո տու թյու նը սկսվում է 
ABCDE ալ գո րիթ մով: Դեմ քի, պա րա նո ցի կամ կրծ քա վան դա կի ա ռա ջային 
մա կե րե սի խոր այր վածք նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել կո կոր դի այ տուց, 
ո րը կտ րուկ ա ճում է հե ղուկ նե րի ին ֆու զիայի ֆո նին: Ծխի, տաք գա զե րի 
կամ քի միա կան ար գա սիք նե րի նե րշնչումն ա վե լի է խո րաց նում այ տու ցը: 
Ինչևէ, կո կոր դի այ տուց կա րող է ա ռա ջա նալ այս կարևոր հատ վա ծի ցան
կա ցած խոր այր ված քի ժա մա նակ: Պետք է ստու գել, թե հի վան դի քթանց
քե րում կա ՞ն արդյոք այր ված մա զեր կամ քթում, բե րա նում կամ խոր խում՝ 
մուր, ինչ պես նաև խռ պոտ ձայ նի, հա ճա խա կի հա զի և/ կամ գի տակ ցու
թյան նվազ ման պատ մու թյան առ կայու թյու նը:

Պետք է ա պա հո վել և պահ պա նել շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյու նը՝ 
կա ՛մ ին տու բա ցիայի, կա ՛մ տրա խեոս տո միայի մի ջո ցով: Դա պետք է ար վի 
մինչև շնչու ղի նե րի խցա նու մը, հա կա ռակ դեպ քում տրա խեոս տո միա 
կա տա րե լը շատ դժ վար կլի նի, իսկ այ տուց ված հյուս վածք նե րի վի րա
հա տու թյու նը կա րող է մե ծա քա նակ ա րյան կո րս տի և բար դու թյուն նե րի 
պատ ճառ դառ նալ:

Ծա նո թագ րու թյուն 
Այ տու ցի պատ ճա ռով նույ նի սկ տրա խեոս տո միայի ան ցքը կա րող 

է ան հե տա նալ հյուս վածք նե րի խոր քում: Այդ պատ ճա ռով սո վո րա կան 
տրա խեոս տո միայի խո ղո վա կի փո խա րեն շնչա փո ղի բաց ված քում պետք 
է տե ղադ րել էն դոտ րա խեալ խո ղո վակ:

Ծ խի խոր նե րշնչումն ա ռա ջաց նում է շմոլ գա զով թու նա վո րում և 
քի միա կան պնև մո նի տ՝ կապ ված տաք թու նա վոր գա զե րի նե րշնչ ման հետ: 
Հր դե հի վայ րում ան գի տա կից վի ճա կում հայտ նա բեր ված ցան կա ցած մարդ 
կա րող է թու նա վոր ված լի նել շմոլ գա զով, և, հետևա բար, ա ռա ջին 6 ժամ
վա ըն թաց քում նրան ան հրա ժեշտ է հնա րա վո րինս շատ թթվա ծին տալ:

Վե րա կեն դա նաց ման սկզ բում հե ղու կի ա վե լաց ված պա հան ջար կը 
կա րող է լի նել ծա նր ին հա լա ցիոն վնաս ված քի հետևանք, ին չը կա րող է 
չհայտ նա բեր վել կրծ քա վան դա կի ռենտ գե նով մինչև 2րդ կամ 3րդ օ րը: 
Ին հա լա ցիոն վնաս ված քը մե ծաց նում է 24ժա մյա հե ղու կի պա հան ջար կը 
մա րմ նի քա շի յու րա քան չյուր կի լոգ րա մի հա մար 12 մլով՝ ՄԸՄի այր
ման ա մեն տո կո սի դի մաց (12 մլ/կգ/%), ին չը կազ մում է մո տա վո րա պես 
50% աճ: Մյուս կող մից, կա թո քային այ տու ցի ռիս կի բա րձ րա ցում, և ցա ծր 
դիու րե զն ա վե լի ըն դու նե լի է տու ժա ծին հե ղուկ նե րով ծան րա բեռ նե լուց ու 
թո քային բար դու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար: Հի պօք սիան և հի պեր
կապ նիան, չնայած նե րշնչ ված թթված նի ա ռա վե լա գույն չա փա բա ժին նե
րին կամ օ դա փո խու թյա նը, չա րա գու շակ նշան ներ են: Ծա նր ին հա լա ցիոն 
վնաս ված քով հի վանդ նե րը սո վո րա բար չեն գոյատևում ա ռանց ար հես
տա կան շնչա ռու թյան, ին չը կա րող է դժ վար լի նել կազ մա կեր պել սուղ 
ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում:

Մեծ քա նա կու թյամբ հե ղու կի և պլազ մայի սպի տա կուց նե րի կու տա կու մը 
ար տաա նո թային տա րա ծու թյու նում ա ռա ջաց նում է հի պո վո լե միկ շոկ:

ԱՅՐ ՎԱԾ ՔԱՅԻՆ  ՎՆԱՍ ՎԱ ԾՔ ՆԵ Ր
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Ծա նո թագ րու թյուն
ՄԸՄի տո կո սի գնա հատ ման մեջ պետք է նե րա ռել միայն լիա շերտ 

և ոչ լիա շերտ այր վածք նե րը: Հետևա բար տու ժա ծին պետք է ամ բող
ջու թյամբ մեր կաց նել և այր ված քի չա փն ու խո րու թյու նը ման րա կր կիտ 
գնա հա տե լ՝ օգ տա գոր ծե լով «9ե րի կա նո նը»: Տու ժա ծին պետք է կշռել, 
իսկ մա րմ նի սխե մայի վրա նշել ու գնա հա տել վնաս ված քի տա րա ծու մը: 
Հա տուկ ուշադ րու թյուն պետք է դա րձ նել շր ջագ ծային այր վածք նե րին, 
ո րոնք կա րող են պա հան ջել կե ղան քա հա տում։ 

Այր ված քի մա կե րե սը գե րագ նա հա տե լը բնա կան մի տում է: Վե րա
հսկիչ չա փում նե րը ցույց են տվել, որ գե րագ նա հա տու մը հաս նում է 
25 %ի։ Նման սխալ նե րից խու սա փե լու հա մար խոր հուրդ է տրվում նախ 
հաշ վար կել այր ված մա կե րե սի տո կո սը, իսկ հե տո՝ չայր վա ծի նը. ընդ հա
նուր գու մա րը պետք է կազ մի 100%: Մեկ այլ բնա կան մի տում է այր ված քի 
խո րու թյան թե րագ նա հա տու մը: Խո րու թյունն ա վե լի լավ ո րո շե լուն կօգ նի 
պար բե րա կան վե րա զն նու մը։ 

Չա փա վոր և ծա նր այր վածք նե րով տու ժած նե րի մոտ պետք է 
տե ղադ րել Ֆո լիի մի զային կա թե տե ր՝ ա մեն ժա մյա դիու րե զը վե րա հսկե
լու հա մար, ին չը վե րա կեն դա նաց ման հա մար ժե քու թյան ա մե նա կարևոր 
ցու ցա նի շն է: Նաև պետք է տե ղադ րել նա զո գաստ րալ զոնդ, և ե թե ստա
մոք սի սուր լայ նա ցում չի նկատ վում, ա պա էն տե րալ սնու ցում կա րե լի է 
սկ սել ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում: Նա զո գաստ րալ զոն դով վաղ սնու
ցու մը և թթվայ նու թյան հա մա պա տաս խան ընկ ճու մը (թթվա մա րիչ ներ, H2 
պա շա րիչ ներ) կան խում են սուր հե մո ռա գիկ գաստ րի տի զար գա ցու մը, 
ո րը սո վո րա բար մա հա ցու է: Ե թե նե րե րա կային ուղի ունե նա լը դժ վա րա
ցած է լի նում, ա պա հե ղու կի վե րա կանգ նու մը կա րե լի է ի րա կա նաց նել 
նա զո գաստ րալ զոն դով կամ նույ նի սկ բե րա նո վ՝ ա վե լի փո քր այր վածք
նե րի դեպ քում: Սա կա րող է հատ կա պես ար դյու նա վետ լի նել փո քր ե րե
խա նե րի հա մար:

Հա մար ժեք ցա վա զր կու մը (ն/ե թմ րա մի ջո ցով) ան հրա ժեշտ է այր
վածք նե րի վար ման բո լոր փու լե րում: Ցան կա ցած վա րակ բուժ վում է ըստ 
ան հրա ժեշ տու թյա ն՝ ad hoc: Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է ի րա կա
նաց նել փայ տաց ման կան խար գե լում: Տե ղա կան հա կա ման րէային մի ջո ցի 
կի րա ռու մը, ե րա կային և այլ կա թե տեր նե րի ու զոն դե րի հնա րա վո րինս 
շուտ հե ռա ցու մը ա վե լի կարևոր է, քան հա կա բիո տի կային կան խար գե
լու մը: Այր ված քային վեր քե րին զու գա հեռ պետք է ախ տո րո շել և բու ժել 
նաև մյուս հա րա կից վնաս վածք նե րը (թա փան ցող վեր քեր, կո տրվածք ներ 
և այլն):

15.3.3. Սկզբ նա կան ին ֆու զիոն թե րա պիա 
Կ րիս տա լոիդ նե րով հա մար ժեք սկզբ նա կան վե րա կեն դա նաց ման 

դեպ քում մա զա նոթ նե րի ամ բող ջա կա նու թյու նը հիմ նա կա նում վե րա
կանգն վում է այր ված քից հե տո 1824 ժա մում: Այդ պա հից կա րե լի է 
ներ մու ծել կո լոիդ ներ, ո րոնք կմ նան ա նո թային հու նում՝ մե ծաց նե
լով պլազ մայի ծա վա լը: Սր տի ար տա նե տու մը հե ղու կի փո խա րին մանն 
ար ձա գան քում է նախ քան ա րյան և պլազ մայի ծա վալ նե րի նոր մա լա
ցու մը, և ա ռա ջին, թույլ դիու րե զը սկսվում է ին ֆու զիոն բու ժու մից մոտ 
12 ժամ հե տո: Է րիթ րո ցիտ նե րի կյան քը կր ճատ վում է, և թեև ա ռա ջին 48 
ժամ վա ըն թաց քում է րիթ րո ցի տար զանգ վա ծի փո խա րին ման կա րիք չի 
լի նում, այ նուա մե նայ նիվ, մեծ այր վածք նե րի դեպ քում այս ժա մա նա կից 
հե տո հա վա նա բար ան հրա ժեշտ կլի նի ա րյան փոխ նե րար կում:

ՄԸՄի 15 %ից պա կաս մա կե րե սով թե թև այր վածք նե րի մեծ մա սի 
դեպ քում ին ֆու զիոն բու ժում չի պա հանջ վում, և բու ժու մը կա րե լի է ի րա
կա նաց նել հե ղուկ նե րի օ րալ ըն դուն մամբ՝ ամ բու լա տոր պայ ման նե րում: 
(Ո րոշ վի րա բույժ ներ նա խընտ րում են հոս պի տա լաց նել նույ նի սկ 3% լիա
շերտ այր ված քով տու ժած նե րին, հատ կա պես ե թե դրանք դեմ քի, ձեռ քե րի 
կամ ոտ քե րի այր վածք ներ են): Չա փա վոր և ծա նր այր վածք նե րը պա հան
ջում են հոս պի տա լա ցում և նե րե րա կային հե ղուկ ներ: ԿԽՄԿն ին ֆու
զիոն բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում է Բրու կի/ Պարկ լեն դի փո փոխ ված 
բա նաձևը1:

1  Բրուկի բանաձև. 2 մլ/կգ/այրվածքի % առաջին 24 ժամում: Պարկլենդի բանաձև. 4 մլ/կգ/
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307

15

Վե րա կեն դա նաց ման թե րա պիան բաղ կա ցած է 3 փու լից. 
1. ա ռա ջին 24 ժա մը՝ այր վածք ստա նա լուց (ոչ թե բուժ ման մեկ նար կից) 

հե տո. 
2. երկ րորդ 24 ժա մը.
3. 48 ժամ հե տո:

Ա ռա ջին 24 ժա մը 
Ընտ րու թյան լու ծույթ է Ռին գե րի լակ տա տը: Ներ մու ծու մը պետք է 

բա ժա նել 2 շր ջա նի.

Ռին գե րի լակ տա տի լու ծույթ 24 մլ/կգ/այր ված քի 
% = ընդ հա նուր ծա վա լը ա ռա ջին 24 ժա մում. 

• ա ռա ջին 8 ժա մը՝ ծա վա լի ա ռա ջին կե սը.
•  հա ջորդ 16 ժա մը՝ ծա վա լի երկ րորդ կե սը:

Դիու րե զը պետք է լի նի 0.5 մլ/կգ/ ժամ:

Հե ղու կով գեր բեռ նու մը (շատ հե ղուկ տա լը) լուրջ վտանգ է և կա րող 
է զգա լի բար դու թյուն նե րի հան գեց նել: Հետևա բար լու ծույ թի նե րար կու մը 
պետք է սկ սել բա նաձևի ցա ծր շե մից (2 մլ/կգ/%)՝ միա ժա մա նակ վե րա
հսկե լով ժա մա կան դիու րե զը։ Այր ված քով հի վանդ նե րին տրվող ին ֆու
զիայի ա րա գու թյան և մե զի ար տա հոս քի մի ջև կա պը ոչ գծային է: Նոր մալ 
դիու րեզ հա մար վում է 0.51.5 մլ/կգ/ժ ա րա գու թյու նը: Պետք է ձգ տել 
պահ պա նել ստո րին շե մը, իսկ դիու րե զի վե րին սահ մա նից վեր բա րձ րա
նա լիս նվա զեց նել ին ֆու զիայի ա րա գու թյու նը՝ հե ղու կի ա վե լորդ ծա վալ
նե րի ներ մու ծու մը կան խե լու հա մար: 

Ե թե դիու րե զը ցա ծր է և չի ար ձա գան քում ին ֆու զիայի ա վե լաց մա նը 
երկ րորդ 8ժա մյա ժա մա նա կա հատ վա ծում, ա պա եր րորդ 8 ժա մում Ռին
գե րի լակ տա տը կա րե լի է փո խա րի նել կո լոի դով կամ, առ կայու թյան դեպ
քում՝ պլազ մայով կամ 5% ալ բու մի նով: Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե ա նո թային 
հու նը լե ցուն է, մաշ կի տուր գո րը վե րա կանգն ված է, բայց հի վան դը չի 
մի զում, ա պա ե րի կամ նե րը, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, չեն գոր ծում 
և կա րող են ար ձա գան քել ֆու րո սե մի դին կամ մա նի տո լին:

Պետք է ուշա դիր հետևել այլ կեն սա կան կլի նի կա կան նշան նե րին, 
հատ կա պես ծայ րա մա սային շր ջա նա ռու թյա նը, հի վան դի ընդ հա նուր 
վի ճա կին, ինչ պի սիք են գի տակ ցու թյու նը, ան հանգս տու թյու նը, սրտ խառ
նո ցը կամ փս խու մը և հե մա տոկ րի տը:

Պա հանջ վում է մշ տա կան վե րա հսկո ղու թյուն, իսկ 12 ժամ հե տո 
հի վան դի վի ճա կը և հե ղու կի պա հանջ նե րը պետք է վե րա նայ վեն ու վե րա
հաշ վարկ վեն: 

Ծա նո թագ րու թյուն
Պա րզ վել է, որ այր ված քային մա կե րե սի չա փը գե րագ նա հա տե լու 

բնա կան մի տու մից բա ցի ժա մա նա կա կից կլի նի կա կան պրակ տի կայում 
ա վե լի տա րած ված է դար ձել հե ղու կի գե րին ֆու զիան, ինչն ա վե լի հրա
տապ խն դիր է, քան թե րին ֆու զիան: Ե րի կա մային ան բա վա րա րու
թյու նից ա վան դա կան վա խը շատ բժիշկ նե րի դր դել է ա վել ցու կային 
հե ղուկ ներ ներ մու ծել: Այս երևույ թը կոչ վում է « հե ղու կով գեր բեռ նում»2 
կամ « վե րա կեն դա նաց ման հի վան դա ցու թյուն» և ա ռա վել հա ճախ դրսևոր
վում է թո քային այ տու ցի տես քով, իսկ ա վե լի ուշ՝ ո րո վայ նի կոմ պարտ
մենտ հա մախ տա նի շով, վեր քե րի հե տա ձգ ված ա պա քի նու մով, վա րա կի 
նկատ մամբ զգայու նու թյան բա րձ րաց մամբ և բազ մաօր գա նային ան բա
վա րա րու թյամբ: Պետք է հի շել, որ ին ֆու զիոն բուժ ման բա նաձևը միայն 
ուղե ցույց է։ Այն տե ղին է վե րա կեն դա նաց ման մեկ նար կի ժա մա նակ, բայց 
ն/ե հե ղուկ նե րի ի րա կան ծա վալ նե րը պետք է ճշգրտ վեն ըստ կլի նի կա
կան ար ձա գան քի: 

այրվածքի % առաջին 24 ժամում:
2  Pruit BA Jr. Fluid and electrolyte replacement in the burned patient. Surg Clin N Am 1978; 48:1291312.
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24 ժամ հե տո

Այս փու լում կա րե լի է հաս նել պլազ մայի ծա վա լի ընդ
լայն ման:
Պ լազ ման պետք է ներ մուծ վի օ րա կան 0.30.5 մլ/
կգ/%:

Ե թե պլազ մա կա, և այն ան վտանգ է, ա պա տե սա կա նո րեն ա վե
լի լավ է այն ներ մու ծել այս փու լում: Ալ բու մի նի 5 %անոց լու ծույ թը թա նկ 
այ լընտ րանք է: Ինչևէ, ռազ մա վա րու թյուն նե րից որևէ մե կին ա ջակ ցե լու 
ա պա ցույց նե րը սա կա վա թիվ են: Հա կա ռակ դեպ քում, ինչ պես և ԿԽՄԿի 
պրակ տի կայում, ա վե լի լավ է ի զուր չբար դաց նել և շա րու նա կել Ռին
գե րի լակ տա տը ա ռա ջին օր վա ծա վա լի ¼ի չա փո վ։ Կա թեց վող հե ղու կի 
քա նա կը պետք է ճշգրտե լ՝ կախ ված մե զի ար տա հոս քից, և միևնույն 
ժա մա նակ պետք է ա վե լաց նել զոն դով սնու ցու մը այն քան, որ քան 
կընդու նի օր գա նիզ մը: Սա կա պա հո վի ոչ միայն ան հրա ժեշտ սնու ցում, 
այլև ա զատ ջուր այր ված քային վեր քե րից գո լոր շիաց ման կո րուստ նե րը 
փո խա րի նե լու նպա տա կո վ։ 

15.3.4. Հե ղու կի ծա վա լի փո խա րին ման մո նի տո րինգ
Կ լի նի կա կան գնա հա տու մը հատ կա պես կարևոր է հա տուկ սար քա

վո րում նե րի և լա բո րա տոր չա փում նե րի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում: 
Պա րզ գի տակ ցու թյու նը, լավ հյուս ված քային պեր ֆու զիան, լավ ա նո թա
զար կը և հա մար ժեք դիու րե զը՝ բո լո րը բա րեն պաստ ըն թաց քի նշան ներ 
են: Վե րա կեն դա նաց ման վեր ջում ա վե լի ու ա վե լի քիչ հե ղուկ է ան հրա
ժեշտ լի նում մե զի ծա վա լը պահ պա նե լու հա մար: Կեն սա կան կարևոր ցու
ցա նիշ նե րի և հե ղու կի մուտ քի/ել քի մշ տա դի տարկ ման հա մար պետք է 
կի րա ռել հա տուկ թեր թիկ: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում հի վան դը պետք է 
պար բե րա բար կշռ վի:

15.3.5. 48 ժամ հե տո 
Այր ված քային վեր քի այ տու ցային գոր ծըն թա ցն ա ռա ջաց նում է շր ջա

նառ վող ա րյան ծա վա լի ա վե լա ցում, ինչն ուղե կց վում է դիու րե զի ա վե
լաց մամբ, սր տի բա րձր ար տա մղ ման ծա վա լով, հա ճա խա սր տու թյամբ և 
սա կա վա րյու նու թյամբ։ Որ քան լավ ի րա կա նաց վի ին ֆու զիոն թե րա պիան 
ա ռա ջին փու լում՝ խու սա փե լով գե րին ֆու զիայից, այն քան ա վե լի քիչ 
ար տա հայտ ված կլի նեն այս կլի նի կա կան նշան նե րը, և հի վան դի վի ճակն 
ա վե լի կայուն կլի նի: 

Հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը 70 գ/լից բա րձր պահ պա նե լու հա մար 
պետք է տրվի ա րյուն։ Խոր այր վածք ներն ա վե լի ծա նր սա կա վա րյու
նու թյուն են ա ռա ջաց նում: Թա րմ ամ բող ջա կան ա րյու նը լա վա գույնն է: 
Սո վո րա բար այս ժա մա նա կա հատ վա ծում ար տա զատ վում են մեծ քա նա
կու թյամբ կա լիում, կալ ցիում, մագ նե զիում ու ֆոս ֆատ և հնա րա վո րու
թյան դեպ քում պետք է լրաց վեն:

15.4. Այր ված քով հի վան դի ուշ ըն դու նում

Ծա նր այր վածք նե րով հի վանդ նե րը վնաս ված քից հե տո հա ճախ ուշ 
են հաս նում հի վան դա նո ց։ Ու շա ցու մով, բայց ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց
քում ըն դուն ված նե րին պետք է կա տա րել ին ֆու զիոն բու ժում՝ հե ղուկ նե րը 
ներ մու ծե լով ըստ հա շարկ ված ծա վա լի: Սա կայն ա րագ տրվող մե ծա քա
նակ հե ղու կը կա րող է ա ռա ջաց նել շնչու ղի նե րի հետ կապ ված խն դիր ներ: 
Պա հանջ վում է զգու շու թյուն, և հի վան դի վի ճա կը պետք է շատ ուշա դիր 
վե րա հսկել:

24 ժա մից ուշ ըն դուն ված հի վանդ նե րը, հա վա նա բար, ո րոշ քա նա կու
թյամբ հե ղու կի կա րիք կու նե նան, սա կայն այդ քա նա կը պետք է ո րոշ վի՝ 
հիմ նա կա նում ել նե լով հիդ րա ցիայի և ե րի կամ նե րի ֆունկ ցիայի կլի նի
կա կան գնա հա տու մից: Ե թե հի վանդ նե րը գոյատևել են ա ռա ջին 72 ժա մն 
ա ռանց ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան զար գաց ման, ուրե մն նրանք 
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կա րո ղա ցել են ինք նու րույն փոխ հա տու ցել հե ղու կի կո րուստ նե րը (սո վո
րա բար օ րալ ըն դուն մամբ): Նրանք կա րող են ո րո շա կի ռե հիդ րա տա ցիայի 
կա րիք ունե նալ, սա կայն հիմ նա կան խն դիրն այս դեպ քում այր ված քային 
վեր քի վա րակն է: Երբ տու ժած ներն ըն դուն վում են այր ված քից շա բաթ ներ 
ան ց, վա րա կը բար դա ցած է լի նում թե րս նուց մամբ, սա կա վա րյու նու թյամբ 
և հի պոպ րո տեի նե միայով: Նման դեպ քե րում պետք է վա րա կը վե րա հսկե
լու (խիստ վա րակ ված մե ռու կային հյուս ված քի հե ռա ցում) և սնու ցու մը 
բա րե լա վե լու քայ լեր ձեռ նար կե լ՝ նախ քան որևէ վե րջ նա կան վի րա հա տու
թյուն նա խա ձեռ նե լը: Պետք է մտա ծել վաղ փու լում կե րա կր ման գաստ
րոս տո միայի ստե ղծ ման մա սին:

15.5. Սնու ցում 

Այր ված քով հի վանդ նե րի կա տա բո լիզ մը չա փա զանց բա րձր է 
լի նում, հատ կա պես ե թե նրանք բաց վեր քե րի մի ջո ցով մեծ քա նա կու
թյամբ սպի տա կուց ներ են կո րց նում, իսկ վեր քե րի լա վա ցումն ու ա պա քի
նու մը պա հան ջում է սպի տա կու ցի և կա լո րիա նե րի ըն դուն ման զգա լի աճ 
եր կար ժա մա նա կով: Վաղ էն տե րալ սնու ցու մը չա փա զանց կարևոր դեր 
է խա ղում մար սո ղա կան ուղու աշ խա տան քի պահ պան ման (գաստ րո պա
րե զի նվա զեց ման) և բար դու թյուն նե րի կան խար գել ման գոր ծում: Ծա նր 
այր վածք նե րով հի վանդ նե րը պետք է ա վե լի քան կրկ նա պատ կեն ի րենց 
սպի տա կուց նե րի և կա լո րիա նե րի ըն դու նու մը, մինչև վեր քե րը փակ վեն: 
Յու րա քան չյուր հի վան դի հա մար սնուց ման պա հան ջը կա րե լի է հեշ տու
թյամբ հաշ վար կել (տե ՛ս ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 15Ա. Սնու ցու մը ծա նր այր վածք նե րի 
դեպ քում): 

Էն տե րալ սնուց ման ման րաց ված խյու սան ման խառ նուրդ ներ կա րե լի 
է ա րագ պատ րաս տել տե ղա կան հա սա նե լի մթերք նե րից և տալ նա զո
գաստ րալ զոն դի, գաստ րոս տո մայի կամ յեյու նոս տո մայի մի ջո ցով: Նախ
քան մաշ կի փոխ պատ վաստ ման որևէ փո րձ կա տա րե լը ան հրա ժեշտ 
է գնա հա տել և բա րե լա վել հի վան դի սնուց ման վի ճա կը, հատ կա պես 
շա բաթ նե րից մինչև ա միս ներ տևող այր վածք նե րի հետ գործ ունե նա լիս, 
քա նի որ հա կա ռակ դեպ քում մաշ կա պատ վաստ ման և դո նո րա կան տե ղա
մա սե րի ա պա քի նու մը կա րող է շատ ձգձգ վել կամ ձա խող վել:

15.6. Այր ված քային վեր քի խնա մք

Հի վան դի բա րե հա ջող վե րա կեն դա նա ցու մից հե տո կյան քին սպառ նա
ցող հա ջորդ ա մե նա մեծ սպառ նա լիք նե րը, ո րոնք պետք է լու ծել, բուն այր
ված քային վերքն է և վա րա կային ու սեպ տիկ բար դու թյուն նե րը:

Բուժ ման նպա տա կը այր ված քի ա պա քի նումն է հետևյալ մի ջոց նե րով.
1.  Ման րէային գա ղու թաց ման կան խում մե ռու կա ցած հյուս վածք նե րի 

հե ռաց ման մի ջո ցով:
2.  Թա րա խային և հյուս վածք նե րի քայ քայ ման ար գա սիք նե րի կու տակ

ման կան խար գե լում: 
3. Երկ րոր դային ման րէային աղ տոտ ման կան խար գե լում:
4.  Վեր քե րի ա պա քին մա նը նպաս տող մի ջա վայ րի ա պա հո վում:
5.  Բու ժա կան այն պի սի մո տե ցում նե րի ու մի ջամ տու թյուն նե րի բա ցա

ռում, ո րոնք կա րող են խա թա րել վեր քի լա վաց ման ըն թաց քը:
Ծա նր այր վածք նե րի հետ կապ ված հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու

թյան մեծ մա սը պայ մա նա վոր ված է լի նում վա րա կով: Վեր քի սա նա ցիայի, 
մե ռու կա ցած հյուս վածք նե րի հե ռաց ման և այր ված քը բու ժե լու բո լոր 
մե թոդ ներն ուղղ ված են «այր ված քային վեր քի սեպ սի սի» վե րա հսկ մա նը ։

Չ բուժ ված այր ված քային կե ղան քը կեն սու նակ և ոչ կեն սու նակ հյուս
վածք նե րի հար թու թյուն նե րի մի ջև գոյա ցող ման րէային ֆեր մեն տային 
ներ խուժ ման մի ջո ցով չո րա նում և կլպ վում է: Լիա շերտ այր վածք նե րի 
պատ շաճ ա պա քին ման հա մար պա հանջ վում է մաշ կա պատ վաս տում: 
Հա կա ռակ դեպ քում ա պա քի նում տե ղի կու նե նա միայն թել քա վոր (ֆիբ
րոզ) հյուս ված քի կր ճատ ման հաշ վի ն՝ քրո նիկ բաց վեր քե րի և ձևա խախ
տող սպիա կան կոնտ րակ տու րայի ա ռա ջաց մամբ: 

ԱՅՐ ՎԱԾ ՔԱՅԻՆ  ՎՆԱՍ ՎԱ ԾՔ ՆԵ Ր
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Նկար 15.7.2
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Նկար 15.7.3
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Ոչ լիա շերտ այր վածք նե րի դեպ քում մե ռու կա ցած հյուս ված քի շեր տի 
տակ գտն վում են բուն մաշ կի պահ պան ված ու կեն սու նակ հատ ված ներ, և 
ե թե մաշ կային այն պի սի հա վե լում նե րի հիմ քում, ինչ պի սիք են քրտ նա գեղ
ձե րը և մա զա բշ տե րը, մնա ցած են լի նում վեր նա մաշ կի բա վա րար քա նա
կու թյամբ բջիջ ներ, ա պա հա մա պա տաս խան նպաս տա վոր պայ ման նե րի 
դեպ քում աս տի ճա նա բար տե ղի է ունե նում վե րէ պի թե լա ցում:

Վա րա կը ոչ լիա շերտ այր ված քը վեր է ա ծում լիա շեր տի: Այր ված
քային վեր քե րով պայ մա նա վոր վա ծ՝ ամ բող ջա կան կամ մաս նա կի ի շե
միան հան գեց նում է նրան, որ հա մա կար գային հա կա բիո տիկ նե րը կա րող 
են չհաս նել ման րէ նե րի գա ղու թաց ման վայր: Տե ղային բու ժու մը՝ ինչ պես 
մե խա նի կա կան, այն պես էլ հա կա ման րէային, վեր քե րի խնամ քի հիմ նա
կան բա ղադ րի չն է:

15.6.1. Վեր քի սկզբ նա կան բու ժում
Վեր քի սկզբ նա կան սա նա ցիան պետք է նա խա ձեռ նել վե րա կեն դա

նա ցու մը սկ սե լուց ան մի ջա պես հե տո և զու գա հե ռա բար շա րու նա կել: 
Հի վան դի վի ճա կի կայու նաց ման հետ մեկ տեղ ուշադ րու թյու նը կա րե լի է 
ուղ ղել բուժ ման ա ռա վել ար մա տա կան մի ջոց նե րի վրա:

Ցան կա ցած սեղ մող ա ռար կա (մա տա նի, ձեռ քի ժա մա ցույց, զարդ և 
այլն) պետք է ար դեն իսկ հե ռաց ված լի նի հի վան դա նոց ըն դու նե լիս: Պետք 
է կա տա րել սե դա ցիա, իսկ այր ված քային վեր քը զգու շո րեն լվալ օ ճա
ռով և ջրով: Ա ռա վել նպա տա կա հար մար է դա ի րա կա նաց նել տու ժա ծի 
հա մար ա ռա վել հար մա րա վետ ջեր մաս տի ճա նի մա քուր ջրի ա նընդ հատ, 
ոչ բա րձր ճնշ ման շի թով: Դա կհո վաց նի այր ված քը, կմեղ մի ցա վը և կհե
ռաց նի մա կե րե սային բե կոր նե րը, ար գա սիք ներն ու հա գուս տի կպած 
մա սե րը:

Փո քր, չվ նաս ված բշ տիկ նե րին կա րե լի է ձե ռք չտալ, սա կայն մեծ, 
ա րյու նով կամ թա րա խով լց ված բշ տե րը, ինչ պես նաև հո դե րի շար ժու մը 
խան գա րող նե րը պետք է հա տել և մաք րել. դա օգ նում է նաև ո րո շել այր
ված քի խո րու թյու նը: Խո շոր այր ված քային վեր քե րը կա րող են ա վե լի հեշտ 
մա քր վե լ՝ տու ժա ծին ցնցու ղի տակ պա հե լով: Պետք է խու սա փել լո գանք
նե րի ց՝ լո գիս տիկ դժ վա րու թյուն նե րի, ինչ պես նաև դաշ տային պայ ման նե
րում խա չա ձև վա րա կի վտան գի պատ ճա ռով: Խս տա գույնս ար գել վում է 
այր վածք նե րով հի վանդ նե րի ա մե նօ րյա ընկղ մու մը ոչ մա քուր, սա ռը ջրով 
վան նա նե րի մեջ: 

Ա ռանձ նա հա տուկ ուշադ րու թյուն պետք է դա րձ նել շր ջագ ծային խոր 
այր վածք նե րի ն։ Ա ռա ջին 48 ժամ վա ըն թաց քում հյուս վածք նե րի ա ճող 
այ տու ցը և հաստ, կարծ րա ցած այր ված քային կե ղան քը կա րող են թող
նել լա րա նի է ֆե կտ: Կրծ քա վան դա կի գոտևո րող այր վածք նե րը կսահ մա
նա փա կեն շնչա ռու թյու նը, իսկ վեր ջույթ նե րի շր ջագ ծային այր վածք նե րը 
կա ռա ջաց նեն ծայ րա մա սային ի շե միա, ին չը կա րող է հան գեց նել ան դա
մա հատ ման: Այս ա ղե տա լի զար գա ցու մը կա րե լի է դյու րու թյամբ կան խել։

Կե ղան քա հա տու մը մինչև ա ռո ղջ են թա մաշ կային 
ճար պա շերտ կե ղան քի հա տումն է շր ջա նա ձև սեղ
մու մը հա նե լու նպա տա կով:

Կե ղան քա հա տու մը պետք է կա տա րել սուր վի րա դա նա կով կամ է լե կտ
րա դա նա կո վ՝ կտ րե լով այր ված մաշ կը՝ ընդ հուպ են թա մաշ կային ճար պա
շերտ: Նույ նի սկ ան հա պաղ հե մոս տա զի պա րա գայում 30  րո պե ան ց կա րող 
է սկսվել ե րա կային ա րյու նա հո սու թյուն, ուս տի վի րա բույ ժը պետք է պատ
շաճ կեր պով կր կին զն նի հի վան դին:

Վեր ջույթ նե րի կե ղան քա հատ ման « լամ պա սային» կտրվածք նե րը պետք 
է կա տա րել ախ տա հար ված վեր ջույ թի մի ջինկո ղմ նային ու մի ջինմի ջային 
գծե րով և տա րա ծել մինչև մաշ կի չայր ված հատ ված նե րը, բայց ա ռանց 
դրանք նե րա ռե լու: Կե ղան քա հատ ման յու րա քան չյուր ծայ րում «Tաձև 
կտրված քը» թույլ է տա լիս հյուս ված քին ըն դար ձակ վե լ՝ ա ռանց կտրված քի 
վեր ջում սուր շր ջա նա ձև սեղ մում ա ռա ջաց նե լու: Ձեռ քե րի վրա, նա խա
բազ կի յու րա քան չյուր կող մից իջ նող մի ջինկո ղմ նային կտրվածք նե րը 
պետք է իջ նեն դե պի դաս տա կի թիկ նե րես և ճյու ղա վոր վեն յու րա քան չյուր 
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մա տի մի ջինկո ղմ նային գծո վ՝ ձևա վո րե լով մեկ ընդ հա նուր կե ղան քա հատ
ման կտրվածք. ընդ ո րում՝ կտրված քը պետք է կա տա րել մատ նե րի ա ռա վել 
քիչ օգ տա գործ վող կող մի վրա (այ սինքն՝ բթա մա տի, ցու ցա մա տի և մատ նե
մա տի ծղի կային, իսկ միջ նա մա տի և ճկույ թի ճա ճան չային կող մում):

Կրծ քա վան դա կի կե ղան քա հատ ման կտրված քը սկսվում է մի ջին 
ան րա կային գծե րից, շա րու նակ վում է ա ռա ջային ա նու թա փո սային ծալ
քե րի եր կայն քով մինչև կո ղո սկ րային եզ րա գի ծը և թու լա կո ղով մինչև 
թրա ձև ե լուն:

Ծա նո թագ րու թյուն
Կրծ քա վան դա կի կե ղան քա հատ ման ի րա պես կա րիք ունե ցող միայն 

փոք րա թիվ պա ցիե նտ ներ կա րող են գոյատևել ա ռանց թո քե րի ար հես
տա կան օ դա փո խու թյան:

Թեև լիա շերտ այր վածք նե րը սո վո րա բար ան ցավ են լի նում, կե ղան
քա հա տու մը պետք է կա տա րել ո րո շա կի ան զգայաց ման պայ ման նե
րում, քա նի որ կտրված քի ծայ րե րը կա րող են շատ ցա վոտ լի նել, իսկ 
կտրված քը հաս նում է ընդ հուպ են թա մաշ կային ճար պա բջ ջանք: Կե տա
մինն ի դեա լա կան է: 

Ա ռանձ նա հա տուկ ուշադ րու թյուն պետք է դա րձ նել կո տրվածք նե րով 
ուղե կց վող կամ մինչև փա կե ղը հաս նող այր վածք նե րին. դրանք կա րող 
են հան գեց նել կոմ պարտ մենտ հա մախ տա նի շի: Կե ղան քա հա տու մից 
բա ցի՝ կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել ամ բող ջա կան փա կե ղա հա տում՝ ա պո
նև րո զի մաս նա հա տու մով: Բա րձր լար ման է լե կտ րա հա րում նե րը գրե թե 
միշտ պա հան ջում են փա կե ղա հա տում: Կե ղան քա հատ ման կտրվածք նե րի 
փա կու մը պետք է տե ղի ունե նա այր ված քային վեր քի մաշ կա պատ վաստ
ման հետ միա ժա մա նակ:

Շե քի շր ջա նի ծա նր այր վածք նե րի դեպ քում կա րող է պա հանջ վել 
կո լոս տո միա:

15.6.2. Տե ղային խնա մք 
Այր ված քային վեր քե րի վա րու մը պա հան ջում է ար տա ռոց ծա վա լի 

բուժ քույ րա կան խնա մք: Վար ման կի րառ վող մե թո դը պայ մա նա վոր ված է 
այր ված քի խո րու թյամբ, մա կե րե սով և տե ղա կայ մամբ: ԿԽՄԿի վի րա բու
ժա կան բրի գադ ներն օգ տա գոր ծում են օկ լյու զիոն վի րա կա պեր և դրանց 
ձևա փոխ ված տար բե րակ նե րը՝ պլաս տիկ տոպ րա կի կի րառ մամբ, ինչ պես 
նաև բաց թե րա պիա՝ եր կուսն էլ տե ղային հա կա բակ տե րիալ մի ջոց նե րի 
կի րառ մամբ:

Կա րող են կի րառ վել տա րա տե սակ հա կա բակ տե րիալ մի ջոց ներ: 
Ար ծա թի սուլ ֆա դիա զի նը (ֆ լա մա զին, սիլ վա դև) և ար ծա թի նիտ րա տի լու
ծույ թը յու րա հա տուկ են նրա նով, որ կա րող են թա փան ցել վեր քի մա կե րե
սից և հաս նել դրա տակ գտն վող բակ տե րիա նե րին. հետևա բար, դրանք 
ին ֆե կց ված խո րա նիստ այր ված քային վեր քե րի դեպ քում լա վա գույն տար
բե րակն են: Հա կա բիո տի կային քսու քը (պո լի միք սին/ բա ցիտ րա ցին կամ 
նմա նա տիպ մի ջոց ներ) և պա րա ֆի նով ներծծ ված թան զի ֆը ևս մեկ հիա
նա լի վի րա կա պա կան մի ջոց է, հատ կա պես մաշ կի ան կե ղանք ոչ լիա
շերտ այր վածք նե րի դեպ քում: Մեղ րով և յու ղով վի րա կա պե րը կա րող են 
օգ տա գործ վել այն դեպ քե րում, երբ այն պի սի թան կար ժեք միա ցու թյուն, 
ինչ պի սին ար ծա թի սուլ ֆա դիա զի նը, դժ վար հա սա նե լի է լի նում: Մեղ րի և 
զտ ված կա րա գի յու ղի կամ ձե թի հա վա սար մա սե րը խառ նում են ի րար և 
լց նում թա վայի մեջ բաց ված թան զի ֆի վրա: Մե ղրն ա պա հո վում է հի պե
րօս մո տիկ մի ջա վայր, ո րը խան գա րում է ման րէ նե րի ա ճին, իսկ յու ղը կամ 
ձե թը թույլ չեն տա լիս, որ շղար շը կպ չի վեր քին: Ար ծա թի նիտ րա տի լու
ծույթն (0.5%) ար դյու նա վետ է, բայց հեշ տու թյամբ օք սի դա նում է՝ սև գույ
նով ներ կե լով այն ա մե նը, ին չի հետ շփ վում է: Աշ խար հով մեկ կի րառ վող 
այլ մի ջոց նե րից են գեն ցիան վիո լե տը, ո րը չո րաց նում է այր ված քը, թեյը, 
ո րը կաշ վի պես դա բա ղում է այր ված մաշ կը, պա պայայի և բա նա նի տերևը, 
խա շած կար տո ֆի լի կեղևը, ֆեր մեն տաց ված ձկան սոու սը և ա մա զոնյան 
գոր տի կա շին: Ո րոշ դեպ քե րում տե ղա կան մի ջոց ներն ու մե թոդ նե րը 
կա րող են ներ մուծ ված տար բե րակ նե րից ա վե լի նա խընտ րե լի լի նել:

Նկար 15.8

Պա րա ֆի նոտ թան զիֆ և օկ լյու զիոն 
վի րա կա պ

K.
 Y

ag
i /

 U
. o

f 
Kh

ar
to

um
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Օկ լյու զիոն վի րա կա պի պլաս տիկ տոպ
րա կի մո դի ֆի կա ցիա
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Օկ լյու զիոն վի րա կա պեր 
Ա ռատ ստե րիլ վի րա կա պը մեղ մաց նում է ցա վը և հար մար է 

պա ցիենտի հա մար, ինչ պես նաև պաշտ պա նում է այր ված քային վեր քը 
վա րակ նե րից: Այն կլա նում է շճային ար տադ րու թյունն ու էք սու դա տը և 
ստեղ ծում խո նավ ա պա քի նող մի ջա վայր՝ վնաս ված հատ վա ծը պա հե լով 
ան շա րժ և տաք: Այն պա րու նա կում է հա կա բիո տիկ ներ, ո րոնք կա րող են 
ներ թա փան ցել մե ռու կա ցած կե ղան քի մի ջով (օ րի նակ՝ ար ծա թի սուլ ֆա
դիա զի նի քսուք):

Վի րա կա պն ունե նում է 3 բա ղադ րիչ. թան զի ֆի նուրբ ցան ցով կամ 
պա րա ֆի նե թան զի ֆով պատ ված ար ծա թի սուլ ֆա դիա զի նի ա ռատ ներ քին 
շերտ, փուխր թան զի ֆով փա թաթ ված ներծ ծող բամ բա կյա խծուծ նե րով 
մի ջին շերտ, ո րը կլա նում է էք սու դա տը և պաշտ պա նում վեր քը, և վի րա
կա պը տե ղում պա հող բին տի ար տա քին շերտ: 

Ե թե վի րա կա պն ամ բող ջո վին թրջ վում է ար տա զա տու կով, ա պա 
ար տա քին շեր տե րը հար կա վոր է փո խել, այ լա պես մա զա նո թային սկզ
բուն քով կա ռա ջա նա վեր քի բակ տե րիալ աղ տո տում: Վի րա կա պե րը պետք 
է փո խել ա մեն օր կամ եր կու օ րը մեկ ան գա մ՝ պատ շաճ ան զգայաց ման 
պայ ման նե րում, իսկ ար ծա թի սուլ ֆա դիա զի նի հին շեր տը պետք է լվաց վի 
ցնցու ղի տակ: Ա մեն ան գամ վի րա կա պը փո խե լիս պետք է ուշա դիր զն նել և 
զգու շո րեն մաք րել վեր քը՝ մկ րա տով կամ պին ցե տով հե ռաց նե լով կե ղան քի 
մե ռու կա ցած կտոր նե րը: 

Օկ լյու զիոն վի րա կա պե րը լա վա գույնս հա մա պա տաս խա նում են 
փո քր մա կե րե սով այր վածք նե րի ն՝ հատ կա պես վեր ջույթ նե րի վրա, կամ 
այն դեպ քե րում, երբ հի գիե  նիկ պայ ման նե րը հե ռու են բա վա րար հա մար
վե լուց:

Պ լաս տիկ տոպ րա կով վի րա կա պի կամ վի րա բու ժա կան ձեռ նոց-
նե րի մե թոդ 

Այս մե թո դը կի րառ վում է ձեռ քե րի և ոտ քե րի այր վածք նե րի դեպ
քում։ Այր ված քը մաք րե լուց և ար ծա թի սուլ ֆա դիա զին քսե լուց հե տո 
որ պես ձեռ նոց կամ գուլ պա օգ տա գոր ծում են պլաս տիկ տոպ րակ՝ բին
տի մի ջո ցով ամ րաց նե լով այն դաս տա կին կամ կո ճի ն։ Այն չպետք է շատ 
կիպ լի նի: Վեր ջույ թը հար կա վոր է բա րձր պա հե լ՝ այ տու ցը նվա զեց նե լու 
հա մար: Այս պի սո վ՝ այր ված մա կե րե սը խո նավ կպահ վի, իսկ հո դե րի ինչ
պես պա սիվ, այն պես էլ ակ տիվ շար ժում նե րը խրա խուս վում են: Պլաս տիկ 
տոպ րա կի փո խա րեն կա րե լի է կի րա ռել վի րա բու ժա կան ձեռ նոց: Վեր
ջույթ նե րի վրա, որ պես օ ժան դակ մի ջոց, կա րե լի է կի րա ռել նաև սնն դի 
հա մար օգ տա գործ վող ցե լո ֆա ն՝ որ պես մատ չե լի օկ լյու զիոն մե թոդ: Այն 
պետք է փո խել յու րա քան չյուր 6 ժա մը մեկ (դառ նում է թաց ու կեղ տոտ), 
ինչ պես նաև պետք է ուշադ րու թյուն դա րձ նել, որ պես զի լա րա նի է ֆե կտ 
չզար գա նա:

Բաց թե րա պիա
Ռե սուրս նե րի սա կա վու թյան, լո գիս տիկ և ֆի նան սա կան դր դա պատ

ճառ նե րից ել նե լո վ՝ հնա րա վոր է, որ հի վան դա նոց նե րը եր բե մն ստիպ ված 
լի նեն դի մե լու այր ված քային վեր քե րի վար ման պա կաս օպ տի մա լ՝ « բաց» 
տեխ նի կային: Ինչևէ, բաց ե ղա նա կը հա մար վում է դեմ քի և շե քի շր ջա նի 
այր վածք նե րի բուժ ման ստան դարտ մե թոդ: Այն պա հան ջում է մա քուր 
և մե կու սաց ված մի ջա վայր, որ տեղ օ դի ջեր մաս տի ճա նը պետք է լի նի 
բա վա կա նա չափ տա ք՝ ա մեն գնով խու սա փե լով հի պո թեր միայից:

Հի վան դը պառ կեց վում է մա քուր սա վա նի վրա, իսկ այր ված հատ
վա ծը մնում է ամ բող ջո վին բաց: Ար ծա թի սուլ ֆա դիա զի նի քսու քը ստե րիլ 
ձեռ նոց նե րով ա ռա տո րեն քս վում է այր ված քային վեր քի վրա. գոր ծո ղու
թյու նը կրկն վում է օ րա կան 2 ան գամ կամ ըստ պա հան ջի: Ե թե սե նյա
կում ցուրտ է, տու ժա ծին կա րե լի է ծած կել մա քուր սա վա նով և ծած կո ցո վ՝ 
գց ված շր ջա նա կի վրա, որ պես զի վեր քի հետ շփու մը կա նխ վի: Ամ բո ղջ 
մահ ճա կա լը պետք է տե ղա դր վի մո ծա կա պաշտ պան ցան ցի տակ:

Բուժ ման այս մե թո դի ա ռա վե լու թյուն ներն են այր ված քային վեր քի 
զնն ման պար զու թյունն ու խնամ քի հեշ տու թյու նը: Այն նաև թույլ է տա լիս 
վա ղա ժամ ան ցնել շար ժու նա կու թյան վե րա կանգն մա նը նպաս տող 
ֆի զիո թե րա պև տիկ մի ջոց նե րի կի րառ մա նը:

Թե րու թյուն նե րից են ցա վը, հո տը, վեր քի չո րա ցու մը, կե ղան քի ուշ 
տա րան ջա տու մը, սա ռե ցու մը և շար ժու նա կու թյան նվա զու մը՝ ան կող
նում հի վան դի եր կա րա տև մնա լու հա կու մով, ին չը հան գեց նում է հո դե րի 
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կար կա մու թյան, կոնտ րակ տու րա նե րի ու մկա նային հե տա ճի: Էք սու դա տը 
և փափ կած կե ղան քի կտոր նե րը լվա լու հա մար պա հանջ վում է ցնցու ղի 
հա ճա խա կի ըն դու նում: Ան կող նային սպի տա կե ղե նը պետք է պար բե րա
բար փոխ վի. այն հեշ տու թյամբ կեղ տոտ վում է այր ված քային էք սու դա տից: 
Ո րոշ դեպ քե րում տե ղա կան սո վո րույթ ներն ու կրո նա կան ա վան դույթ նե րը 
կա րող են սահ մա նա փա կել այս « բաց» մե թո դի կի րա ռու մը:

Դեմ քի այր վածք նե րը լա վա գույնս բուժ վում են « բաց» ե ղա նա կով. 
վեր քե րը պետք է զգու շո րեն և հա ճա խա կի մաք րել, դրանց վրա դնել 
խո նավ, տաք, ֆիզ լու ծույ թով թան զի ֆե թր ջոց նե ր՝ ներծծ ված հա կա բիո
տի կային քսու քով (օ րի նակ՝ պո լի միք սին/ բա ցիտ րա ցին): Այր ված քի շր ջա
նում ա ճող մո րու քը և դեմ քի մա զե րը հար կա վոր է սափ րել առնվա զն 2 
օ րը մեկ ան գա մ՝ էք սու դա տի կու տա կու մը կան խե լու հա մար, ո րը կա րող 
է վա րա կի օ ջախ դառ նալ: Կո պե րի այր ված քի և հետ քաշ ման դեպ
քում կե րա տի տն ու եղ ջե րա թա ղան թի խո ցը կան խե լու հա մար ան հրա
ժեշտ է շաղ կա պե նու վրա հա ճա խա կի քսել աչ քի հա կա բիո տի կային 
քսուք: Միայն ե զա կի դեպ քե րում է թույ լա տրվում կո պե րը կա րել (բ լե ֆա
րոպ լաս տի կա), քա նի որ կա րե րը գրե թե ան խու սա փե լիո րեն պատ ռում 
են հյուս վածք ներն ու դուրս գա լի ս՝ ա վե լի շատ վնա սե լով թե՛ կո պը, թե՛ 
ակ նա գուն դը:

15.7. Այր ված քային վեր քի փա կում 

Այր վածք նե րի վի րա հա տա կան բուժ ման 2 հիմ նա կան քայ լերն են 
վեր քի նա խա պատ րաս տու մը և դրա հե տա գա փա կու մը: Վի րա բու ժա կան 
մի ջամ տու թյան պա հանջ վող տե սա կը կախ ված է վի րա բույ ժի հմ տու թյու
նից և պատ րաստ վա ծու թյու նից, այր ված քային վնաս ված քի ա ռանձ նա
հատ կու թյու նից և բու ժումն ա պա հո վող մի ջոց նե րի հա սա նե լիու թյու նից, 
հատ կա պես փոխ նե րարկ ման հա մար պա հանջ վող ա րյան առ կայու թյու
նից: Ինչ պես և մյուս բո լոր վնաս վածք նե րի դեպ քում, ո րոնք բուժ վում են 
դժ վա րին պայ ման նե րում, տեխ նի կա կան մի ջամ տու թյուն նե րի ընտ րու
թյան հար ցում հար կա վոր է լի նում մեծ շր ջա հայա ցու թյուն ցու ցա բե րել: 

Ե րբ մաշ կի ոչ լիա շերտ այր վածք նե րի դեպ քում հա ջող վում է կան խել 
վա րա կի զար գա ցու մը, վեր քերն ինք նու րույն ձևա վո րում են նոր է պի թել: 
Վեր քե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց դրանք հար կա վոր է լի նում պար բե
րա բար զն նել խնամ քով: Մա կե րե սային ոչ լիա շերտ այր վածք նե րի ժա մա
նակ (և դո նո րա կան մաշ կի վե րց ման տե ղե րում) է պի թե լիո ցիտ ներն ա ճում 
են մաշ կի մա նր հա վե լում նե րի շուր ջը՝ ա ռա ջաց նե լով «ըն ձա ռյու ծի բծա
վոր մոր թու» տես քով պիգ մեն տա վոր ված մաշկ, իսկ ուշա դիր զնն ման 
դեպ քում՝ է պի թե լիո ցիտ նե րի թույլ խամ րած, ար ծա թա փայլ շերտ, որն 
ա ճում է դեր մայի վրայից (նկ. 15.12.1): Վեր նա մաշ կի մա նր սպի տակ մար
գար տա հա տիկ նե րը վկայում են ա ճի վե րա կանգն ման և ա պա քին ման 
մա սին, մինչ դեռ դեր մայի ազն վա մո րուկար միր հա տի կա վոր ման կամ 
ճար պի հատ ված նե րը չու նեն ա պա քին վե լու հա մար բա վա րար վեր նա
մաշ կային բջիջ ներ (նկ. 15.12.2): «Ըն տիր հա տի կա վոր մամբ» այր ված քային 
վեր քը լավ է միայն այն դեպ քում, երբ կա վեր քի մաշ կա պատ վաստ ման 
հե ռան կար:

Լիա շերտ այր վածք նե րի դեպ քում կե ղան քը կա րե լի է ամ բող ջու թյամբ 
հե ռաց նել մեկ մի ջամ տու թյամբ կամ մի քա նի փու լով: Բուժ ման նպա տա կը 
վեր քը վե րջ նա կան փակ ման հա մար նա խա պատ րաս տե լն ու ման րէ նե րի 
և սն կե րի գա ղու թա ցու մը կան խե լն է:

15.7.1. Վեր քի մաք րում և վի րա բու ժա կան մշա կում
Յու րա քան չյուր վի րա կա պու թյան ժա մա նակ կա տար վում է վեր

քի ման րա կր կիտ մաք րում և հյուս վածք նե րի քայ քայ ման ար գա սիք նե րի 
ու կե ղան քի կտոր նե րի հե ռա ցում: Նուրբ լվա ցու մը և մե ռու կա ցած մաշ
կի կտոր նե րի մաս նա հա տու մը պետք է զու գա կց վեն ջրի շի թով ա ռատ 
ցող ման հետ: Այ նու հե տև մա կե րե սը կա րե լի է մաք րել մե ղմ ախ տա հա
նի չով (նո սր հի պոք լո րի դի լու ծույթ, լվա ցող օ ճառ) և կր կին ման րազնին 
լվալ ջրով, ո րից հե տո կր կին քսել ար ծա թի սուլ ֆա դիա զի նի քսուք: 
Ռե սուրս նե րի սա կա վու թյան դեպ քում վի րա կա պե լու և « կեղևա զր կե լու» 

Նկար 15.10

Այր ված քային վեր քի բաց թե րա պիա՝ 
ծած կո ցի հա մար նա խա տես ված շր ջա
նա կո վ
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Նկար 15.11

Դեմ քի լա վա ցող այր ված քային վերք
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շր ջա փու լե րը կա րե լի է շա րու նա կել մինչև վեր քը լիո վին ա զատ վի կե ղան
քից: Սա մաշ կի ոչ լիա շերտ այր վածք նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
վե րէ պի թե լաց վե լու և նվա զա գույ նի է հա սց նում այն տա րած քը, ո րը կպա
հան ջի մաշ կա պատ վաս տում: Նման պա ցիե նտ նե րը կա րիք են ունե նում 
լայ նա ծա վալ բուժ քույ րա կան խնամ քի ու վի րա կա պա կան նյու թե րի, և, 
հա վա նա բար, նույ նի սկ ա րյան փոխ նե րարկ մա ն՝ ա ռանց վի րա հա տա կան 
մի ջամ տու թյան:

15.7.2. Վի րա հա տու թյուն 
Այր վածք նե րի դեպ քում թե րևս ա մե նա դժ վա րը վի րա հա տա կան 

մի ջամ տու թյան ծա վա լի ու ժամ կե տի վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց նե լն է: 
Շատ կարևոր է այր ված քային վիր բու ժու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի խե լա
միտ հա ջոր դա կա նու թյան ո րո շու մը: Հար կա վոր է հաշ վի առ նել այն պի սի 
գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են տա րի քը, զբաղ մուն քը կամ կեն սա կեր պը և 
ուղեկ ցող հի վան դու թյուն նե րը, քա նի որ դրանք բո լո րը կազ դեն ո րո շում
նե րի կայաց ման վրա: Մաշ կա պատ վաստ ման դո նո րա կան և ռե ցի պիե նտ 
շր ջան նե րը պետք է նա խա պես ո րոշ վեն, իսկ բուն գոր ծըն թա ցը բա ժան
ված լի նի ի րա գոր ծե լի մա սե րի: Պետք է ուշադ րու թյուն դա րձ նել վի րա հա
տու թյան ժա մա նակ վի րա հատ վո ղի դիր քա վոր մա նը. ե թե նա խա տես վում 
է մաշ կա պատ վաս տում ի րա կա նաց նել վե րին վեր ջույ թի վրա, ա պա այն 
նախ պետք է կա տա րել նա խա բազ կի, հե տո նոր դաս տա կի վրա, քա նի որ 
վեր ջինս պետք է գա լու վի րա հա տու թյան ժա մա նակ վեր ջույ թը պա հե լու և 
շր ջե լու հա մար:

Ձեռ քե րի, ոտ քե րի և հո դե րի շր ջա նի մաշ կային ծած կույթ նե րը հա մար
վում են ա ռաջ նա հերթ տե ղա մա սե ր՝ ֆունկ ցիայի վե րա կանգն ման ա ռու
մով: Այս հատ ված նե րի վաղ մաշ կա պատ վաստ ման տված օ գու տը պետք 
է հա վա սա րա կշռ ված լի նի վեր ջույթ նե րի և ի րա նի վրա ա վե լի մեծ հատ
ված ներ փա կե լու հետևան քով նյու թա փո խա նա կային բնույ թի ա ռա վե լու
թյուն նե րի հետ: Դեմ քի այր վածք նե րի մաշ կա պատ վաստ ման վե րա բե րյալ 
ո րո շում կայաց նե լուց ա ռաջ պետք է ան ցնի առնվա զն 2 շա բաթ, քա նի որ 
այդ շր ջա նի նույ նի սկ բա վա կա նին խոր այր վածք նե րը կա րող են ինք նու
րույն փակ վել: Դեմ քի շր ջա նում ա ռաջ նա հերթ են կո պե րը:

Վեր քե րի տան գեն ցիալ մաս նա հա տում
Կա տար վում է վեր քի այր ված շեր տի ամ բո ղջ հաս տու թյան միան

վագ հե ռա ցում։ Այր ված հյուս վածք նե րի վաղ տան գեն ցիալ հե ռա ցու մը 
և դրան ան մի ջա պես հա ջոր դող մաշ կա պատ վաս տու մը նվա զեց նում են 

Նկար 15.12.1

Ա պա քին ման ըն թաց քում գտն վող ոչ լիա
շերտ այր ված քային վերք
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Նկար 15.12.2

Հա տի կա վոր վող այր վածք. ա պա քի նում 
տե ղի չի ունե նում: Գրա նու լյա ցիա նե րի 
գու նատ ե րան գը վկայում է հի վան դի 
սա կա վա րյու նու թյան մա սի ն
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մա հա ցու թյու նը, հի վան դա ցու թյու նը, տա ռա պան քը և ստա ցիո նար բուժ
ման տևո ղու թյու նը` միա ժա մա նակ բա րե լա վե լով ֆունկ ցիո նալ և կոս
մե տիկ ար դյունք նե րը: Սա կայն այս պի սի բու ժու մը պա հան ջում է զգա լի 
մի ջոց ներ և ՄԸՄի 1020 %ը գե րա զան ցող մա կե րե սով այր ված քի դեպ
քում, որ պես փու լային մի ջամ տու թյուն, մաս նա գի տաց ված այր ված քային 
կենտ րոն նե րից դուրս ա նի րա գոր ծե լի է: Նման վի րա հա տու թյուն նե րը շատ 
ա րյու նա լի են։

Դաշ տային վի րա բույժ նե րի մեծ մա սը պետք է պահ պա նո ղա կան 
մո տե ցում ցու ցա բե րի այս տեխ նի կայի ա ռու մով: Ինչևէ, ԿԽՄԿն   այս 
մե թո դը խոր հուրդ է տա լիս կի րա ռել փո քր մա կե րե սով այր վածք նե րի 
դեպ քում, հատ կա պե ս՝ դեմ քի, ձեռ քե րի, ոտ քե րի, ինչ պես նաև հո դե րի 
վրա:

Կե ղան քի տան գեն ցիալ մաս նա հատ ման ժա մա նակ այր ված հյուս
ված քի մա կե րե սային շեր տերն աս տի ճա նա բար սա փր վում, տաշ վում են 
վի րա դա նա կով, դեր մա տո մով կամ է լե կտ րա դա նա կով մինչև կեն սու
նակ հյուս ված քի հաս նե լը: Որ պես կա նոն, դա ար տա հայտ վում է կե տային 
ա ռատ ա րյու նա զեղ ման տես քով: Այն ուղե կց վում է ա րյան զգա լի կո րս
տով, ինչն էլ այս տեխ նի կայի կի րա ռու մը սահ մա նա փա կող ա մե նաէա կան 
գոր ծոնն է։ 

Ա րյան կո րուս տը կա րե լի է նվա զեց նել Էս մար խի ժա պա վե նով վեր
ջույթն ա րյու նա քա մե լու և լա րա նի մի ջո ցով, ինչ պես նաև ադ րե նա լի նի 
նո սր լու ծույ թի (1:500 000) ե/մ նե րարկ ման մի ջո ցով: Դեմ քի շր ջա նում 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել լի դո կաին ադ րե նա լի նո վ։ Ցան կա ցած հե ղու կի ե/մ 
նե րար կում (ֆի զիո լո գիա կան լու ծույթ, ադ րե նա լի նի նոս րաց ված լու ծույթ 
կամ տե ղային ա նէս թե տիկ) ա ռա ջաց նում է տե ղային փք վա ծու թյուն, ին չը 
հեշ տաց նում է մաս նա հատ ման ի րա կա նա ցու մը: Ադ րե նա լի նի լու ծույ թի 
նե րարկ ման դեպ քում վի րա բույ ժը շերտ առ շերտ հե ռաց նում է այր ված
քային կե ղանքն այն քան, մինչև որ տե սա նե լի է դառ նում մար գար տա ճեր
մակ դեր ման կամ փայ լող դեղ նա վուն ճար պա շեր տը՝ ա ռանց թրոմ բո զի 
են թարկ ված մա զա նո թային շեր տի: Մաս նա հա տումն ա վար տե լուց հե տո 
ա րյու նա հո սող մե ծոտ ա նոթ նե րը պետք է այ րել, իսկ ընդ հա նուր վեր
քը 10  րո պե տևո ղու թյամբ փա կել ադ րե նա լի նի լու ծույ թով թրջ ված 
թան զի ֆով: Այ նու հե տև թան զի ֆե թր ջո ցը պետք է հա նել և մաշ կա պատ
վաս տու մը սկ սե լուց ա ռաջ այդ գոր ծըն թա ցը կրկ նել այն քան ժա մա նակ, 
քա նի դեռ ակ տիվ ա րյու նա հո սու թյու նը չի դա դա րել:

Տան գեն ցիալ մաս նա հա տու մը հա մար վում է հա ջող ված, երբ հե ռաց
վում է միայն մե ռու կա ցած հյուս ված քը: Հա ճախ դժ վար է լի նում ո րո շել, թե 
որ քան պետք է հե ռաց նել, որ պես զի մնա այն քան կեն սու նակ շերտ, ո րի 
վրա հնա րա վոր կլի նի ան մի ջա պես ի րա կա նաց նել մաշ կա պատ վաս տում:

Դե մք
Դեմ քի մաշ կը, հատ կա պես տղա մարդ կանց դեպ քում՝ մո րու քի հատ

վա ծը, շատ հաստ է և լավ հա գե ցած խո րա նիստ վեր նա մաշ կային բջիջ
նե րով, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում ա պա հո վում են վե րէ պի թե լա ցու մը: 
Ե թե   որևէ կաս կած կա դեմ քի վրա այր ված քի խո րու թյան ա ռու մով, ա վե լի 
լավ է տան գեն ցիալ մաս նա հա տու մից ա ռաջ սպա սել 2 շա բաթ: 

Ինչ պես նշ վեց, դեմ քի այր վածք նե րը բուժ վում են բաց ե ղա նա կով. 
տե ղադ րում են տաք թաց թան զի ֆե թր ջոց ներ, այ նու հե տև զգու շո րեն 
մաք րում են վեր քը, տե ղային ազ դե ցու թյան հա կա բակ տե րիալ քսուք քսում 
և ա մեն 2րդ օ րը սափ րում մո րու քը: Դեմ քի ծա նր այր վածք նե րի դեպ քում 
պա հանջ վում է քե րել և մաք րել ընդ հա նուր ան զգայաց ման տակ՝ ճիշտ 
գնա հա տե լու հա մար, թե որ հատ ված ներն են ա պա քին վում, և ո րոնք, ի 
վեր ջո, պատ վաստ ման կա րիք կու նե նան: Ա րյու նա հո սու թյան դա դա րեց
ման հա մար վեր քը սեղ մում են ադ րե նա լին պա րու նա կող ֆիզ լու ծույ թով 
(1:33 000) ներծծ ված թան զի ֆե թր ջո ցով: Վեր քը մաք րե լուց հե տո քսում են 
հա կա բակ տե րիալ քսու քի բա րակ շերտ և վե րսկ սում վե րոն շյալ մի ջո ցա
ռու մը, մինչև որ մաս նա հա տում և մաշ կա պատ վաս տում ի րա կա նաց նե լու 
վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց վի:

Դեմ քի փո քր, խոր այր ված քի հե ռա ցու մը կա րող է ի րա կա նաց վել 
լի դո կաինադ րե նա լի նային տե ղային ան զգայաց մամբ. ա վե լի մեծ մա կե
րես նե րը պա հան ջում են ընդ հա նուր ան զգայա ցում, սա կայն նոս րաց ված 
ադ րե նա լի նի լու ծույ թի միա ժա մա նա կյա ե/մ նե րար կու մը մաս նա հա տու մը 
կդա րձ նի ա վե լի դյու րին և պա կաս ա րյու նոտ:

ԱՅՐ ՎԱԾ ՔԱՅԻՆ  ՎՆԱՍ ՎԱ ԾՔ ՆԵ Ր
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Ձեռ քեր, ոտ քեր և հո դե րի շր ջա նի մաշկ
Ձեռ քե րի, ոտ քե րի և հո դե րի շր ջա նի մաշ կի այր ված քային վեր քե րի 

տան գեն ցիալ մաս նա հա տու մը կա րող է ի րա կա նաց վել հի վան դի բա րե
հա ջող վե րա կեն դա նա ցու մից հե տո 3 օր շա րու նակ:

Ձեռ քե րի ծա նր այր վածք նե րից շա տե րի դեպ քում լավ ար դյունք է 
տա լիս վաղ կե ղան քա հա տու մը, քա նի որ խոր լիա շերտ կամ ոչ լիա շերտ 
այր վածք ներն ա պա քին վում են՝ ի րեն ցից հե տո թող նե լով խիստ ար տա
հայտ ված կոնտ րակ տու րա ներ: Պետք է դի տար կել դրանց վա ղա ժամ 
վի րա հա տու թյան հնա րա վո րու թյու նը՝ նա խա տե սե լով փոխ պատ վաստ
ման հա մար լավ, հաստ մաշկ: Սո վո րա բար, այր վածք ստա ցող մար դիկ 
սեղ մում են բռունցք նե րը, ուս տի ա փի մաշ կը, ո րը տա րած վում է մինչև 
մատ նե րի մի ջին կո ղային գծե րը, հիմնականում պահ պան վում է կամ այր
վում է շատ ա վե լի քիչ խո րու թյամբ, քան դաս տա կի թիկ նե րե սը, և հազ վա
դեպ է պատ վաստ ման կա րիք ունե նում: Հետևա բար, այր ված ձեռ քե րի և 
մատ նե րի մեծ մա սը միայն թիկ նե րե սի մաշ կա պատ վաս տում կպա հան ջի: 
Ե թե կե ղան քա հա տումն ի րա կա նաց վել է հենց մատ նե րի մի ջին կո ղային 
գծե րի եր կայն քով և լիա շերտ այր ված քի եզ րե րով, ա պա այդ կտրվածք
ներն էլ հենց կլի նեն ան հրա ժեշտ մաս նա հատ ման սահ ման նե րը:

Պատ շաճ նա խա պատ րաս տու մը լավ մաս նա հատ ման գրա վա կանն է: 
Հե ռաց վող տա րածք նե րը պետք է զգու շո րեն նշ վեն թա նա քով կամ գեն
ցիանվիո լե տով: Դաս տա կը և նա խա բա զու կը պետք է ար նա քա մել ձեռ քը 
5 րո պե բա րձ րաց րած պա հե լով և Էս մար խի ռե տի նե ժա պա վեն փա թա
թե լո վ՝ սկ սած մատ նե րի ծայ րե րից մինչև բա զուկ: Այ նու հե տև դնել սեղ մող 
լա րան կամ տուր նի կետ: (Լա րա նի ճիշտ կի րա ռու մը ցա վոտ է. վի րա հա
տու թյու նը պետք է կա տար վի ընդ հա նուր ան զգայաց ման պայ ման նե րում:) 
Դաս տա կի թիկ նե րե սի են թա մաշկ պետք է նե րար կել նոս րաց ված ադ րե
նա լի նով կամ նոր մալ ֆիզ լու ծույթ: Հե ռաց ման են թա կա հատ ված նե րի 
եզ րե րը պետք է հա տել N15 վի րա դա նա կի սայ րով:

Տան գեն ցիալ մաս նա հա տու մը պետք է ի րա կա նաց նել փո քր դեր
մա տո մի, վի րա դա նա կի կամ, ե թե առ կա է, Ուոթ սո նի դա նա կի մի ջո ցո վ՝ 
հնա րա վո րու թյան դեպ քում պահ պա նե լով կեն սու նակ բուն մաշ կը (դեր
ման) և ջա նա լով չվ նա սել ջլա բու նոց նե րը: Ձեռ քը պետք է փա թա թել 
ադ րե նա լի նով ներծծ ված թան զի ֆով, իսկ տուր նի կե տը կա րճ ժա մա
նա կով հար կա վոր է թու լաց նել: Այ նու հե տև տուր նի կե տը պետք է նո րից 
փչել և պա հել 10 րո պե, որ պես զի տե ղի ունե նա բնա կան հե մոս տազ, ո րից 
հե տո հե ռաց նել այն: Թր ջո ցը պետք է հա նել ձեռ քի վրայից և կոա գու լյա
տո րով այ րել մնա ցած ա րյու նա հո սող ա նոթ նե րը: Նախ քան մաշ կա պատ
վաս տում կա տա րե լը կա տա րյալ հե մոս տազ ա պա հո վե լու հա մար կա րող 
է ան հրա ժեշտ լի նի ևս մի քա նի ան գամ կրկ նել ադ րե նա լի նե թր ջոց ներն 
ու ա րյու նա հո սող ա նոթ նե րի է լե կտ րա կոա գու լյա ցիան: Պետք է օգ տա
գոր ծել հա մե մա տա բար հաստ ՓՄՊներ: Վեր ջին նե րս պետք է խնամ քով 
հար մա րեց նել ձեռ քի և մատ նե րի թիկ նե րես նե րին և եզ րե րը կա րել վեր
քի եզ րե րին: Յու րա քան չյուր մատ պետք է ա ռան ձին պա տել պա րա ֆի նով 
ներծծ ված թան զի ֆով, այ նու հե տև յու րա քան չյուրն ա ռան ձին դարձյալ 
փա թա թել թան զի ֆով, այն պես որ մատ նե րի ծայ րե րը թո ղն վեն բաց 
վի ճա կում, որ պես զի հնա րա վոր լի նի հետևել ա րյու նա մա տա կա րար մա նը: 

Եվ վեր ջում ձեռ քը պետք է ֆիք սել «ա պա հով դիր քում» (նկ. 15.13). 
դաս տա կը 30 ° տա րա ծած, նա խա դաս տակմա տո սկ րային հո դե րը 90 °ին 
հնա րա վո րինս մոտ ծա լած, մատ նե րը մի մյան ցից զա տած և միջ մա տո
սկ րային հո դերն ուղ ղած վի ճա կում: Նախ նա կան վի րա կա պը պետք է 
թող նել 57 օր, ո րից հե տո զգու շո րեն հե ռաց նել: Այ նու հե տև մաշ կա
պատ վաստ ված հատ վա ծը պետք է ա մեն օր վի րա կա պել պա րա ֆի նով 
ներծծ ված թան զի ֆով և ձեռ քը կր կին ան շար ժաց նել: Ֆի զիո թե րա պիան 
և կի նե զի թե րա պիան պետք է սկ սել մաշ կա պատ վաստ նե րի սեր տա ճու
մից ան մի ջա պես հե տո: Ձեռ քը եր բեք չպետք է ան շար ժաց նել ա վե լի քան 
10 օր: Ծա նր դեպ քե րում կա րող է օգ նել Կի րշ նե րի շյու ղե րով մատ նե րի 
հո դե րի ժա մա նա կա վոր արթ րո դե զը: Միև նույն ընդ հա նուր սկզ բունք նե րը 
կի րառ վում են ոտ քե րի և հո դե րի մաշ կի այր վածք նե րի դեպ քում:

Վաղ տան գեն ցիալ մաս նա հա տու մը, երբ այն ի րա գոր ծե լի է լի նում, 
տա լիս է ա մե նաա րագ վե րա կանգ նու մը լա վա գույն ֆունկ ցիո նալ և կոս մե
տիկ ար դյունք նե րով: Սա կայն այն եր բեք չպետք է կի րա ռել մեծ վեր քե րի 
դեպ քում, քա նի դեռ հնա րա վոր չէ պատ շաճ կեր պով դա դա րեց նել ծա գող 
ա րյու նա հո սու թյու նը:

Նկար 15.13

«Ա պա հով դիրք»՝ դաս տակն ու մատ ներն 
ան շար ժաց նե լու հա մա ր
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15

Մաշ կա պատ վաս տում
Ձեռ քե րի, ոտ քե րի և հո դե րի շր ջա նի այր վածք նե րը մաշ կա պատ

վաստ ման ա ռու մով ա ռաջ նա հերթ հատ ված ներ են՝ լի նի տան գեն ցիալ 
մաս նա հա տու մով թե ա ռանց դրա: Կրծ քա վան դա կի ա ռա ջային մա կե րե սի 
և պա րա նո ցի մաշ կա պատ վաս տու մը պետք է կա տա րել նախ քան ո րո
վայ նի և հե տույ քի մաշ կա պատ վաս տու մը: Մեջ քը շատ հաստ մաշկ ունի, 
ուս տի մեջ քի այր վածք նե րը կա րող են ո րոշ ժա մա նակ հսկ վե լ՝ տես նե լու 
հա մա ր՝ արդյոք դրանք կսկ սե ՞ն ինք նու րույն ա պա քին վել:

Սուղ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում նպա տա կա հար մար է այր վածք
նե րը թող նել վի րա կա պի տակ (26 շա բաթ), որ պես զի ըն թա նա հա տի
կա վո րում (գ րա նու լյա ցիա) և մե ռու կա ցած հյուս վածք նե րի ան ջա տում 
(դե մար կա ցիա): Դրա հետ մեկ տեղ պետք է հա մա կե րպ վել բաց վեր քից 
սպի տա կուց նե րի ան խու սա փե լի կո րս տի, վա րա կի հնա րա վոր զար գաց
ման, ուշա ցած ա պա քին ման և քրո նիկ սա կա վա րյու նու թյան հետ: Հետևա
բար, այդ ազ դե ցու թյուն նե րը նվա զեց նե լու հա մար պետք է ձեռ նար կել 
օ ժան դակ մի ջոց ներ:

Փոխ պատ վաստ մա նը պատ րաստ վե լու ժա մա նակ, նախ քան մաշ
կա պատ վաս տը խնամ քով տե ղադ րե լը և վի րա կա պով ամ րաց նե լը, դոն
դո ղան ման գրա նու լյա ցիոն հյուս ված քը պետք է քե րել վի րա դա նա կի 
բռ նա կով: Հե տա ձգ ված մաշ կա պատ վաստ ման ա ռա վե լու թյունն այն է, որ 
հա ճախ, ի վեր ջո, շատ ա վե լի փո քր մա կե րես է ան հրա ժեշտ լի նում պատ
վաս տել: 

Այր ված քային մա կե րես նե րի մաշ կա պատ վաս տու մը ժա մա նա կա տար 
պրո ցես է, և այդ վի րա հա տու թյուն նե րին պետք է պատ շաճ ժա մա նակ 
հատ կաց նել: Վի րա հա տու թյան փու լայ նու թյու նը պետք է ման րա կր կիտ 
պլա նա վոր վի և միան վագ վի րա հատ վի միայն մեկ վեր ջույթ կամ մա րմ նի 
հատ ված: Ընդ հա նուր առ մամբ, որ քան բա րակ է մաշ կա պատ վաս տը, այն
քան ա վե լի մեծ է նրա «կպ նե լու» հա վա նա կա նու թյու նը, իսկ որ քան հաստ 
է, այն քան ա վե լի լավ կլի նի ֆունկ ցիո նալ և կոս մե տիկ ար դյուն քը (մաշ
կի փոխ պատ վաստ ման ման րա մաս նե րի հա մար տե ՛ս Գլուխ 11): Ան դա
մա հատ ման են թա կա վեր ջույ թը կամ մա տը պետք է դի տար կել որ պես 
դո նո րա կան մաշ կի ա ռաջ նային աղ բյուր: Ե րե խա նե րի մոտ մաշ կա պատ
վաստ նե րի պատ րաս տու մը պետք է կա տա րել մեծ խնամ քով, քա նի որ 
նրանց մաշ կը կա րող է չա փա զանց բա րակ լի նել: Ե թե ՓՄՊ վե րց նե լուց 
հե տո դեր մայի շերտ չմ նա, դո նո րա կան տե ղա մա սը չի լա վա նա: Բա ցա
ռու թյամբ դեմ քի, դաս տակ նե րի և ոտ նա թա թե րի հատ ված նե րի, մնա ցած 
հատ ված նե րում մաշ կա պատ վաս տը պետք է ծա կո տել, որ պես զի շճային 
ար տա զա տուկն ա զատ ար տա հո սի, հա կա ռակ դեպ քում տե ղա դր ման 
հատ վա ծից պատ վաս տու կը կա րող է շեր տա զատ վել:

Հին վեր քե րը կամ այն տե ղա մա սե րը, որ տեղ նա խորդ մաշ կա պատ
վաս տում նե րը ձա խող վել են, աչ քի են ընկ նում նոր մաշ կա պատ վաս տում
ներն ըն դու նե լու դժ վա րու թյամբ: Լավ սնու ցու մը և ռե ցի պիե նտ մա կե րե սի 
ման րա կր կիտ նա խա պատ րաս տու մը հա ջո ղու թյան հիմ նա կան գրա վա
կան ներն են: Մինչ մաշ կա պատ վաս տում նա խա ձեռ նե լը ան հրա ժեշտ է 
ի րա կա նաց նել ամ բող ջա պես մե ռու կա ցած և վա րակ ված հյուս վածք նե րի 
վա ղա ժամ մաս նա հա տում, տե ղային և հա մա կար գային հա կա բակ տե րիալ 
թե րա պիա և ե ռան դուն օ ժան դակ սնու ցում: Լա վա գույն մո տե ցու մը կա րող 
է լի նել կրի տի կա կան կարևոր հատ ված նե րի մաշ կա պատ վաս տու մը՝ ա վե
լի մեծ, սա կայն ֆունկ ցիո նալ ա ռու մով պա կաս կարևոր հատ ված նե րը 
թող նե լով ինք նու րույն հա տի կա վոր ման:

Մաս նա հատ ված այր ված քային վեր քի մա կե րե սը հա ճախ պատ ված 
է լի նում էք սու դա տից և բակ տե րիալ աղ տոտ ման ար գա սիք նե րից բաղ
կա ցած լոր ձի բա րակ շեր տով: Ա ղի հի պեր տո նիկ լու ծույ թով վի րա կա
պե րը (սո վո րա կան ֆի զիո լո գիա կան լու ծույ թին ա վե լաց նել աղ այն քան, 
մինչև որ այն չլուծ վի), ո րոնք հա ճա խա կի փոխ վում են ա ռա ջի կա օ րե րին, 
կստեղ ծեն մա քուր, ալ կար միր հա տի կա վոր մա կե րես, ո րը պատ րաստ 
կլի նի մաշ կա պատ վաստ ման:

Մաշ կա պատ վաս տու մից հե տո կի րառ վող օկ լյու զիոն վի րա կա պը 
մեծ դեր է խա ղում մաշ կա պատ վաս տի սեր տաճ ման գոր ծում: Այն պետք 
է տե ղա դր վի շատ մեծ խնամ քո վ։ Ա ռա ջին մի քա նի օր վա ըն թաց քում 
վի րա կա պը պետք է կիպ սեղ մի պատ վաս տը ռե ցի պիե նտ տե ղա մա
սին, որ պես զի մա զա նոթ նե րը նե րա ճեն: Պատ վաս տու կի և ռե ցի պիե նտ 

Նկար 15.14.1

Ցան ցա վոր մաշ կա պատ վաստ. 
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Փե ղեկ ված մաշ կա պատ վաստ փոխ պատ
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տե ղա մա սի մի ջև ա րյան կամ շճային ար տա զա տու կի ի հայտ գա լը կհան
գեց նի պատ վաս տու կի պոկ ման ու ձա խող ման:

Ծա նր այր ված քով հի վան դի կյան քին վտանգ է 
սպառ նում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ մե ռու կա ցած 
հյուս ված քը չի հե ռաց վել, իսկ վեր քը չի փակ վել կեն
սու նակ մաշ կա պատ վաս տո վ։

15.8. Սպի նե րի բու ժում և վե րա կանգ նում 

Այր վածք նե րը հա ճախ հան գեց նում են սպի նե րի ա ռա ջաց ման, հատ
կա պես երբ պատ շաճ և ար դյու նա վետ բու ժու մը հե տա ձգ վում կամ ան հա
սա նե լի է լի նում: Որ քան եր կար է տևում այր ված քի բու ժու մը, այն քան 
շատ է լի նում սպիա ցու մը, և այն քան բա րձր՝ կոնտ րակ տու րայի ա ռա ջաց
ման վտան գը: Սպիա կան կոնտ րա կու րա նե րը կա րող են բախ տո րոշ լի նե
լ՝ հան գեց նե լով զգա լի ձևա խա խտ ման, այ լան դա կու թյան և ֆունկ ցիո նալ 
խան գա րում նե րի: Հար կա վոր է գոր ծադ րել բո լոր ջան քե րը ար տա հայտ
ված սպիա գոյա ցու մը կան խե լու հա մա ր՝ սկ սած այր ված քային վեր քի 
նախ նա կան տե ղային խնամ քից: Ա ռաջ նա հերթ են վեր քե րի հե տա ձգ ված 
լա վա ցու մից խու սա փե լը և պատ շաճ ցա վա զրկ ման ա պա հո վու մը, ին չը 
թույլ կտա վաղ ակ տիվ և պա սիվ մո բի լի զա ցիա և ֆունկ ցիո նա լու թյուն: 
Խո շոր հո դե րի կոնտ րակ տու րան կան խե լու հա մար պետք է ի րա կա նաց նել 
պատ շաճ դիր քա վո րում և բե կա կա լա վո րում (սպ լին տա վո րում, շի նա վո
րում) գիպ սային լոն գետ նե րո վ՝ վեր ջույթն ակ տիվ կամ պա սիվ մո բի լի
զաց նե լով և կոնտ րակ տու րայի ուժին հա կա ռակ ձգ ման տակ պա հե լով: 
Ե թե հո դի եր կու կող մից հա վա սա րա պես այր վածք ներ են, այն պետք է 
սպ լին տա վո րել տա րած ման դիր քում: Ա նու թա փո սի այր վածք նե րի դեպ
քում պետք է կի րա ռել ինք նա թի ռի թևի նման սպ լին տա վո րում՝ ուսա հո դը 
90 ° զատ ման դիր քում:

Մաշ կա պատ վաստ ման ֆունկ ցիո նալ ար դյուն քը կախ ված է դո նո
րա կան տե ղա մա սից ո րա կյալ մաշ կա պատ վաս տի ան ջա տու մից, ճշգ րիտ 
սպ լին տա վո րու մից, հո դե րի մո բի լի զա ցիայից և հյուս վածք նե րի ձգու մից` 
կոնտ րակ տու րան կան խե լու հա մար: Ա ճող ե րե խա նե րի դեպ քում կոնտ
րակ տու րայի ա ռա ջաց ման վտան գը մե ծա նում է, ին չը կա րող է խիստ 
ար տա հայտ ված լի նել: Նույ նի սկ հա ջող վե րա կանգ նո ղա կան վի րա հա
տու թյու նից հե տո կա րող է լի նել կոնտ րակ տու րա նե րի կրկ նու թյուն, հատ
կա պես ե թե հյուս վածք նե րը պատ շաճ կեր պով չեն խնամ վել հա ջոր դող 
612 ա միս նե րի ըն թաց քում:

Մաշ կա պատ վաս տը հո դի շր ջա նում տե ղադ րե լու դեպ քում հո դը 
պետք է ֆիք սել գիպ սա կա պով ան մի ջա պես վի րա հա տու թյու նից հե տո: 
Ա վե լի ուշ, երբ մաշ կա պատ վաս տը սեր տա ճում է (սո վո րա բար 57 օր 
ան ց), գիպ սա կա պը պատ վում է բին տո վ՝ դառ նա լով բազ մա կի օգ տա
գործ ման հար մար բե կա կալ, ո րը կա րե լի է կրել գի շեր նե րը, իսկ օր վա 
ըն թաց քում հա նել կի նե զի թե րա պիայի հա մար: Այր ված քային սպի նե րի 
ակ տիվ և պա սիվ ձգ ման և հո դե րի մո բի լի զա ցիայի հա մար ան հրա ժեշտ 
է պատ րաս տա կամ ան ձնա կազմ և պատ շաճ ցա վա զր կում. շատ ցա վոտ 
լի նե լու դեպ քում հի վան դը պար զա պես չի են թարկ վի: Պետք է ստե ղծ վի 
ակ տիվ մի ջա վայր, որ տեղ հի վան դը կխ րա խուս վի լի նել հնա րա վո րինս 
ան կախ ֆունկ ցիո նալ ա ռա ջադ րանք նե րում և շա րժ վել հի վան դա սե նյա
կում: Հո դի շր ջա նի այր ված քի դեպ քում, նույ նի սկ ե թե մաշ կա պատ վաս
տում չի կա տար վել, ան հրա ժեշտ է հո դը սպ լին տա վո րել և ձգ ված պա հել, 
քա նի որ դա սպիի լա վաց մա նը զու գըն թաց կն վա զեց նի կոնտ րակ տու րայի 
աս տի ճա նը:

Հի վան դա նո ցից դուրս գրվե լուց հե տո շատ կարևոր է կա նո նա վոր 
հսկո ղու թյու նը, քա նի որ կոնտ րակ տու րա նե րը զար գա նում են ա ռա ջին 
9 ա միս նե րի ըն թաց քում. բու ժումն ու գնա հա տու մը պետք է շա րու նա կել: 
Մաշ կի չո րա ցու մը, խո ցե րի ա ռա ջա ցու մը և վեր քա գոյա ցու մը կան խե
լու հա մար կարևոր է սպի նե րի և փոխ պատ վաստ ված մաշ կի պատ շաճ 
խո նա վա ցու մը: Կո մպ րե սիոն հա գուս տը, ձեռ նոց նե րը կարևոր են սպի
նե րի օպ տի մալ խնամ քի հա մար. դրանց օգ տա գոր ծու մը կա րող է հան
գեց նել ա վե լի փա փուկ և ճկուն սպի նե րի ձևա վոր ման: Ե թե այդ պի սիք 
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հա սա նե լի չեն, կա րե լի է օգ տա գոր ծել է լաս տիկ բինտ և սո վո րա կան 
տրի կո տաժ: Նոր սպի նե րը պետք է պաշտ պա նել արևի ց՝ մաշ կի գու նա
թա փու մը կան խե լու հա մար: Հա կա հիս տա մի նային մի ջոց նե րը կա րող են 
օգ նել քո րի պա րա գայում, իսկ ե ղունգ նե րը կա րճ պա հե լը կա րող է օգ նել 
կան խել մաշ կի քերծ վածք նե րը:

15.9. Է լե կտ րա կան այր վածք ներ 

Ինչ պես նշ վել է, տար բե րում են է լե կտ րա կան այր վածք նե րի 2 տե սակ: 
Բռնկ ման այր վածք նե րի դեպ քում հի վան դը սո վո րա բար ունե նում է դեմ քի 
և մեկ կամ եր կու ձեռ քե րի ու նա խա բա զուկ նե րի բա վա կա նին խոր այր
վածք ներ: Բու ժու մը նման է սո վո րա կան ջեր մային վնաս վածք նե րի բուժ
մա նը:

Բա րձր լար ման (>1000 Վ) է լե կտ րա կան հո սան քով վնաս վածք ներն 
ունե նում են մաշ կի մուտ քային և ել քային փո քր վեր քեր, ո րոնք տա րած
վում են մկան նե րի խոր քում՝ ա ռա ջաց նե լով միո նեկ րոզ: Ռաբ դո միո լի զը 
թող նում է հա մա կար գային (միոգ լո բի նե միա և միոգ լո բի նու րիա, ո րը հան
գեց նում է ե րի կամ նե րի սուր տու բու լյար նեկ րո զի) և տե ղային ազ դե ցու
թյուն, այ սինքն՝ կոմ պարտ մենտ հա մախ տա նիշ:

Հի վան դը պետք է ստա նա Ռին գե րի լու ծույթ, 50  մէ կվ/լ նատ րիու մի 
բի կար բո նա տով, բա վա րար ծա վա լով, որ պես զի մե զի ել քը լի նի 0.5 մլ/կգ: 
Ե թե մե զը մուգ է կամ ա րյու նային, կամ մե զի ել քը դա դա րում է, ա պա ա նո
թային հու նը պետք է լավ լց վի հե ղու կով և տրվի 20% մա նի տո լի բո լյուս 
(1 գ/կգ հաշ վար կով): Ֆու րո սե միդ նույն պես կա րե լի է ա վե լաց նել:

Ցան կա ցած կաս կա ծե լի կոմ պարտ մենտ պետք է ան հա պաղ ա զատ վի 
ամ բո ղջ եր կայն քով փա կե ղա հատ ման մի ջո ցո վ՝ նե րա ռյալ դաս տա կային 
թու նե լի բա ցա զա տու մը: Մե ռու կա ցած մկան նե րը պետք է մաս նա հա
տել պահ պա նո ղա բար. չի բա ցառ վում բազ մա կի վի րա հա տու թյուն նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը (սե րիա կան մաս նա հա տում): 

Է լե կտ րա հար ման դեպ քում զար գա նում են բազ մա թիվ բար դու թյուն
ներ, այդ թվում՝ ա ռիթ միա ներ (ԷՍԳ մո նի տո րին գը խիստ ցուց ված է), 
պա րա նո ցի կո տրվածք ներ է լե կտ րա կան հո սան քով հար վա ծից, ա ղի
քային թա փա ծա կում և մի շարք ան սո վոր նյար դա բա նա կան հետևանք
ներ:

15.10. Քի միա կան այր վածք նե ր

Մի շարք քի միա կան նյու թեր ա ռա ջաց նում են յու րա հա տուկ այր
վածք ներ։ Տու ժա ծի վրա դրան ցից ցան կա ցա ծի առ կայու թյու նը վտանգ 
է ներ կայաց նում ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րի, հի վան դա նո ցի 
ան ձնա կազ մի և այլ հի վանդ նե րի հա մար։ Բու ժանձ նա կազ մին պաշտ պա
նե լու հա մար պետք է ձեռ նար կել աղ տոտ ված հա գուս տի զգույշ հե ռա ցում 
և ինչ պես հի վան դի, այն պես էլ բո լոր օգ տա գործ վող սար քա վո րում
նե րի պատ շաճ ախ տա հա նում՝ հետևե լով հա տուկ գոր ծե լա կար գե րի: Տե ՛ս 
Ծա նո թագ րու թյուն 5։

Վ նա սող քի միա կան նյու թը վտանգ է ներ կայաց նում 
ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րի, հի վան դա նո ցի 
ան ձնա կազ մի և մյուս հի վանդ նե րի հա մար: Պետք է 
ձեռ նար կել հա տուկ գոր ծո ղու թյուն ներ և հա մա պա
տաս խան պաշտ պա նա կան մի ջո ցա ռում ներ։

15.10.1. Թթ վային և ալ կա լիա կան այր վածք ներ 
Ընդ հա նուր առ մամբ, թթու ներն ա ռա ջաց նում են մաշ կի կոա գու լյա

ցիոն նեկ րոզ, մինչ դեռ ուժեղ ալ կա լի ներն ա ռա ջաց նում են թաց նեկ րո զ՝ 
հյուս վածք նե րի մեջ քի միա կան նյու թի խոր ներ թա փան ցու մով: «Թթ վային 
բռ նու թյու նը», երբ խտաց ված ծծմ բաթ թուն նե տում են մար դու դեմ
քին, գնա լով ա վե լի տա րած ված երևույթ է դառ նում, հատ կա պես նկա տի 
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ունե նա լով այն փաս տը, որ շա տերն ավ տոտ նակ նե րում ունեն հին մարտ
կոց ներ, ո րոնք պա րու նա կում են այդ թթուն: Թթ վային այր ված քը, հատ
կա պես աչ քե րի, պետք է լվալ, ո ռո գել ա ռատ ջրո վ։ 

Ու ժեղ հիմ քե րը կա րող են լի նել չոր տես քով (NaOHի բյու րեղ ներ). 
հի վան դի վրա մնա ցած նյու թի մաս նիկ նե րը պետք է թափ տալ նրա 
վրայից ու մաք րել խո զա նա կո վ՝ նախ քան ջրով լվա լը: 

Ախ տա հա նու մից հե տո քի միա կան այր վածք նե րի բու ժու մը կա տար
վում է նույն հա ջոր դա կա նու թյամբ, ինչ ջեր մային այր վածք նե րի դեպ քում: 
Թթ վային հար ձա կում նե րը սո վո րա բար նե րա ռում են դեմ քը և, որ պես 
կա նոն, ա ռա ջաց նում են խիստ այ լան դա կող վնաս վածք ներ, ո րոնք շատ 
դժ վար է լի նում վե րա կանգ նել:

15.10.2. Ֆոս ֆո րային այր վածք ներ 
Ժա մա նա կա կից որոշ զեն քեր պա րու նա կում են սպի տակ ֆոս ֆոր: 

Այս տար րը բռնկ վում է թթված նի հետ շփ վե լիս, իսկ ֆոս ֆո րի մաս նիկ
նե րը ցր վե լով ընկ նում են բո լոր վեր քե րի վրա: Այն ճար պա լույծ է և կպ չում 
է են թա մաշ կային ճար պին: Այր վածք նե րը լի նում են խոր և ցա վոտ, իսկ 
ֆոս ֆո րը շա րու նա կում է այր վել այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ շփ վում է 
թթված նի հետ կամ մինչև ամ բո ղջ ֆոս ֆո րը սպառ վում է: Սպի տակ ֆոս
ֆո րի բե կո րը կա րող է խո ռոչ փո րել մինչև ոսկ րը: Ֆոս ֆո րի ագ րե սիվ 
բնույ թի պատ ճա ռով վեր քե րի տե ղային մշա կու մը պետք է ա վե լի շուտ 
սկ սել, քան սո վո րա կան այր վածք նե րի նը: Վնաս վածք նե րի մեծ մա սը, 
սա կայն, ա ռա ջա նում է հա գուս տի բռնկ ման հետևան քով, որն ա ռա ջաց
նում է սո վո րա կան ջեր մային այր վածք ներ: 

Աղ տոտ ված հա գուս տը պետք է ան հա պաղ հա նե լ՝ զգու շա նա լով տու
ժա ծին սպա սար կող ան ձնա կազ մին աղ տո տե լու վտան գից: Տե սա նե լի, 
ծխող մաս նիկ նե րը կա րե լի է հե ռաց նել շպա տե լով կամ վի րա դա նա կով 
և տե ղադ րել ջրով լի տա րայի մե ջ՝ օ դի հետ շփու մը բա ցա ռե լու հա մար: 
Այ նու հե տև ֆոս ֆո րային այր ված քով վեր քե րը պետք է մե կու սաց նել 
թթված նի ց՝ կա ՛մ ջրով ո ռո գե լով, կա ՛մ պա տե լով թաց թր ջոց նե րով, կա ՛մ 
մա րմ նի վնաս ված մա սը պա հե լով ջրի մեջ: Ոչ մի դեպ քում չպետք է թույլ 
տալ, որ դրանք չո րա նան: 

Ե րբ վի րա բու ժա կան օգ նու թյու նը հնա րա վոր է դառ նում, ա ռա ջին 
բա նը, որ պետք է ա նել, ֆոս ֆո րի մնա ցած մաս նիկ նե րը հայտ նա բե րե լն ու 
հե ռաց նե լն է: Դրա հա մար թաց վեր քը կա րե լի է ո ռո գել չե զո քաց նող նյու
թո վ։ Թա րմ պատ րաստ ված պղն ձի սուլ ֆա տի 1 %ա նոց լու ծույ թը փո խազ
դում է ֆոս ֆո րի հե տ՝ ձևա վո րե լով սև պղն ձի սուլ ֆիդ, ին չը խո չըն դո տում է 
ե ռան դուն օք սի դա ցու մը և տե սա նե լի է դա րձ նում մաս նիկ նե րը: Այ նու հե տև 
սև մաս նիկ նե րը կա րե լի է զգու շո րեն հե ռաց նել պին ցե տով և դնել ջրով լի 
տա րայի մեջ: Պղն ձի սուլ ֆա տի լու ծույ թը չպետք է գե րա զան ցի 1 %ը, լի նի 
շատ գու նատ երկ նա գույն, քա նի որ դրա ներծ ծու մը կա րող է ա ռա ջաց նել 
հե մո լիզ և սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյուն: Օգ տա գոր ծե լուց հե տո 
պղն ձի սուլ ֆա տի լու ծույ թը պետք է ան մի ջա պես լվալ, հե ռաց նել: Ե թե 
պղն ձի սուլ ֆա տի լու ծույթ չկա, կա րե լի է վար վել հետևյալ կե րպ. ան ջա
տել վի րա հա տա րա նի լույ սե րը, դրա նից հե տո ֆոս ֆո րի մնա ցած մաս նիկ
նե րը մթու թյան մեջ սկ սում են շո ղալ ֆոս ֆո րես ցենտ լույ սով և կա րող են 
խնամ քով հե ռաց վել պին ցե տով ու դր վել ջրով լի տա րայի մեջ:

Պետք է զգույշ լի նել, որ պես զի վեր քը և ֆոս ֆո րը չչո րա նան և նո րից 
չբռնկ վեն վի րաս րա հում. պետք է օգ տա գոր ծել հա մա պա տաս խան, ոչ 
դյու րա վառ ա նէս թե տիկ ներ: Բո լոր դեպ քե րում վեր ջում վեր քը պետք է 
մաս նա հա տել և վի րա կա պել սո վո րա կա նի պես:

Ֆոս ֆո րը կա րող է հրահ րել հի պո կալ ցե միա՝ կապ վե լով էն դո գեն 
կալ ցիու մի հետ, և հի պեր ֆոս ֆա տե միա։ Պետք է կա տա րել կալ ցիու մի ն/ե 
ներ մու ծում: Կլան ված ֆոս ֆո րը կա րող է թու նա վոր լի նել մի շարք օր գան
նե րի հա մար.

•  կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կարգ՝ զա ռան ցանք, փսի խոզ, 
ցնցում ներ, կո մա. 

• ա ղես տա մոք սային ուղի՝ ա ղի քային խիթ, մե լե նա.
•  լյարդ՝ հե պա տո մե գա լիա, դեղ նուկ. 
• ե րի կամ նե ր՝ պրո տեի նու րիա, սուր տու բու լյար նեկ րոզ. 
• ա րյուն՝ թրոմ բո ցի տո պե նիա, հի պոպ րոթ րոմ բի նե միա.
• սր տամ կա ն՝ փո րո քային ա ռիթ միա, սր տամ կա նա բո րբ (միո կար դիտ):

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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15

15.10.3. Նա պալ մային վնաս վածք նե ր

Նա պալ մը դոն դո ղաց ված բեն զին է՝ դյու րա վառ նյութ, ո րը կպ չում 
է հա գուս տին և մաշ կի ն՝ եր կա րա տև այր վե լով և ա ռա ջաց նե լով խոր և 
տա րա ծուն այր վածք ներ: Տու ժա ծին շր ջա պա տող օ դում թե րայ րումն ա ռա
ջաց նում է շմոլ գա զի կտ րուկ աճ, ին չը կա րող է հան գեց նել գի տակ ցու
թյան կո րս տի և նույ նի սկ մահ վան: Մե ծա քա նակ ջեր մու թյան ան ջա տու մը 
և բեն զո լի գո լոր շի նե րը հեշ տու թյամբ հա րու ցում են շնչու ղի նե րի այր
վածք ներ:

Նա պալ մային այր վածք նե րը միշտ լի նում են մաշ կի ամ բո ղջ հաս տու
թյամբ՝ մկան նե րի և այլ խոր հյուս վածք նե րի կոա գու լյա ցիայով: Ռաբ դո
միո լի զի հետևան քով ե րի կամ նե րի ին տոք սի կա ցիան ծա նր բար դու թյուն է, 
ո րի պատ ճա ռով մա հա ցու թյու նը կա րող է բա րձր լի նե լ՝ չնայած մա րմ նի 
հա մե մա տա բար քիչ ախ տա հար ման մա կե րե սին: ՄԸՄի նույ նի սկ 10 %ի 
լիա շերտ այր ված քը կա րող է հան գեց նել ե րի կա մային ան բա վա րա րու
թյան: Պետք է ա պա հո վել ա ռատ հիդ րա տա ցիա և ա պա հո վել pHի բա րձր 
մա կար դակ (ալ կա լոզ). ե րի կա մային ֆունկ ցիան պաշտ պա նե լու հա մար 
կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել մա նի տոլ: 

Ա ԲՕի էու թյու նը նա պալ մի այ րու մը դա դա րեց նե լն է՝ « խեղ դե լով» 
այն, այ սինքն՝ ար գե լա փա կե լով Օ2ի մուտ քը։ Ի տար բե րու թյուն ֆոս ֆո րի՝ 
նա պալ մը հե տա գայում կր կին չի բռնկ վում օ դի հետ շփու մից: Վի րա հա
տա կան բու ժու մը նե րա ռում է նա պալ մի հե ռա ցում փայ տի կով, շպա տե լով 
կամ վի րա դա նա կով: Այ նու հե տև վեր քը խոր մաս նա հատ վում է այլ հնա
րա վոր աղ տո տու մը հե ռաց նե լու նպա տա կով, կի րա ռե լով շփու մից խու սա
փե լու մո տե ցում («ա նհ պում» տեխ նի կա), և վի րա կապ վում սո վո րա կա նի 
պես:

15.10.4. Մագ նե զիում
Ջեր մային հր թիռ նե րից պաշտ պան վե լու հա մար ինք նա թիռ նե րից 

ար ձակ վող ջեր մային « թա կարդ նե րի» բո ցի հա մար օգ տա գոր ծում են 
մագ նե զիում, ո րը վառ վե լուց մեծ ջեր մու թյուն է ար ձա կում: Դրանք կա րող 
են ընկ նել գետ նին և ա ռա ջաց նել հր դեհ ներ ու վնաս վածք ներ: Բա րձր 
ջեր մաս տի ճանն ա ռա ջաց նում է մաշ կի լիա շերտ այր վածք։ Վեր քը պետք 
է խոր մաս նա հա տել աղ տո տու մը լիո վին մաք րե լու հա մա ր՝ կի րա ռե
լով «ա նհ պում» տեխ նի կա: ԿԽՄԿի վի րա բու ժա կան բրի գադ նե րի ո րոշ 
զե կույց նե րում (Քա բուլ, Աֆ ղանս տան) նշ վել է մագ նե զիու մի ներծծ ման 
հետևան քով թու նա վոր կո ղմ նա կի ազ դե ցու թյուն նե րի մա սի ն՝ ֆոս ֆո րի 
նմա նու թյամբ, բայց դրանք չեն հաս տատ վել։

15.10.5. Քի միա կան զի նա տե սակ ներ 
Ի տար բե րու թյուն այլ քի միա կան նյու թե րի, ո րոնք ա ռա ջաց նում են 

յու րա հա տուկ այր վածք ներ, քի միա կան զի նա տե սակ ներն ար գել ված են 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րո վ3: Այ նուա մե նայ նիվ, ո րոշ պե տու թյուն
ներ պահ պա նում են քի միա կան զեն քի պա շար ներ, ո րոնք կա րող են 
օգ տա գործ վել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում կամ հայտն վել օ դում՝ 
պա հեստ նե րի ռմ բա կոծ ման հետևան քով: Ո րոշ քի միա կան նյու թեր ունեն 
պո տեն ցիալ եր կա կի գոր ծա ռույթ, դրանք կա րող են օգ տա գործ վել զի նա
տե սակ նե րի մեջ և լայ նո րեն կի րառ վում են քա ղա քա ցիա կան նպա տակ
նե րով (ք լո րի դեպ քում՝ հան րային ջրա մա տա կա րար ման ախ տա հա նում): 

Ա վան դա կան քի միա կան զեն քե րը բա ժան վում են հետևյալ խմ բե-
րի4.

•  հեղ ձու ցիչ նյու թեր (ք լոր, ֆոս գեն).
•  նեյ րո տոք սիկ (նյար դա լու ծան քային) նյու թեր (զա րին, տա բուն, վի

գազ).

3 Ժնևի 1925 թ. արձանագրություն «Հեղձուկ առաջացնող, թունավոր կամ այլ գազերի և պատե
րազմի ժամանակ մանրէաբանական մեթոդների կիրառման արգելքի մասին» և 1993 թ. կոն վեն
ցիա «Քիմիական զենքի մշակման, արտադրության, պահեստավորման և օգտագործման արգելքի 
և դրանց ոչնչացման մասին»:

4 Տե՛ս ՔԶԱԿ (Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպություն), Ի՞նչ է քիմիական զենքը [անգլ.]. 
https://opcw.org/ourwork/whatchemicalweapon
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•  հե մա տո տոք սիկ նյու թեր (ցիա նիդ ներ).
•  մաշ կա պա լա րային նյու թեր (իպ րիտ, լյուի զիտ, ֆոս գեն օք սիմ). 

ա ռա ջաց նում են մաշ կի այր վածք նե ր՝ բո ցով այր վածք նե րի պես, և 
շնչու ղի նե րի վնաս վածք:

Հի վան դի հա գուս տը պետք է հա նել և պատ շաճ կեր պով ոչն չաց նել: 
Այ նու հե տև հի վան դին ախ տա հա նում են ա ռատ օ ճա ռաջ րով: Պետք է 
ուշադ րու թյուն դա րձ նել, որ հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մը, սար քա վո րում
նե րը և մյուս հի վանդ նե րը չաղ տոտ վեն քի միա կան նյու թով: Ախ տա հան
ման պատ շաճ գոր ծե լա կար գե րը նե րա ռում են պաշտ պա նիչ հա գուս տի և 
սար քա վո րում նե րի օգ տա գոր ծում (դի մակ, ձեռ նոց ներ, կո շիկ ներ և այլն) 
ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րող նե րի և հի վան դա նո ցի ան ձնա կազ մի 
կող մից5:

Վ նա սա զեր ծում/ախ տա հա նումն ի րա կա նաց նե լուց հե տո վեր
քե րը մշակ վում են ա վան դա կան ե ղա նա կով: Այ նուա մե նայ նիվ, վեր քի 
վի րա բու ժա կան մշակ ման ժա մա նակ պետք է պահ պա նել «ա նհ պում» 
տեխ նի կայի կա նոն նե րը, իսկ հե ռաց ված հյուս վածք նե րից պետք է ձեր
բա զատ վել` խս տիվ պահ պա նե լով ան վտան գու թյան կա նոն նե րը: Պետք 
է ուշի ու շով հետևել հի վան դի շնչա ռու թյա նը: Քի միա կան գո լոր շի նե րի 
նե րշնչումն այ րում է շնչու ղի նե րի լոր ձա թա ղան թը՝ սուր շնչա ռա կան 
դի սթ րես հա մախ տա նի շի զար գաց մամբ: Կա րող է ծա գել ար հես տա կան 
շնչա ռու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն: Թթ վա ծի նը պետք է մա տա կա րա րել 
15 լ/ր ա րա գու թյամբ, և բու ժանձ նա կազ մը պետք է հա մա պա տաս խան 
նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կի, քա նի որ թու նա վոր գո լոր շի նե րը 
մնում են հի վան դի թո քե րում նույ նի սկ ախ տա հա նու մից հե տո:

5 Larsson F. Guidelines in Preclinical Management of Chemical Agent Contaminated Victims in Contexts of 
Armed Conflicts and Other Situations of Violence, ICRC, Geneva, 2019.
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15

ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 15Ա. Սնու ցու մը ծա նր այր վածք նե րի դեպ քում. 

սնն դային պա հանջ նե րի հաշ վարկ 

Կա լո րիա կա նու թյան պա հան ջարկ = հիմ նա կան նյու թա փո խա նա-
կու թյուն × սթ րե սային գոր ծոն ներ × ակ տի վու թյան գոր ծա կի ց

Հիմ նա կան նյու թա փո խա նա կու թյու նը հաշ վարկ վում է հետևյալ կե րպ.
[66 + (14 × քա շ՝ կգ) + (5 × հա սակ՝ սմ) – (6.8 × տա րի ք՝ տա րի ներ)]

Սթ րե սային գոր ծոն ներ.
•  փո քր մի ջամ տու թյուն նե ր՝ 1.3.
• կ մախ քային վնաս վածք՝ 1.35.
•  ծա նր սեպ սի ս՝ 1.6.
•  ծա նր այր վածք նե ր՝ 2.1:

Ակ տի վու թյան գոր ծա կից. ան կող նային հի վանդ նե րի հա մար դա 1.2 
է, իսկ շար ժու նակ հի վանդ նե րի հա մա ր՝ 1.3։ Կա նանց պա հան ջար կը մոտ 
4 %ով պա կաս է, քան տղա մարդ կան ցը՝ մա րմ նի նույն չա փե րի և տա րի քի 
պա րա գայում: 

Օ րի նակ. Ծա նր այր ված քով, ան կող նում պառ կած, 60 կգ քա շով 
և 170 սմ հա սա կով 25 տ. տղա մար դու հա մար կա լո րիա կա նու թյան 
պա հանջ ներն են.

[66 + (14 × 60) + (5 × 170) – (6.8 × 25)] × 2.1 × 1.2 = 3997 կ կալ/օր:

Ս պի տա կուց նե րի, գլյու կո զի և ճար պե րի պա հան ջարկ
Սուր այր վածք նե րի հա մար սպի տա կու ցի օ րա կան պա հան ջը կազ

մում է 2 գ/կգ չա փա հաս նե րի և 3 գ/կգ՝ ե րե խա նե րի հա մար: Սպի տա կուցն 
ա պա հո վում է մոտ 4 կ կալ/գ (120գ՝ 480 կ կալ վե րը բեր ված օ րի նա կում): 

Այր վածք նե րի դեպ քում գլյու կո զի օ րա կան պա հան ջար կը կազ մում է 
մոտ 6 գ/կգ/օր:

Գ լյու կո զն ա պա հո վում է 4 կ կալ/գ (օ րի նա կում՝ 360 գ՝ 1440 կ կալ):
Հաշ վարկ ված է ներ գիայի պա հան ջի (3997 կ կալ) և սպի տա կու ցի ու 

գլյու կո զի կող մից տրվող է ներ գիայի տար բե րու թյու նը պետք է լրաց վի 
ճար պե րով:

Ճար պի օ րա կան պա հան ջարկ = 3997 կ կալ – 480 – 1440 = 2077 կ կալ:
Յու րա քան չյուր գրամ ճա րպն ա պա հո վում է 9 կ կալ, հետևա բա ր՝ 

2077 ÷ 9 = 231 գ ճա րպ։ 

Որ քան մեծ են ճար պի ծա վա լը և կոն ցենտ րա ցիան, այն քան ա վե լի 
հա վա նա կան է հի վան դի փոր լու ծու թյան ի հայտ գա լը: Ծա նր այր ված
քով չա փա հա սի դեպ քում օ րա կան 3 լ կե րա կու րը ող ջա միտ քա նակ է, 
հետևա բար բեր ված օ րի նա կում հի վան դի հա մար պետք է պատ րաս տել 
« կոկ տեյլ», ո րի 1 լիտ րը կպա րու նա կի 40 գ սպի տա կուց, 120 գ գլյու կոզ և 
80 գ ճա րպ:
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Այր ված քով հի վանդ նե րի հա մար էն տե րալ կե րա կր ման բա րձր 
կա լո րիա կան լու ծույ թի պատ րաս տում

Բա ղադ րիչ ներ Գ լյու կոզ, գ Ս պի տա-
կուց, գ Ճա րպ, գ կ կալ

Յու ղա զուրկ կա թի փո շի 110 
գ (244 մլ) 44 40  385

Բու սա կան յուղ 80 գ (80 մլ)   80 720

Շա քար 50 գ (50 մլ) 50   200

1 բա նան (15 մԷ կվ կա լիում) 25   110

Ա վե լաց նել. 
Աղ՝ 3 գ
Կալ ցիում պա րու նա կող թթվա մա րիչ՝ 3 հա բ
Մուլ տի վի տա մի նային հաբ՝ 1/օր 
Եր կա թի սուլ ֆատ + ֆո լաթ թու հա բե ր
Կո դեին՝ 3060 մգ/լ. ա պա հո վում է ցա վա զր կում և նվա զեց նում փոր լու ծու
թյու նը 
Ե ռաց րած և ֆի լտրված ջուր 1000 մլ լու ծույթ ստա նա լու հա մար 
Ընդ հա նուր՝ 1415 կկալ/լ:

N.B. Մեկ հավ կի թը պա րու նա կում է 15 գ սպի տա կուց: Հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում, բա ցի զոն դով կե րակ րե լուց ա վե լաց նել ե փած ձու բե րա նով կե րա
կրման հա մար: Զգու շա նալ սալ մո նելյո զից հում ձվի պա րա գայում:

Պատ րաս տել մի փո քր ջրով կա թի փո շու մա ծուկ, ա վե լաց նել շա քա
րա վազ, աղ, ճզմ ված հա բեր և ձե թ։ Դան դաղ ա վե լաց նել ջուր՝ լավ 
խառ նե լո վ։ Ա վե լաց նել բա նա նի խյուս և ման րա կր կիտ խառ նել (հ նա րա
վո րու թյան դեպ քում՝ բլեն դե րով): Զտել խառ նուր դը թան զի ֆի մի ջով և 
դնել սառ նա րան: Պար բե րա բար ո ռո գել կե րա կր ման խո ղո վա կը ջրով, 
որ պես զի այն չխ ցան վի: Օգ տա գոր ծել 24 ժամ վա ըն թաց քում։
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16.1. Ջեր մա կար գա վոր ման ֆի զիո լո գիա ն

Զին ված ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ տե ղային ցր տային վնաս վածք
նե րի կան խար գել ման և բուժ ման նշա նա կու թյու նը չի կա րե լի թե րագ
նա հա տել։ Թեև դրանք ա ռա վել հա ճախ հան դի պում են արկ տի կա կան 
և են թարկ տի կա կան կլի մայա կան գո տի նե րում, ցր տից վնաս վածք ներ 
կա րող են ա ռա ջա նալ ա մեն ան գամ, երբ առ կա է ցր տի, խո նա վու թյան 
և ան շար ժու թյան հա մադ րու թյուն: Բա րձ րա դիր գո տի նե րում, նույ նի սկ 
արևա դար ձային կամ բա րե խա ռն կլի մայով շր ջան նե րում, կա րող է դիտ
վել ցուրտ ե ղա նակ: Քա մին ծան րա ցու ցիչ գոր ծոն է բո լոր հան գա մանք
նե րում։

Մա րմ նի նոր մալ ջեր մաս տի ճա նը պահ պան վում է ջեր մար տադ րու
թյան և ջեր մատ վու թյան մի ջև հա վա սա րա կշռու թյան մի ջո ցով և կար գա
վոր վում է հի պո թա լա միկ « թեր մոս տա տի» մի ջո ցով: Ներ քին օր գան նե րի 
և մկան նե րի նյու թա փո խա նա կու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած ջեր մու
թյան առնվա զն 95 %ը սո վո րա բար փո խանց վում է շր ջա կա մի ջա վայ
րին ջեր մա հա ղորդ ման, կոն վեկ ցիայի, ճա ռա գայթ ման և գո լոր շիաց ման 
ար դյուն քում՝ հիմ նա կա նում մաշ կի և թո քե րի մի ջո ցով: Գլ խի ու պա րա
նո ցի մի ջո ցով ջեր մատ վու թյու նը կազ մում է մոտ 2030%: Մաշ կը հիմ
նա կա նում ցրում է ջեր մու թյու նը՝ կար գա վո րե լով իր ա րյան հոս քը, ո րը 
կա րող է տա տան վել 50 մլ/րից մինչև 7000 մլ/ր։

Սա ռը մի ջա վայ րում ներ քին ջեր մաս տի ճա նը (այ սինքն՝ կեն սա կա նո
րեն կարևոր ներ քին օր գան նե րի ջեր մաս տի ճա նը) պահ պան վում է ծայ
րա մա սային ա նոթ նե րի կծկ ման մի ջո ցով ջեր մատ վու թյան նվազ ման և 
մկան նե րի ա կա մա կծ կում նե րի մի ջո ցով ջեր մար տադ րու թյու նը մե ծաց
նե լու շնորհիվ (դող): Ե թե ջեր մու թյան կո րուս տը գե րա զան ցում է մա րմ նի 
ջեր մու թյուն ար տադ րող ռե սուրս նե րը, ա պա ներ քին ջեր մաս տիճանը 
սկսում է իջնել, և զարգանում է հիպոթե րմիա: Խոնավու թյունն ու քամին 
մեծա ցնում են ցրտի ազդեցու թյունը՝ խթանելով մա րմնի ջե րմու թյան 
կորուստը:

Ծայրամասային հյուսվածքներում, որոնք ենթարկվում են ցա ծր 
ջե րմ աստիճանի, խոնավու թյան, քամու ազդեցու թյան և սառը մակերես
ների հետ են շփվում (մետաղ), տեղային ցրտային վնա սվածք կարող է 
զարգանալ անոթաշա րժ (վազոմոտոր) և/կամ բջջային էֆե կտների, այդ 
թվու մ՝ նե րբջ ջային սառ ցա բյու րեղ նե րի ձևա վոր ման հետևան քով:

16.2. Տե ղային ցր տային վնաս վածք նե րի տե սակ նե րը
Տե ղային ցր տային վնաս վածք ներ կա րող են զար գա նալ սա ռեց ման 

կե տից բա րձր կամ ցա ծր ջեր մաս տի ճան նե րում և դա սա կարգ վում են 
որ պես չսա ռեց նող կամ սա ռեց նող վնաս վածք ներ:

16.2.1. Չսա ռեց նող վնաս վածք ներ 
Այս տե սա կի ախ տա հա րու մը հայտ նի է նաև որ պես « թաց ոտք» 

կամ «խ րա մա տի ոտք» և ի հայտ է գա լիս ցա ծր, բայց սա ռեց ման աս տի
ճա նից բա րձր ջեր մաս տի ճա նի եր կա րա տև ազ դե ցու թյան տակ՝ բա րձր 
խո նա վու թյան և ան շար ժաց ման պայ ման նե րում: Նմա նա տիպ վնաս
վածք ներ հա ճախ դիտ վել են Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
խրա մա տային մար տե րի ժա մա նակ, այս տե ղից էլ ա ռա ջա ցել է ան վա
նու մը: Ոտ քե րի եր կա րա տև թա ցա նա լն ու սառ չե լը, ին չը կա րող է հան
դի պել ջունգ լի նե րում կամ բրն ձի դաշ տե րում, նույն պես կա րող են 
ա ռա ջաց նել « թաց ոտ քի» ախ տա հա րում: Նման վնաս վածք ներն ախ տո
րո շում և բու ժում են, ինչ պես մյուս ցր տային վնաս վածք նե րը, այն բա ցա
ռու թյամբ, որ ոտ քե րը չպետք է ընկղմ վեն գոլ կամ տաք ջրի մեջ:

16.2.2. Սա ռեց նող վնաս վածք նե ր
Վ նաս ված քի այս տե սա կը կա րող է լի նել մա կե րե սային (ցր տային 

ա լեր գիա, ցր տային նեյ րո վաս կու լիտ, պեր նիոզ կամ կե ղծ ցր տա հա
րու թյուն), ո րում ներգ րավ վում են միայն մաշ կը և են թա մաշ կային ճար
պա բջ ջան քը, կամ խոր (ցր տա հա րու թյուն), ո րը հաս նում է այն պի սի 
կա ռույց նե րի, ինչ պի սիք են մկան նե րը:

Նկար 16.1

«Խ րա մա տի ոտ քե րով» հի վանդ
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Ցր տա հա րու թյունն ա ռա ջա նում է մա րմ նի ծայ րան դամ նե րում և բաց 
հատ ված նե րում՝ քիթ, ա կանջ ներ և այլն։ Ախ տա հար ման վաղ փու լե րում 
հեշտ չէ տար բե րա կել մա կե րե սային և խոր վեր քե րը:

16.2.3. Տե ղային նշան ներ և ախ տա նիշ նե ր
Ս րանք նե րա ռում են.
•  պա րես թե զիա (տա րազ գայու թյուն).
• թմ րա ծու թյուն և քո րո ցի ծա կո ցի ան զգայու նու թյուն.
•  գու նա տու թյուն (մո ման ման սպի տա կից մինչև կապ տա վուն գու նա

տու թյուն).
•  շա րժ ման խան գա րում, ո րը հան գեց նում է կաթ վա ծի.
•  մա րմ նի մա սի պն դա ցում.
• փք ված այ տուց վա ծու թյուն (հատ կա պես չսա ռեց նող վնաս վածք նե րի 

դեպ քում), ո րին 2436 ժամ ան ց հա ջոր դում է բշ տե րի ձևա վո րու մը:

16.3. Վա րում

16.3.1. Ա ռա ջին օգ նու թյուն և տե ղա փո խում 
Ե րբ մա րմ նի որևէ մաս ժա մեր շա րու նակ ցր տից փայ տա նում է, հյուս

վածք նե րի կո րս տի վտանգն ա վե լի քիչ է լի նում, քան երբ այն են թարկ
վում է հա լե ցում – վե րա սա ռե ցում – հա լե ցում շր ջա փու լի: Ան ձը կա րող է 
շա րու նա կել քայ լել ցր տա հար ված ոտ քով, քա նի դեռ այն մնում է սա ռած, 
բայց չի կա րո ղա նա քայ լել հալ վե լուց հե տո ցա վի և այ տու ցի պատ ճա
ռով: Սա պետք է մտա պա հել մինչև նա խա հի վան դա նո ցային բու ժու մը 
նա խա ձեռ նե լը. ա վե լի նա խընտ րե լի է տու ժա ծին տե ղա փո խել հու սա լի 
ա պաս տա րան և հաս տա տու թյուն ներ, քան բու ժու մը սկ սել ան բա վա րար 
մի ջոց նե րով:

Տու ժա ծին պետք է հնա րա վո րինս շուտ տե ղա փո խել ա պա հով տե ղ։ 
Կո շիկ նե րը և գուլ պա նե րը պետք է հա նե լ՝ խու սա փե լով մաշ կի վնաս
վածք նե րի ց։ Ինչ պես այր վածք նե րի դեպ քում, սեղ մող պա րա գա նե րը (օ րի
նակ՝ մա տա նի), նույն պես պետք է հա նել:

Քա նի որ տե ղային ցր տային վնաս վածք նե րը սո վո րա բար ուղե կց վում 
են ո րո շա կի աս տի ճա նի ընդ հա նուր հի պո թեր միայով, մա րմ նի ընդ հա նուր 
ջեր մաս տի ճա նը պետք է բա րձ րաց նել տաք ըմ պե լիք նե րի, վեր մակ նե րի 
կամ մաշ կը՝ մաշ կին շփ ման մի ջո ցով: Պետք է կան խել ցր տա հար ված 
վեր ջույ թի հա լե ցու մը մինչև ներ քին ջեր մաս տի ճա նի նոր մա լա նա լը:

Հի պո թեր միան շտ կե լուց հե տո տա քաց ման ցան կա ցած հա սա նե լի 
ձևով պետք է տա քաց նել մա րմ նի ցր տա հար ված մա սը (մաշ կը՝ մաշ
կին, սա ռած ոտ քը՝ թևա տա կում, սա ռած քի թը՝ ձեռ քով): Տաք ջրի մեջ 
(4042 °C կամ պար զա պես ար մուն կի հա մար տա նե լի ջեր մաս տի ճա նի) 
ա րագ տա քա ցում պետք է կի րա ռել միայն այն դեպ քում, երբ հստակ է, որ 
հե տա գա վե րա սա ռե ցու մից հնա րա վոր է լի նե լու խու սա փել:

Ցա վա զր կե լը պար տա դիր է, քա նի որ խոր ցր տա հա րու թյան հա լե
ցու մը չա փա զանց ցա վոտ է:

Չի կա րե լի.
• շ փել կամ մեր սել վնաս ված հյուս ված քը.
•  կի րա ռել քսուք ներ կամ այլ տե ղային դե ղա մի ջոց

ներ.
•  բա ցել բշ տիկ նե րը.
•  տա քաց նել կրա կի վրա, ջեր մու թյան ճա ռա գայ թիչ

նե րով կամ չա փից տաք ջրով:

16.3.2. Հի վան դա նո ցային բու ժում 
Ընդ հա նուր հի պո թեր միան ա ռա ջին հեր թին պետք է վե րաց նել 

ար տա քին տա քաց ման մի ջո ցո վ՝ վեր մակ նե րով և տաք ջրի լո գան քով: 
Ծա նր դեպ քե րում (մա րմ նի ներ քին ջեր մաս տի ճա նը 30  °Cից ցա ծր), 
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ցր տա հա րու թյան հետ զու գա կց ված կամ չզու գա կց ված, մա րմ նի ընդ հա
նուր տա քա ցումն ա ռաջ նա հեր թու թյուն ունի ծայ րա մա սային տա քաց ման 
նկատ մամբ՝ աֆ թերդ րոփ (afterdrop) երևույ թի ռիս կի պատ ճա ռով: Այն 
ներ կայաց նում է մի ի րա վի ճակ, երբ մա րմ նի ծայ րա մա սային տա քա ցու մը 
հան գեց նում է մա րմ նի ներ քին ջեր մաս տի ճա նի նվազ ման: Վեր ջույթ նե րի 
տա քա ցու մն ա ռա ջաց նում է տե ղային ա նոթ նե րի լայ նա ցում, և սա ռը կան
գային ա րյունն ան ցնում է դե պի մա րմ նի կենտ րո նա կան հատ ված, ին չը 
կա րող է ա ռա ջաց նել ա ռիթ միա և սր տի կանգ։ Որ պես ներ քին տա քաց ման 
մի ջո ցա ռում ներ կի րա ռում են տաք ն/ե հե ղուկ ներ, ուղիղ ա ղի քային հոգ
նա և մի զա պար կի, ստա մոք սի ու ո րո վայ նի խո ռո չի լվա ցում 37 °C ջրով: 
Մա րմ նի ներ քին ջեր մաս տի ճա նը վե րա հսկե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
լի նում սո վո րա կա նից ցա ծր չափ ման սանդ ղա կով ջեր մա չափ (տե ՛ս Գլուխ 
18):

Նախ պետք է վե րաց նել հի պո թեր միան, իսկ հե տո՝ 
տե ղային ցր տային վնաս ված քը: 
Ընդ հա նուր տա քա ցու մը պետք է նա խոր դի տե ղային 
տա քաց մա նը:

Հի պո թեր միան բա վա կա նա չափ կար գա վո րե լուց հե տո, կա րե լի է 
ուշադ րու թյուն դա րձ նել տե ղային ցր տա հար մա նը: Մա կե րե սային ցր տա
հա րու թյուն նե րը կա րող են ա րագ տա քաց վել 4042 °C ջրով: Խոր ցր տա
հա րու թյուն նե րի դեպ քում, ե թե վեր ջույթ նե րը դեռ սա ռած կամ սա ռն են 
ու ա նո թային սպազ մի մեջ, ա պա պետք է տա քաց նել չոր ջեր մու թյամբ 
3739 °C ջեր մաս տի ճա նում: Նույ նի սկ ե թե միայն մեկ վեր ջույթ է տու ժել, 
եր կուսն էլ միա սին պետք է տա քաց վեն, մինչև ե ղունգ նե րը վար դա գույն 
դառ նան: Տա քաց ման ըն թաց քում հի վան դը պետք է ստա նա տա քաց ված 
և խո նա վաց ված 100 %ոց թթվա ծին: 

Ե թե հի վան դը կո մայի մեջ է, ա պա պետք է նկա տի ունե նալ, որ 
հի վան դը չի հա մար վում մա հա ցած, քա նի դեռ չի տա քա ցել (33 °C հիմ նա
կան ջեր մաս տի ճա նը) և չի մա հա ցել: 

Աս պի րի նը դե ռևս ա մե նաօգ տա գործ վող դե ղա մի ջո ցն է ցա վա զրկ
ման և, հնա րա վոր է, հյուս վածք նե րի կո րուս տը կան խե լու հա մար: Անհ րա
ժեշ տու թյան դեպ քում կա րե լի է ա վե լաց նել պե թի դին: Ա միտ րիպ տի լի նը 
նա խընտ րե լի ա նալ գե տիկ է « թաց ոտ քի» դեպ քում: Պետք է պատ վաս տել 
փայ տաց ման դեմ և նշա նա կել պե նի ցի լին: Ծխե լը հա կա ցուց ված է։

Հե պա րի նը, հա կա մա կար դիչ նե րը, կոր տի կոս տե րոիդ նե րը, հա կա
հիս տա մի նային մի ջոց նե րը և ն/ե դե քստ րա նը քիչ օ գուտ են տա լիս: Սիմ
պա թէկ տո միայի ա ռու մով միան շա նակ մո տե ցում չկա:

16.3.3. Հե տա գա խնա մք
Տա քա ցումն ա վարտ վե լուն պես ա վե լի քիչ բան կա րե լի է ա նել ի րա

դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քը փո խե լու հա մար:

Հիմ նա կան բու ժու մը վեր քե րի պահ պա նո ղա կան 
խնա մքն է:

Պահ պա նո ղա կան բուժ ման էու թյու նը պատ շաճ քույ րա կան խնա մքն 
է և ֆի զիո թե րա պիան: Վեր ջույթ նե րը պետք է պա հել ստե րիլ սա վան
նե րի վրա և ան հպում ծած կոց նե րի տա կ։ Ձեռ քի և ոտ քի մատ նե րի մի ջև 
ստե րիլ տե ղա դր վում են բամ բա կե խծուծ ներ: Օ րա կան 2 ան գամ պո վի
դոն յո դի տա քաց ված քսու քի կի րա ռումն օգ նում է կան խել մա կե րե սային 
վա րա կը: Բշ տիկ ներ ի հայտ գա լիս կան խար գե լիչ մի ջոց ներ են ձեռ նարկ
վում դրանց պա տռ վե լուց խու սա փե լու հա մար. չպետք է թույլ տալ, որ 
դրանք չո րա նան: Վեր ջույ թը պետք է դիր քա վոր վի այն պես, որ հնա րա
վո րինս զերծ մնա վնաս ված հատ վա ծի վրա ճնշու մի ց։ Լավ ֆունկ ցիո նալ 
ար դյուն քին նպաս տում են ակ տիվ վար ժու թյուն նե րը և ախ տա հար ված 
վեր ջույ թի բա րձր դիր քը:

ՏԵ ՂԱՅԻՆ ՑՐ ՏԱՅԻՆ ՎՆԱՍ ՎԱ ԾՔ ՆԵ Ր
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Դժ վար է խոր ցր տա հա րու թյու նից հե տո ա ռա ջին շա բաթ նե րի ըն թաց
քում կան խա տե սել հյուս վածք նե րի վե րջ նա կան կո րս տի ծա վա լը: Հյուս
վածք նե րի կո րուս տը, սա կայն, սո վո րա բար սպաս վա ծից քիչ է լի նում, 
ուս տի կարևոր է սպա սել մինչև վնաս ված հյուս ված քի մե ռու կաց ման գծի 
հստակ սահ մա նա զատ մա նը և մատ նե րի ինք նու րույն ան դա մա հատ մա նը: 
Ինչ պես այր վածք նե րի դեպ քում, կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել շր ջագ ծային 
վեր քի կե ղան քա հա տում և նույ նի սկ փա կե ղա հա տում:

Ս պա սել մինչև հստակ սահ մա նա զատ ման գիծ ա ռա
ջա նա մե ռու կա ցած և կեն սու նակ հյուս վածք նե րի 
միջև:

Տե ղային ցր տային վնաս ված քի վի րա բու ժա կան բու ժու մը հյուս վածք
նե րի մաս նա հա տու մից խու սա փե լն է՝ մինչև երկ րոր դային վա րա կի ի 
հայտ գա լը: Թույ լա տրվում է բնա կան գոր ծըն թա ցը` « հուն վա րին ցր տա
հար վեց, հու լի սին` ան դա մա հատ վեց»:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ



17

Գլուխ 17

Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ 
ՑԱ ՎԱ ԶՐ ԿՈՒ ՄԸ  
ՌԱԶ ՄԱ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ  
ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈ ՒԹՅԱՆ 
ՄԵ Ջ1
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17.1. Նե րա ծու թյուն

Պետք է հետևել ստան դարտ ան զգայաց ման պրակ տի կային, որն 
ըն դուն ված է վնաս վածք նե րի բուժ ման հա մար: Այ նուա մե նայ նիվ, սուղ 
ռե սուրս նե րով ան վտանգ և ար դյու նա վետ ան զգայա ցում ա պա հո վե լը 
հի վան դա նո ցային աշ խա տան քի թե րևս ա մե նա դժ վար խն դիրն է: Պետք է 
հաշ վի նս տել բազ մա թիվ սահ մա նա փա կում նե րի հե տ՝ ել նե լով ան վտան
գու թյան նկա տա ռում նե րից, են թա կա ռուց վածք նե րի պա կա սից և բարդ 
լո գիս տիկ վի ճա կից:

Հի շե ցում վի րա բույժ նե րին. վի րա հա տու թյուն նե րը լի
նում են « մեծ» կամ « փո քր»: 
Բո լոր ան զգայա ցում նե րը պո տեն ցիալ մա հա ցու են:

Այս գլու խը նա խա տես ված չէ ա նես թե զիո լոգ նե րի հա մար, այլ ա վե լի 
շուտ ներ կայաց նում է ան զգայաց ման ա մե նա կարևոր մար տահ րա վեր ներն 
ու մար տա վա րու թյու նը, ո րոնք վի րա բույժ նե րը պետք է նկա տի ունե նան 
բարդ հան գա մանք նե րում աշ խա տե լիս: Դրա մի քա նի պատ ճառ կա.

1.  Վի րա բույժ նե րը կա տա րում են « մեծ» և « փո քր» վի րա հա տու թյուն
ներ։ Բայց « փո քր» ան զգայա ցում գոյու թյուն չու նի: Ա մեն մի ան
զգայա ցում կա րող է մա հա ցու լի նել: Վի րա հա տա կան գոր ծու նեու
թյու նը վի րասրա հում սահ մա նա փակ վում է ոչ թե վի րա բույ ժի փոր
ձա ռու թյամբ, այլ ան զգայաց ման բա ժան մուն քի պատ րաստ վա ծու
թյան և ար հես տա վար ժու թյան մա կար դա կով: Ա նես թե զիո լո գն է 
վի րա բույ ժին ա սում, թե ինչ կա րե լի է ա նել, ոչ թե հա կա ռա կը: Վի
րա բույ ժը պետք է հաս կա նա և ըն դու նի այս սահ մա նա փա կու մը: Կա 
միայն մեկ այլ սահ մա նա փա կող գոր ծոն, ո րը նույն քան կարևոր է, 
որ քան ան զգայա ցու մը, ե թե ոչ ա վե լին. կա տար վե լիք վի րա հա տու
թյան բար դու թյան մա կար դա կը ո րո շե լու հա մար հետ վի րա հա տա
կան բուժ քույ րա կան խնամ քը:

2.  Պա տե րազ մի ժա մա նակ վի րա բույ ժը եր բե մն կա րող է մնալ ա ռանց 
ա նես թե զիո լո գի: Այս դեպ քում ռազ մա դաշ տային վի րա բույ ժը պետք 
է ի մա նա, թե ինչ պես ա պա հո վել ան վտանգ և հա մար ժեք ան զգայա
ցում, որ պես զի կա տա րի կյանք փր կող մի ջամ տու թյուն նե րից ա մե նա
կարևոր ներն ու հիմ նա կան նե րը: Անզ գայաց ման ա ռու մով շատ բան 
կա, որ վի րա բույ ժը կա րող է միայ նակ ա նել: Տե ղային ան զգայաց ման 
տեխ նի կայի լավ ի մա ցու թյու նը՝ գործ նա կան, է ժան և ան վտանգ, կա
րող է շատ օգ տա կար լի նել սուղ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում: 

3. Ա վե լի ն՝ մի շարք երկր նե րում գոր ծող վի րա բույժ նե րը շատ ա վե լի 
շատ են, քան ա նես թե զիո լոգ նե րը, և դա, ա մե նայն հա վա նա կա նու
թյամբ, կպահ պան վի տե սա նե լի ա պա գայում: Ցա ծր ե կա մուտ ունե
ցող երկր նե րում ան զգայա ցու մը հա ճախ ի րա կա նաց նում են բուժ
քույ րը (ա նես թե զիս տը) կամ տեխ նի կը՝ վի րա բույ ժի «ուղ ղորդ ման»՝ 
բժշկա կան պա տաս խա նատ վու թյան ներ քո, ո րը պետք է հաս կա նա 
ան զգայաց ման տար բեր ե ղա նակ նե րի հիմ նա կան ցու ցում ներն ու 
հա կա ցու ցում նե րը: Ա վե լորդ է ա սել, որ վի րա բույ ժը պետք է ի մա նա 
կի րառ վող ան զգայաց ման հնա րա վոր բար դու թյուն նե րի և դրանց 
դեմ պայ քա րե լու մա սին: 

Ա նհ նար է ան զգայաց ման ան վտանգ կի րա ռու մը բա ցատ րել մի քա նի 
է ջում: Այս տեղ ներ կայաց վում են այն հիմ նա կան կա նոն նե րը, ո րոնց 
պետք է ծա նոթ լի նի վի րա բույ ժը:

Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ՑԱ ՎԱ ԶՐ ԿՈՒ ՄԸ  ՌԱԶ ՄԱ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ  ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈ ՒԹՅԱՆ ՄԵ Ջ
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ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ԿԽՄԿ ա նես թե զիո լոգ նե րը գտել են, որ ստո րև թվարկ ված կե տե րը 
հատ կա պես կարևոր են, և դրանք կա րող են օգ տա կար լի նել այլ մար
դա սի րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ օ տա րերկ րյա ան ձնա կազ
մե րի հա մար, ո րոնք գոր ծում են պա տե րազ մա կան մի ջա վայ րում՝ նոր 
և տա րօ րի նակ հա մա տե քս տում.

•  Հի վանդ նե րի հետ հա ղոր դա կց վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է լավ 
թարգ մա նիչ, նա խընտ րե լի է՝ բժշկա կան կր թու թյամբ: 

• Ա նզ գայաց ման սար քա վո րում նե րին և տե ղի պայ ման նե րին ան ծա
նոթ լի նե լը մե ծաց նում է բար դու թյուն նե րի հա վա նա կա նու թյու նը: 
Տե ղա կան չա փա նիշ նե րին և առ կա ռե սուրս նե րին տի րա պե տող 
օգ նա կա նի առ կայու թյունն էա կան է: 

• Երկ րորդ ան ձի՝ բժշկի կամ բուժք րոջ օգ նու թյու նը, ցան կա լի է՝ 
ա նես թե զիո լո գիա կան փոր ձով, պար տա դիր է ան զգայաց ման բո
լոր մի ջամ տու թյուն նե րի հա մար:

• Դժ վար է ո րո շել, թե երբ է հի վան դը սն վել վեր ջին ան գամ, մա նա
վանդ կրծ քով կե րա կր վող ե րե խա նե րի դեպ քում:

•  Վի րա վոր նե րից շա տե րը, հատ կա պես շոգ կլի մայա կան պայ ման
նե րում, խիստ ջրա զրկ ված են լի նում: Վի րա հա տու թյու նից ա ռաջ 
կարևոր է շտ կել հի պո վո լե միան:

•  Հի վան դը պետք է տե ղա փոխ վի հի վան դա սե նյակ միայն լիո վին 
ար թուն, պատ շաճ գի տակ ցու թյան ե կած և հար մա րա վետ վի ճա
կում:

•  Սո վո րա կան պրե մե դի կա ցիա ան հրա ժեշտ չէ. այն պետք է լի նում 
միայն հա տուկ ցուց ման դեպ քում: 

• Ա րյան փոխ նե րարկ ման մի ջո ցա ռում նե րը կա րող են բար դու
թյուն նե րի հետ կապ ված լի նել (նե րա ռե լով բա նակ ցու թյուն ներ 
ըն տա նի քի կամ կլա նի ան դամ նե րի հետ) և պա հան ջել ա րյան հա
վաք ման տե ղա կան ըն թա ցա կար գե րի գոր ծար կում: Հա վա նա բար, 
ա րյան պա շար նե րը պետք է նա խա պես լրաց նել:

17.2. Անզ գայաց ման ե ղա նակ նե ր

Գոյու թյուն ունեն ան զգայա ցում ի րա կա նաց նե լու տար բեր բար
դու թյան մա կար դակ ներ: Նույ նի սկ ա նո ղոք պայ ման նե րում աշ խա տե
լիս պետք է պահ պան վեն նվա զա գույն պար տա դիր ստան դարտ նե րը՝ 
ան վտանգ ան զգայա ցում ա պա հո վե լու հա մար: Դրանք նե րա ռում են ԱՀԿ 
ան վտան գու թյան ստու գա ցու ցակ նե րը, Ա նես թե զիո լոգ նե րի միու թյուն
նե րի հա մաշ խար հային ֆե դե րա ցիայի ստան դարտ նե րը և սնն դա կար գի 
ռե ժիմ նե րը ոչ հրա տապ վի րա հա տու թյուն նե րի, այդ թվում՝ ՀԱՓի ժա մա
նակ (ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Ա):

Տե ղային և ռե գիո նար ան զգայաց ման մե թոդ նե րը կա տա րյալ են և 
կա րող են օգ տա գործ վել շատ հի վանդ նե րի մոտ, թեև դրանք հակ ված են 
թե րագ նա հատ վե լու և, հետևա բար, թե րօգ տա գործ վե լու (օ րի նակ՝ ծն կից 
վար ան դա մա հա տու մը կամ կե սա րյան հա տու մը կա րե լի է կա տա րել 
տե ղային ան զգայաց մամբ): Դրանք ան վտանգ են փս խու մից և աս պի րա
ցիայից խու սա փե լու ի մաս տով, հատ կա պես երբ վեր ջին ան գամ սնունդ 
ըն դու նե լու ժա մա նակն ան հնա ր է լի նում ճշգ րիտ ո րո շել:

Թթ ված նի, ա զո տի օք սի դի և այլ ցնդող ա նէս թե տիկ նե րի պա շար
նե րը կա րող են չբա վա րա րել: Փաս տա ցի մար տե րի հա մա տե քս տում 
թթված նի բա լոն նե րը պետք է ար գել վե ն։ Բա լոն նե րը լից քա վո րե լու և 
տե ղա փո խե լու նյու թա տեխ նի կա կան ա պա հո վու մը դժ վար է և վտան գա
վոր, դրանք չու նեն ստան դարտ ձև, չափ և գույն, ճնշա չա փե րը և կար
գա վո րիչ նե րը կա րող են բա ցա կայել կամ ան սարք լի նել: Բա ցի դրա նի ց՝ 
թթված նի բա լոնն ինք նին ռումբ է: Այս հան գա մանք նե րի հա մար ԿԽՄԿ 
ստան դարտ սար քա վո րում ներ են թթված նի խտա ցու ցիչ նե րը պուլ սօք սի
մետ րով, սա կայն դրանք պա հան ջում են է լե կտ րա մա տա կա րա րում:

Կե տա մի նը ԿԽՄԿ պրակ տի կայում ընտ րու թյան ա նէս թե տիկ է խո շոր 
վի րա հա տու թյուն նե րի հա մար և հա մար վում է «ա նվ տանգ դե ղա մի ջոց»: 
Կե տա մի նի կի րառ ման հա մար նա խա տես ված սար քա վո րում նե րը նվա
զա գույն են. նույ նի սկ թթված նի խտա ցուց չի կա րիք չի լի նում, և լիար ժեք 
ընդ հա նուր ան զգայա ցում ա պա հո վե լու հա մար կա րող են ա վե լաց վել 
միո ռե լաք սանտ ներ: 
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Նկար 17.1.2

Պուլ սօք սի մե տր մո նի տո րին գի հա մար, 
լա րին գոս կոպ և էն դոտ րա խեալ խո ղո
վակ, ձեռ քի ար հես տա կան օ դա փո խու
թյան պարկ
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Նկար 17.1.3

Ոտ քով աշ խա տեց վող ար տած ծիչ սարք
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Նկար 17.1.4

Է լե կտ րա կան ար տած ծիչ սարք

Նկար 17.1.1

Տի պիկ վի րաս րահ. նկատ վում է ին հա լա
ցիոն ան զգայաց ման սար քը և թթված նի 
խտա ցու ցի չը 
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Նկարներ 17.1.1 – 17.1.4

ԿԽՄԿ ստան դարտ սար քա վո րում ներ 
ան զգայաց ման հա մա ր
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Որ քան հե ռու է հոս պի տա լը փաս տա ցի մար տա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի գո տուց, այն քան ա վե լի բարդ սար քա վո րում ներ ու պա րա գա ներ 
կա րող են տրա մա դր վել, և ըստ այդմ՝ ան զգայաց ման ա վե լի բարդ ե ղա
նակ ներ կի րարկ վել:

ԿԽՄԿ ան զգայաց ման ստան դարտ սար քա վո րում նե րը թվարկ ված են 
ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Բում:

Վի րա բույժ նե րը պետք է քա ջա տե ղյակ լի նեն ստորև թվարկվող 
ան զգայաց նող մի ջոց նե րի և դրանց բնու թագ րե րի մա սին: Տար բեր վի րա
հա տու թյուն նե րի հա մար ա ռա ջարկ վող ան զգայաց ման ե ղա նակ նե րը տե ՛ս 
ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Գ:

17.3. Տե ղային և ռե գիո նար ան զգայա ցում

Տե ղային և ռե գիո նար ան զգայաց ման բո լոր ձևե րի կլի նի կա կան 
կարևոր կե տը ան զգայաց նող է ֆեկ տի հա մար բա վա կա նա չափ ժա մա նակ 
տրա մադ րե լն է: Ա մե նա տա րած ված սխա լը տե ղային ա նէս թե տի կի ին ֆի
լտ րա ցիան է և ան մի ջա պես դրա նից հե տո կտրվածք կա տա րե լը:

Ե ղա նակ Մա րմ նի հատ-
ված

Ընտ րու թյան 
դե ղա մի ջոց

Հանձ-
նա -
րար վող 
ծա վալ*

Ն շում ներ

Մա կերևու
թային 
ան զգայա ցում

Աչք

0.4% օք սի բուպ
րո կաին կամ 
0.5% պրոք սի
մե տա կաին 
(Ալ կաին)



Ե թե ան հա սա
նե լի է, 2% կամ 
4% լի դո կաի նի 
կա թիլ ներ

Լոր ձա թա ղա նթ 45% լի դո կաին 
Նե բու լայ զե
րով լի դո կաի նի 
ցո ղաց րիչ (սփ րեյ)

Տե ղային 
ին ֆի լտ
րա ցիոն 
ան զգայա ցում 
(դաշ տային 
պա շա րում)

Ա մե նուր

1% լի դո կաին 
ադ րե նա լի նով 
կամ 
0.25% բու պի վա
կաին** ադ րե
նա լի նով

40 մլ
60 մլ

Ե թե ան հրա ժեշտ 
քա նա կը ա վե
լի քան 40 մլ է, 
նոս րաց նել նույն 
ծա վա լի ֆիզ լու
ծույ թով

Ձեռ քի և ոտ քի 
մատ ներ, 
ա կանջ ներ, 
առ նան դամ

1% լի դո կաին 
ա ռանց ադ րե
նա լին

20մլ

Ի շե միկ գանգ
րե նայի վտանգ 
ադ րե նա լի նի 
օգ տա գոր ծու մից

Ծայ րա մա
սային նյար դի 
պա շա րում

Մատ նե րի 
ան զգայա ցում

2% լի դո կաին 
ա ռանց ադ րե
նա լին կամ 0.5% 
պա րզ բու պի
վա կաին

24 մլ 
ա մեն 
մա տի 
հա մար



Ա նու թա փո ս՝ 
բազ կա հյու սա կի 
պա շա րում

2% լի դո կաին 
ադ րե նա լի նո վ
կամ 0.5% բու
պի վա կաին 
ադ րե նա լի նով

3040 մլ

Որ տեղ ցան կա լի 
է վա ղա ժամ շար
ժում

Դաս տա կի/
ս րունքթա
թային հո դի 
պա շա րում

20 մլ
30 մլ

Միջ կո ղային 
պա շա րում 
(կրծքա վան
դա կի պա տու
հա նա ձև 
կո տրվածք)

0.5% բու պի վա
կաին ադ րե նա
լի նով

2 մլ 
ա մեն 
միջ կո
ղային 
նյար դի 
հա մար

Պա հանջ վում 
է եր կա րա տև 
ցա վա զր կում

Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ՑԱ ՎԱ ԶՐ ԿՈՒ ՄԸ  ՌԱԶ ՄԱ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ  ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈ ՒԹՅԱՆ ՄԵ Ջ
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Ն/ե ռե գիո նար 
ան զգայա ցում Վեր ջույթ ներ

0.5% լի դո կաին՝ 
ա ռանց ադ րե
նա լինի

4050 մլ
Ոչ ա ռա ջին ընտ
րու թյուն ԿԽՄԿ 
պայ ման նե րում

Ող նու ղե ղային 
ան զգայա ցում

Սու բա րախ նոի
դալ պա շա րում

0.5% բու պի
վա կաին 5% 
դե քստ րո զի մեջ


Հի պեր բա րիկ, 
միան վագ դե ղա
չա փով սր վակ

Է պի դու րալ 
պա շա րում

0.5% բու պի վա
կաին

12մլ/ 
պա շար
վող 
հատ ված

Պա հան ջում է 
հի գիե  նայի պատ
շաճ պայ ման ներ 
Ա մե նօ րյա կի րառ
ման հա մար չէ
Միայն մաս նա գի
տաց ված վի րա
բու ժու թյան մեջ

Պո չու կային 
պա շա րում

0.250.5% բու
պի վա կաին

1 մլ/
կգ <7 
տա րե
կան

Կի րառ վում է ե րե
խա նե րի մոտ

Ա ղյու սակ 17.1 Ընտ րու թյան ա նէս թե տիկ մի ջոց ներ տե ղային և ռե գիո նար ան զգայաց-
ման հա մա ր

*  Վե րո նշ վյալ դե ղա չա փե րը նա խա տես ված են չա փա հաս նե րի հա մար: Որ պես մո տա
վոր հաշ վարկ, ա ռանց ադ րե նա լի նի լի դո կաի նի ա ռա վե լա գույն չա փա բա ժի նը կազ
մում է 3 մգ/կգ (200 մգ չա փա հաս նե րի հա մար), իսկ ադ րե նա լի նի հե տ՝ կրկ նա կի 
ա վե լ՝ 6 մգ/կգ:

**  Բու պի վա կաին (Lբու պի վա կաին)՝ 23 մգ/կգ (ա ռա վե լա գույ նը 150 մգ), ա պա հո վում է 
եր կա րա տև զգայա կան ցա վա զր կում:

17.4. Կե տա մի նով դի սո ցիա տիվ ան զգայա ցում 

Ա նվ տանգ և հա մար ժեք ընդ հա նուր ան զգայաց ման հիմ նա կան 
բա ղադ րիչ ներն են.

•  գի տակ ցու թյան բա ցա կայու թյուն (հիպ նոզ)
•  ցա վա զր կում 
• ամ նե զիա 
• ան շար ժու թյուն/մ կան նե րի թու լա ցում:

Կե տա մինն ընտ րու թյան ա նէս թե տիկ է սուղ պայ ման
նե րում մեծ ռազ մա դաշ տային վի րա բու ժու թյան հա
մար:

17.4.1. Ընդ հա նուր նկա տա ռումն ե ր

Կե տա մի նը շատ ան վտանգ է ինչ պես մե ծա հա սակ նե րի, այն պես էլ 
ե րե խա նե րի հա մար և կա րող է տրվել մ/մ կամ ն/ե բո լյու սի կամ պեր ֆու
զիայի ե ղա նա կով: 

Այն ա ռա ջաց նում է ամ նե զիա, ցա վա զր կում և դի սո ցա տիվ վի ճա կ։ 
Հի վանդն ի րեն կտրված է զգում շր ջա կա մի ջա վայ րից, բայց ռեֆ լե քս ներն 
պահ պան վում են, մաս նա վո րա պես կո կորդըմ պա նային ռեֆ լե քս նե րը, 
ո րոնք պաշտ պա նում են շնչու ղի նե րը: Աչ քե րի բա ցում, պար բե րա բար 
բղա վել և վեր ջույթ նե րի շար ժում ներ հա ճախ են լի նում և նոր մալ են, 
բայց, այ նուա մե նայ նիվ, հի վանդն ան զգայաց ված է: Այն կա րող է հա րու
ցել տե սի լք ներ (հա լյու ցի նա ցիա ներ) և պետք է զու գա կց վի սե դա տիվ 
դե ղա մի ջո ցի հետ, ինչ պի սին բեն զո դիա զե պինն է (դիա զե պա մը մատ չե լի 
է, բայց այ րում է նե րարկ ման ժա մա նակ, իսկ մի դա զո լա մը չի գրգ ռում, 
բայց թա նկ է):

Կե տա մինն ա վե լաց նում է սր տային ար տամ ղու մը և բա րձ րաց
նում զար կե րա կային ճնշու մը և, հետևա բար, մաս նա վո րա պես օգ տա
կար է հե մո ռա գիկ շո կով հի վանդ նե րի հա մար: Կե տա մի նը լայ նաց նում 
է բրո նխ նե րը, բայց նաև ա վե լաց նում է բրոն խային սեկ րե ցիան և 
թքար տադ րու թյու նը: Թքի և բրո նխ նե րի սեկ րե ցիան վե րա հսկե լու հա մար 
կա րե լի է նա խա պես ներ մու ծել ատ րո պին: Գոյու թյուն ունեն ատ րո պի նի 

Նկար 17.2

Ընդ հա նուր կե տա մի նային ան զգայաց ման 
հա մար դե ղո րայ քը 
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կի րառ ման կարևոր հա կա ցու ցում նե ր՝ ար տա հայտ ված տա խի կար դիա, 
գե րճնշում, փա կա նային ստե նոզ, հի պեր թի րեոի դիզմ կամ տենդ։ Կե տա
մի նը նաև բա րձ րաց նում է մկա նային տո նու սը, ուս տի այն ա վե լի դժ վար 
է դա րձ նում ո րո վայ նա հա տումն ու հատ կա պես ո րո վայ նի փա կու մը, ե թե 
օգ տա գործ վում է ա ռանց միո ռե լաք սանտ նե րի:

Կե տա մի նային ան զգայաց ման բա ցար ձակ հա կա ցու ցում ներ չկան: 
Հա րա բե րա կան հա կա ցու ցում նե րից են.

•  հո գե կան հի վան դու թյուն.
•  միտ րալ կամ աոր տայի փա կա նի ստե նոզ.
• չ բուժ ված հի պեր թի րեոի դիզմ. 
• Էկ լա մպ սիա. 
• Է պի լեպ սիա. 
• աչ քի վի րա հա տու թյուն՝ պայ մա նա վոր ված է նիս տագ մով, որն ա ռա

ջաց նում է ակ նա գն դի շար ժում ներ և դժ վա րաց նում է վի րա հա տու
թյու նը:

Գան գու ղե ղային վնաս ված քով կամ ներ գան գային ճնշ ման բա րձ րա
ցու մով հի վանդ նե րի մոտ կե տա մի նի կի րառ ման հար ցը հա կա սա կան է 
ե ղել, թեև այդ հա կա սու թյու նը հի մն ված է 1970ա կան նե րի շատ քիչ և շատ 
վաղ զե կույց նե րի վրա: Այլևս չկա ա պա ցու ցո ղա կան բժշկու թյա նը հա մա
հունչ որևէ հա կա ցու ցում այս հի վանդ նե րի մոտ օգ տա գործ ման հա մար, և 
ԿԽՄԿ ստան դարտ պրակ տի կան նե րա ռում է կե տա մի նային ան զգայաց
մամբ գան գա հա տում:

Կե տա մի նի ա ռա վե լու թյուն ներն են.
•  հեշտ և ա րագ ներ մու ծում՝ ա րագ ազ դե ցու թյամբ. 
• ա նվ տանգ. 
• ա պա հո վում է ամ նե զիա և ուժեղ ցա վա զր կում.
• սր տա նո թային հա մա կար գի խթա նում.
•  պահ պա նում է ինք նու րույն շնչա ռու թյու նը (շատ դան դաղ ն/ե նե րար

կում).
• շնչու ղի նե րի պաշտ պա նիչ ռեֆ լե քս նե րը պահ պան վում են հի վանդ

նե րի մեծ մա սի մոտ, սա կայն կա րող է ա ռա ջա նալ փս խում. ան ձնա
կազ մը պետք է պատ րաստ լի նի ար տած ծել բե րա նի խո ռո չի պա րու
նա կու թյու նը և ա պա հո վել շնչա ռու թյու նը.

•  պահ պա նում է ուղե ղային ա րյան հոս քը.
•  հատ կա պես հար մար է մինչև 1 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար:

17.4.2. Կե տա մի նի մ/մ և ն/ե բո լյուս 
Ինչ պես մ/մ, այն պես էլ բո լյու սային ն/ե ուղի նե րը կե տա մի նի ներ

մուծ ման պա րզ ձևեր են: Ա ղյու սակ 17.2ում ներ կայաց ված է այս եր կու սի 
հա մե մա տու թյու նը:

Կե տա մին մ/մ Կե տա մին ն/ե բո լյուս

Ցու ցում ներ Կար ճա տև վի րա հա տու թյուն 
(1020 ր) 
Ե րե խա նե րի ան զգայա ցում 
(նե րարկ վում է, երբ ե րե խան 
մոր գրկում է)
Կրկ նա կի նե րար կում
ներ այր ված քով այն պի սի 
հի վանդ նե րի վի րա կա պու
թյան ժա մա նակ, ո րոնց մոտ 
դժ վար է ա պա հո վել ն/ե 
մուտք

Կար ճա տև վի րա հա տու թյուն 
(1020 ր) 
Ա նզ գայաց ման ին դուկ ցիա

Պ րե մե դի կա ցիա Նա խընտ րե լի է, ե թե ժա մա
նա կը թույլ է տա լիս 
Ե րե խա նե րին կա րե լի է տալ 
պե րօ րալ կամ ռեկ տալ դիա
զե պա մը

Նա խընտ րե լի է, ե թե ժա մա
նա կը թույլ է տա լիս

Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ՑԱ ՎԱ ԶՐ ԿՈՒ ՄԸ  ՌԱԶ ՄԱ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ  ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈ ՒԹՅԱՆ ՄԵ Ջ
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Ներ մու ծում Կե տա մի նը և ատ րո պի նը 
կա րե լի է խառ նել նույն 
նե րարկ չի մե ջ
Դիա զե պա մը պետք է նե րար
կել ա ռան ձին

Ա պա հո վել ն/ե ուղի և 
նե րար կել ատ րո պի ն
Շատ դան դաղ (3 ր) նե րար կել 
դիա զե պա մի նոս րաց ված լու
ծույթ մինչև հի վան դը դառ նա 
քն կո տ
Շատ դան դաղ (1 ր) նե րար կել 
կե տա մին (ա րագ նե րար
կու մը կա րող է հրահ րել 
շնչա ռու թյան կանգ)

Գա ղտ նի շր ջան 510 ր Ցա վոտ գրգ ռիչ նե րը (մաշ կի 
կտրվածք) տա նե լի են դառ
նում 1 ր ան ց

Անզ գայաց ման 
շա րու նա կու-
թյուն՝ երկ րորդ 
դե ղա չափ

Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 
կա րե լի է կա տա րել երկ րորդ 
նե րար կում՝ մինչև ա ռա ջի նի 
ազ դե ցու թյան ան ցնե լը

1015 ր ան ց հի վան դը սկ սում 
է ցավ զգալ և գրգ ռիչ նե րին 
ար ձա գան քում է շար ժում
նե րով ու խոս քով. չշ փո թել 
կե տա մի նի պայ ման նե րում 
նոր մալ շար ժում նե րի հե տ
Ներ մու ծել մեկ այլ ն/ե 
բո լյուս՝ սկզբ նա կան չա փա
բաժ նի մեկ եր րոր դից մինչև 
կե սի չա փով

Ա ղյու սակ 17.2 Մի ջմ կա նային և նե րե րա կային բո լյու սի ե ղա նա-
կով կա տար վող կե տա մի նային ան զգայաց ման հա մե մա տու թյու նը 

Հա տուկ հան գա մանք նե րում (« կե տա մի նային դիմադ րու թյամբ» 
և/ կամ վեր ջույթ նե րի ան հանգս տաց նող շար ժում նե րով ուղե կցվող 
կրկնվող կե տա մի նային ան զգայա ցում ներ) կա րող են ա վե լաց վել 
հետևյալ նե րից մե կը կամ մի քա նի սը` կախ ված տվյալ հի վան դի ար ձա
գան քից.

• 50100 մգ տրա մա դոլ կամ 510 մգ մոր ֆին.
• 35 մգ մի դա զո լամ.
• 50100 մգ թիո պեն տալ.
• 50100 մգ պրո պո ֆոլ:

17.4.3. Կե տա մի նով ին ֆու զիոն ան զգայա ցում
Սա ԿԽՄԿ պրակ տի կայում նա խընտ րե լի տեխ նի կան է: Այն ոչ միայն 

ա վե լի խնայող է ծա խս վող կե տա մի նի տե սան կյու նից, այլև թույլ է տա լիս 
ա վե լի եր կար վի րա հա տել ա ռանց կրկ նա կի նե րար կում նե րի: Այն կա րող 
է օգ տա գործ վել ինչ պես ան զգայաց ման ն/ե բո լյու սային ին դուկ ցիայից 
հե տո, այն պես էլ որ պես ան զգայաց ման ին դուկ ցիայի ինք նու րույն մե թոդ:

Կե տա մի նով ֆիզ լու ծույ թը միաց վում է ա ռան ձին ե րա կի, ո րը պետք 
է տար բեր լի նի հե ղուկ նե րի ին ֆու զիայի հա մար օգ տա գործ վող ե րա կից: 
Ին ֆու զիայի ա րա գու թյու նը կար գա վոր վում է հի վան դի ար ձա գան քին 
հա մա հունչ, ինչ պես ին դուկ ցիայի, այն պես էլ ան զգայաց ման պահ պան
ման հա մար:

Կե տա մի նով ին ֆու զիոն ան զգայա ցու մը կա րող է զու գա կց վել մկա
նային ռե լաք սանտ նե րով և էն դոտ րա խեալ ին տու բա ցիայով: Սա ԿԽՄԿի 
ստան դարտ ըն թա ցա կարգ է, որ տեղ ան հրա ժեշտ է մկան նե րի թու լա ցում 
(ո րո վայ նային կամ կրծ քային վի րա բու ժու թյուն): Ինչ պես նշ վել է նախ կի
նում, մե խա նի կա կան օ դա փո խիչ նե րի բա ցա կայու թյու նը նշա նա կում է, որ 
հի վան դի շնչա ռու թյու նը պետք է ա պա հո վել մա նուալ ե ղա նա կո վ՝ պար կի 
մի ջո ցով:

Նկար 17.3

Կե տա մի նի ին ֆու զիա 
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ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 
Ա նզ գայաց ման սար քե րի մեծ մա սը նուրբ են և պա հան ջում են բարդ 
սպա սար կում: ԿԽՄԿն կի րա ռում է փո քր, շար ժա կան, գա զով աշ խա
տող օ դա փո խիչ նե ր՝ ա նես թե զիո լո գի ձեռ քերն ա զա տե լու հա մար: Այս 
օ դա փո խիչ նե րը հա տուկ նա խա գծ ված են ա նո ղոք մի ջա վայ րի հա մար 
և կա րող են աշ խա տել միայն թթված նի խտա ցու ցի չով (պետք է լի նի 
կա նո նա վոր է լե կտ րա մա տա կա րա րում), ոչ թե սե ղմ ված օ դով կամ 
թթված նով: Դրանք ա պա հո վում են ան վտանգ և հու սա լի ան զգայա
ցում հոս քային գո լոր շե ցուց չի մի ջո ցով:

Ինչ պես ցան կա ցած դե ղա մի ջոց, կե տա մի նը թող նում է կո ղմ նա կի 
ազ դե ցու թյուն ներ, ո րոնց մեծ մա սը դե ղա չափկա խյալ են: Կո ղմ նա կի 
երևույթ նե րը նե րա ռում են չա փա զանց թքար տադ րու թյուն, ին չը հատ
կա պես խնդ րա հա րույց է ե րե խա նե րի դեպ քում և կա րող է հան գեց նել 
ան ցո ղիկ լա րին գոս պազ մի: Սա կա րե լի է կան խել ատ րո պի նով պրե
մե դի կա ցիայով կամ բե րա նի ան կյու նից թքի մե ղմ ար տա ծծ մամբ: Արթ
նա ցու մից հե տո կա րող է ի հայտ գալ փս խում։ Ա կա մա շար ժում նե րը 
կամ մկան նե րի հի պեր տո նու սը կա րող են խան գա րել վի րա հա տա կան 
մի ջամտու թյուն նե րին:

Վի րա հա տու թյան եր կա րե լու հետ կե տա մի նի հան դեպ զար գա նում է 
հան դուր ժո ղա կա նու թյուն, ին չը պա հան ջում է ա վե լաց նել դե ղա չա փե րը: 
Հո գե կան երևույթ նե րը կա րող են նե րա ռել էյ ֆո րիա, վա խեց նող ա պանձ
նա վո րում, պատ րանք ներ, զա ռան ցանք և տե սի լք ներ և մի ան գամ ի հայտ 
գա լուց հե տո հա վա նա կան է կկրկն վեն կե տա մի նի կի րառ ման այլ դեպ
քե րում ևս: Տե սի լք նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը տար բեր պո պու լյա ցիա նե
րում տար բեր է լի նում, և հետ կե տա մի նային արթ նաց ման ար տա հայտ ված 
ռեակ ցիա ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ալ կո հոլ կամ թմ րա մի ջոց ներ հա ճա
խա կի օգ տա գոր ծող նե րի մոտ: Եր բե մն այս հի վանդ նե րը լի նում են շատ 
աղմ կոտ, բղա վում կամ եր գում են և շատ են շա րժ վում: Սա նոր մալ է և 
վտան գա վոր չէ նրանց հա մար։ 

Այս ռեակ ցիա նե րը կա րե լի է կան խել կամ դա դա րեց նել սե դա տիվ նե
րով: Բա ցի դրա նի ց՝ հի վանդ նե րը պետք է լի նեն հան գիստ և ա նաղ մուկ 
հետ վի րա հա տա կան վե րա կանգն ման մի ջա վայ րում՝ ա ռանց ա վե լորդ 
շո շա փո ղա կան, ձայ նային կամ տե սո ղա կան խթան ման, թեև շա րու նա կա
կան մո նի տո րին գը պար տա դիր է: Արթ նա նա լուն պես նրանք ար ձա գան
քում են հրա հանգ նե րի ն՝ « ցույց տուր լե զուդ» կամ « բա րձ րաց րու գլուխդ», 
և կա րող են հան գիստ տե ղա փոխ վել հի վան դա սե նյակ: 

Կե տա մի նային ռե ժիմ նե րի տար բեր օ րի նակ ներ նկա րա գրված են 
ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Դում:

17.4.4. Կե տա մի նային ցա վա զր կում
Կե տա մի նի ա նալ գե տիկ ազ դե ցու թյու նը կա րե լի է շա հա վե տո րեն 

օգ տա գոր ծել մի շարք ի րա վի ճակ նե րում: Հատ կան շա կան օ րի նակ են այր
ված քով հի վանդ նե րի կրկն վող վի րա կա պու թյուն նե րը: Ցա վա զրկ ման 
հա մար տրվում է ա վե լի ցա ծր դե ղա չափ, քան մ/մ ան զգայաց ման հա մար, 
նրանց, ում ե րա կային մուտ քը դժ վա րա ցած է, ին չը հա ճախ է լի նում 
տա րա ծուն այր վածք նե րի դեպ քում (տե ՛ս ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Դ և ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 
17Ե):

17.5. Հետ վի րա հա տա կան ցա վի կա ռա վա րում

Հե տվ նաս ված քային կամ հետ վի րա հա տա կան պատ շաճ ցա վա զր
կու մը ոչ միայն թեթևաց նում է հի վան դի տա ռա պան քը, այլև նպաս տում 
նրա ա րագ մո բի լի զա ցիային և ֆի զիո թե րա պիայի վաղ սկսմա նը, ինչն 
իր հեր թին օգ նում է ա վե լի վաղ հաս նել հնա րա վո րինս լավ ֆունկ ցիո նալ 
ար դյունք նե րի (տե ՛ս ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Ե)։

Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ՑԱ ՎԱ ԶՐ ԿՈՒ ՄԸ  ՌԱԶ ՄԱ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ  ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈ ՒԹՅԱՆ ՄԵ Ջ
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17.5.1. Ընդ հա նուր ուղե ցույց նե ր

1.  Ցա վի կա ռա վար ման մեջ ա ռանձ նաց վում են հետևյալ 3 մե թոդ նե րը. 
հո գե բա նա կան (մար դա սի րա կան), ֆի զի կա կան (վի րա բու ժա կան 
ան շար ժա ցում, ֆի զիո թե րա պիա և այլն) և դե ղա բա նա կան (դե ղո
րայք)։

2.  Ցա վա զր կու մը պետք է կա տա րել նախ քան ցա վի ի հայտ գա լը, շուր
ջօ րյա ռե ժի մով և կա նո նա վոր պար բե րա կա նու թյամբ։ 

3. Խոր հուրդ է տրվում ան ցկաց նել հա մա կց ված բու ժում։ Ցա վա զր կող 
դե ղա մի ջոց նե րը հա մա կց ված նշա նակ ման դեպ քում ա վե լի ար դյու
նա վետ են լի նում, քան ա ռան ձին կի րառ ման ժա մա նակ, օ րի նակ՝ 
պա րա ցե տա մո լի և ոչ ստե րոիդ հա կա բոր բո քային դե ղա մի ջոց նե րի 
հա մակ ցու թյու նը թող նում է լրա ցու ցիչ ցա վա զր կող ազ դե ցու թյուն, 
քա նի որ դրանց ազ դե ցու թյան վայ րե րը տար բեր են, ին չը հան գեց
նում է հե տա գայում դե ղա չա փե րի նվա զեց ման և թույլ է տա լիս խու
սա փել օ փիոիդ նե րի կի րա ռու մի ց։ 

4. Ըստ ան հրա ժեշ տու թյան կի րառ վում է տե ղային ան զգայաց նող մի
ջոց նե րով ին ֆի լտ րա ցիա կամ պա շա րում՝ հա մակ ցե լով ցա վա զրկ
ման այլ ե ղա նակ նե րի հե տ։

5.  Նե րարկ վող ցա վա զր կող ներն ա վե լի ա րագ են գոր ծում և ա վե լի ար
դյու նա վետ են, երբ նշա նակ վում են ն/ե շի թային ե ղա նա կո վ՝ տիտ
րե լով մինչև ցան կա լի ար դյուն քի ի հայտ գա լը։ Սա հատ կա պես ար
դա րաց ված է հի պո վո լե միայի և շո կի դեպ քում, երբ ծայ րա մա սային 
ա րյան շր ջա նա ռու թյու նը նվա զած է, և, որ պես հետևանք, մ/մ և ե/մ 
ուղի նե րը հու սա լի չե ն։ 

6. Դե ղա մի ջոց նե րի ընտ րու թյու նը կա տար վում է՝ հաշ վի առ նե լով առ
կա ան ձնա կազ մը և հար մա րու թյուն նե րը: Օ րի նակ՝ օ փիոիդ նե րի 
նշա նա կու մը ցան կա լի չէ, երբ պատ շաճ մշ տա դի տար կում կազ մա
կեր պե լու հնա րա վո րու թյուն չկա ։

7.  Խոր հուրդ է տրվում ներդ նել ցա վի ուժգ նու թյան գնա հատ ման սանդ
ղակ՝ հատ կա պես հետ վի րա հա տա կան ցա վա զրկ ման հա մար:

Ան տա նե լի է 
ցա վում

 Շատ-շատ է 
ցա վում

 Շատ է ցա վում

 Մի քիչ շատ 
է ցա վում

 Մի փո քր է 
ցա վում

 Ցավ չկա 

 ՑԱ ՎԻ 
ՈՒԺԳ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

ԱՀԿ ՑԱ ՎԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ԿԱ ԴԱ ՐՁ ՍԱ ՆԴ ՂԱԿ

ՍԱՍ ՏԻԿ ՑԱ Վ

ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՑԱ Վ

ԹԵ ԹԵՎ ՑԱ Վ

 ՄՈՐ ՖԻՆ կամ ՖԵՆ ՏԱ ՆԻ Լ

ՄՈՐ ՖԻ Ն
ն/ե 1-2 մգ, տիտ րել մինչև է ֆեկ տը 
ե/մ կամ մ/մ 5-15 մգ, 4  ժա մը մեկ 

Օ րալ (ա րագ ազ դող) 10-20 մգ, 2-4  ժա մը մե կ

ՖԵՆ ՏԱ ՆԻ Լ
մ/մ 50-100 մկգ, 1-2  ժա մը մե կ

+ ՊԱ ՐԱ ՑԵ ՏԱ ՄՈ Լ

+ Ի ԲՈ ՒՊ ՐՈ ՖԵՆ

+ ՊԱ ՐԱ ՑԵ ՏԱ ՄՈ Լ

+ Ի ԲՈ ՒՊ ՐՈ ՖԵՆ

Տ ՐԱ ՄԱ ԴՈ Լ

ն/ե կամ օ րալ 50-100 մգ, 4-6 ժա մը մեկ  
Ա ռա վե լա գույն դե ղա չա փ՝ 600 մգ/օ ր  ՊԱ ՐԱ ՑԵ ՏԱ ՄՈ Լ

+ Ի ԲՈ ՒՊ ՐՈ ՖԵՆ

ն/ե կամ օ րալ 1 գ, 6  ժա մը մե կ

ԻՆ ՏԵՆ ՍԻՎ ԹԵ ՐԱ ՊԻ ԱՅԻ ԲԱ ԺԱՆ ՄՈ ՒՆ ՔՈ ՒՄ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ Ր
Օ րալ 200-400 մգ, 8  ժա մը մե կ

Հա կա ցու ցում ներ.
Ջ րա զր կում/ա րյու նա հո սու թյուն 

Ե րի կա մային ախ տա հա րում/ա սթ մա 
Պ րե էկ լա մպ սիա/ խո ցային հի վան դու թյան 

ա նամ նե զ

Հետ վի րա հա տա կան շր ջա նում դի տար կել.  
ԾԱՅ ՐԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ ՆՅԱՐ ԴԵ ՐԻ ՊԱ ՇԱ ՐՈ ՒՄ

ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՍԵՆՅԱ ԿՈ ՒՄ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ Ր

ՆԵՅ ՐՈ ՊԱ ԹԻԿ ՑԱ Վ

Մ նա ցոր դային նեյ րո պա թիկ ցա վ՝ ԿԱՐ ԲԱ ՄԱ ԶԵ ՊԻՆ 

Օ րա լ՝ սկ սել 100 մգ, 12  ժա մը մե կ։ Դե ղա չա փը կա րե լի է բա րձ րաց նել 100 մգ-ով 12 ժա մը մե կ։ Ա ռա վե լա գույն դե ղա չա փ՝ 1200 մգ/օր։

Ն կար 17.4 Հար մա րեց ված է ԱՀԿ ցա վի կա ռա վար ման հա կա դա րձ սանդ ղա կից 
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Սուր ցա վի կա ռա վար ման հար ցում ԿՄԽԿն հետևում է ԱՀԿ ցա վի 
հա կա դա րձ սանդ ղա կի ն։

17.5.2. Ցա վի գնա հատ ման հա մա կար գե ր
Ցա վի ուժգ նու թյու նը կա րե լի է չա փել տար բեր ե ղա նակ նե րով, այդ 

պատ ճա ռով խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել չափ ման ո րո շա կի սանդ
ղա կ։ Չափ ման սանդ ղա կի ընտ րու թյու նը կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե
րից, նե րա ռյա լ՝ մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հի վանդ նե րի 
ու քույ րա կան ան ձնա կազ մի գրա գի տու թյան մա կար դա կը և հաշ վո ղա կան 
ունա կու թյուն նե րը։ Ա մեն դեպ քում, ցա վի ուժգ նու թյան գնա հա տո ղն ին քը՝ 
հի վանդն է։ 

Սո վո րա բար օգ տա գործ վում են գնա հատ ման հետևյալ սանդ ղակ
նե րը.

Բա նա վոր սանդ ղա կ
Ցա վի ուժգ նու թյու նը գնա հատ վում է բա ռե րի մի ջո ցով.

• Չ կա
•  Թույլ
•  Մի ջին 
• Ու ժե ղ
•  Չա փա զանց

Թ վային սանդ ղակ 
Օգ տա գործ վում են 0ից 10 թվե րը, որ տեղ 0ն նշա նա կում է ցավ չկա, 

իսկ 10ը՝ ա մե նա սաս տիկ ցա վն է, որ կա րե լի է պատ կե րաց նել։ 

Տե սո ղա կան ա նա լո գային սանդ ղակ (ՏԱՍ կամ VAS)
Ն ման է թվային սանդ ղա կի ն։ Ցա վի ուժգ նու թյու նը գնա հատ վում է 

10 սմ եր կա րու թյամբ հատ վա ծի, քա նո նի մի ջո ցո վ։ Հատ վա ծի ձախ ծայ րը 
հա մա պա տաս խա նում է « ցավ չկա», իսկ ա ջը՝ « պատ կե րաց նե լի ա մե նա
սաս տիկ ցա վը» գնա հա տա կա նի ն։ Ձախ եզ րից մինչև հի վան դի մատ նան
շած կե տն ըն կած հե ռա վո րու թյու նը՝ ար տա հայտ ված սան տի մետ րե րով, 
ցա վի թվային գնա հա տա կանն է։ 

Ցա վա զր կող կո նկ րետ դե ղա մի ջո ցի հա սա նե լիու թյու նը տվյալ երկ
րում հա ճախ կախ ված է դրա ներկր ման և բա շխ ման սահ մա նա փա
կում նե րի ց։ Մաս նա վո րա պես, օ փիոիդ ցա վա զր կող նե րի հա մա տա րած 
չա րա շա հու մը բազ մա թիվ խն դիր ներ է ստեղ ծել հի վանդ նե րի պատ շաճ 
բուժ ման հար ցում։ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Գ ում ընդ գրկ ված են տա րա տե սակ 
այ լընտ րանք ներ, ո րոնք կա րե լի է օգ տա գոր ծե լ՝ կախ ված այս կամ այն 
դե ղա մի ջո ցի հա սա նե լիու թյու նի ց։ Դրանք, ան շուշտ, պետք է հար մա րեց
վեն կո նկ րետ ի րա վի ճակ նե րի ն։ 

Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ՑԱ ՎԱ ԶՐ ԿՈՒ ՄԸ  ՌԱԶ ՄԱ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ  ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈ ՒԹՅԱՆ ՄԵ Ջ
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Ա. Սնն դա կարգ ոչ հրա տապ 

վիրահատություն նե րի, այդ թվում՝  

վեր քե րի հե տա ձգ ված  

ա ռաջ նային փակ ման ժա մա նա կ

Սնն դա կարգ ոչ հրա տապ վի րա հա տու թյուն նե րի ժա մա նակ՝  
չա փա հաս ներ 

Վի րա հա տու թյան նա խորդ գի շե րը Ած խաջ րեր*՝ նա խա պես մինչև 800 մլ

Անզ գայա ցու մից մինչև 6 ժամ 
ա ռաջ 

Ս նունդ (պինդ ուտե լիք, կաթ կամ 
կաթ նային ըմ պե լիք ներ)

Անզ գայա ցու մից մինչև 2 ժամ 
ա ռաջ Թա փան ցիկ հե ղուկ ներ** 

* Ած խաջ րե ր՝ 10% շա քա րա ջուր (10 գ շա քար/100 մլ ջուր)

** Թա փան ցիկ հե ղուկ նե ր՝ մր գա հյու թեր ա ռանց խյու սի, լի մո նադ, ոչ ո գե
լից ըմ պե լիք ներ, ա ռանց կա թի թեյ կամ սուրճ

Սնն դա կարգ ոչ հրա տապ վի րա հա տու թյուն նե րի ժա մա նակ՝  
ե րե խա ներ (1-16 տա րե կան)

Վի րա հա տու թյան նա խորդ գի շե րը Ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի 

Անզ գայա ցու մից մինչև 6 ժամ 
ա ռաջ

Ս նունդ (պինդ ուտե լիք, կաթ նա խառ
նուրդ, կաթ նային ըմ պե լիք ներ)

Անզ գայա ցու մից մինչև 4 ժամ 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում 

Անզ գայա ցու մից մինչև 1 ժամ 
ա ռաջ

Շա քա րա ջուր* մինչև 3 մլ/կգ.
15 տ.՝ մինչև 55 մլ
612 տ.՝ մինչև 140 մլ
≥ 12 տ.՝ մինչև 250 մլ 
Այլ թա փան ցիկ հե ղուկ ներ, ե թե 
տա նե լի են։

*Ած խաջ րե ր՝ 10% շա քա րա ջուր (10 գ շա քար/100 մլ ջուր, լի մո նադ, ոչ ո գե լից ըմ պե
լիք ներ, թեյ)

Եր կար վի րա հա տա կան ցու ցա կի պա րա գայում թե րս նու մով հի վանդ
նե րի հա մար «ո չինչ բե րա նով» կա նո նը հար կա վոր է վե րա նայել։
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Բ. ԿԽՄԿ ստան դարտ ան զգայաց ման 

սարքավո րում

Նա խա վի րա հա տա կա ն՝  
բո լոր դեպ քե րում

Ընդ հա նուր ան զգայա ցում

• Թթ վա ծին (խ տա ցու ցիչ ± բա լոն)
•  Սա տու րա ցիայի մշ տա դի տար կում 
• Է ՍԳ 
• Ար տա շնչ ման վեր ջում CO2 մշ տա դի

տար կում
• ԶՃ մշ տա դի տար կում 
• Ար տած ծիչ 
• Ա նզ գայաց ման սարք 
• Օ դամ ղիչ պարկ (Ամ բու պարկ)
• Ս տե տոս կո պ
• Ս տե րիլ և ոչ ստե րիլ ձեռ նոց նե ր
• Կպ չուն ժա պա վեն և մար կեր նե րար

կիչ նե րի պի տա կա վոր ման հա մար

• Լա րին գոս կո պի բռ նակ ներ 
• Լա րին գոս կո պի շեղ բե ր՝ 1 – 4 ± 

ուղիղ շեղ բեր 
• Էն դոտ րա խեալ խո ղո վակ նե ր՝ 

3.08 մմ
•  Գե դե լի շնչու ղի ներ 
• Ե րա կային կա թե տեր նե ր՝ 2416 G
• Կպ չուն ժա պա վեն/է լաս տիկ 

կպ չուն վի րա կապ/կպ չուն սպե
ղա նի

•  Բու ժե ր
•  Մա ջի լի աք ցան նե ր՝ մեծ և փո քր
•  Նե րար կիչ նե ր՝ 220մլ ± 50մլ
•  Հե ղուկ նե րի հա վաք ման ա սեղ նե ր
• Բժշկա կան դի մակ նե ր՝ նո րա ծին

նե րից մինչև մե ծա հա սակ նե րի 
հա մար նա խա տես վա ծ

•  Ման կա կան և մե ծա հա սակ նե րի 
թթված նային դի մակ ներ/ք թային 
կա նու լյա նե ր

• Ն/ե նե րարկ ման հա վա քա ծու ներ 
(« սիս տե մա ներ») 

• Ե ռա փող փա կան նե ր
• Յան կաուե րի ար տա ծծ ման ծայ

րա կալ ներ + նե րշնչա փո ղային 
ար տա ծծ ման կա թե տեր նե ր

•  Ջեր մա և խո նա վա փո խա նա կիչ 
ֆի լտ րեր

Հա վե լյալ պա րա գա ներ շր ջա նային/
ող նու ղե ղային ան զգայաց ման հա մար 

Դե ղա մի ջոց ներ

• Ուլտ րա ձայ նային հե տա զո տու թյան 
սարք

•  Ռե գիո նար ան զգայաց ման ա սեղ ներ 
• Ող նու ղե ղային ան զգայաց ման ա սեղ

ներ 
• Ող նու ղե ղային ան զգայաց ման ա սեղ

նե րի նե րար կիչ նե ր
•  Մաշ կի ախ տա հան ման մի ջոց ներ

ԿԽՄԿն մշ տա պես վե րա նայում է 
ԿԽՄԿի դաշ տային նա խագ ծե րի 
հա մար հա սա նե լի դե ղո րայ քը: 
Դե ղա մի ջոց նե րի թար մաց ված 
ցան կը կա րող է տրա մա դր վել ըստ 
պա հան ջի:

Դի տարկ ման են թա կա այլ պա րա գա
ներ

• Նա զո գաստ րալ խո ղո վակ նե ր
•  Մի զային կա թե տեր ներ և պար կե ր
• Կրծ քա վան դա կի դրե նա ժ
• Ճնշ ման պարկ
•  Նե րո սկ րային մուտ քի պա րա գա ներ 
• Փր կա րա րա կան ծած կո ց
•  Հե ղու կի տա քա ցու ցի չ
•  Ծայ րա մա սային նյար դի խթա նի չ
•  Դե ֆիբ րի լյա տոր 
• Էյ րիի ե ռա բաշ խիկ (ե րե խա նե րի 

հա մար)
•  Կո կոր դային դի մակ նե ր՝ 2–5

Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ՑԱ ՎԱ ԶՐ ԿՈՒ ՄԸ  ՌԱԶ ՄԱ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ  ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈ ՒԹՅԱՆ ՄԵ Ջ
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Գ. ԿԽՄԿ հանձ նա րա րա կան ներ ան զգայաց-

ման ե ղա նա կի ընտ րու թյան վե րա բե րյա լ

Ընդ հա նուր 
ան զգայա ցում 
ինք նու րույն 
շնչա ռու թյամբ 
(կե տա մին)*

Ընդ հա նուր 
ան զգայա
ցում ին տու
բա ցիայով 
(կե տա մին ± 
հա լո թան)**

Ող նու
ղե ղային 
ան զգայա
ցում***

Ծայ րա
մա սային 
նյար դի 
պա շա
րում 
(ուլտ րա
ձայ նային 
ուղ ղորդ
մամբ)

Տե ղային 
ան զգայա
ցում/ 
սե դա ցիա

Պո չու կային 
ան զգայա
ցում. ե րե
խա ներ (>7 
տ.)

Վե րին  
վեր ջույթ ներ

+++ ± – +++ + –

Ս տո րին 
վերջույթ ներ

++ ± +++ + + +++

Ո րո վայ նի 
ստո րին 
հատված

+ ++ +++ – – ++

Ո րո վայ նի 
վե րին 
հատված

± +++ ± – – –

Նյար դային 
վնաս վածք

+ +++
–

– ±
–

Դի մած
նո տային 
վ նասվածք

± +++
–

+
– –

Աչ քի 
վնասվածք

++ +
–

+++
– –

Կրծ քային 
վի րա բու ժու
թյուն 

± +++
– – – –

Կե սա րյան 
հա տում 

±   ++ +++
–

±
–

Փո քր մի ջա
մտու թյուն ներ

0 0 0 0 +++ 0

–  Ան կի րա ռե լի
0  Ոչ ան հրա ժեշտ
±  Ցուց ված, ե թե չկա այ լընտ րանք
+  Հար մար ե ղա նա կ
++  Երկ րորդ ընտ րու թյան ե ղա նա կ
+++  Ընտ րու թյան ե ղա նակ ԿԽՄԿ/ դաշ տային ան զգայաց ման հա մար 

*  Ա նզ գայաց ման տևո ղու թյու նը՝ մինչև 60 ր ա ռա ջին ընտ րու թյան մի ջո ցը կե տա մինն է
**  Գու մա րած օ ժան դակ մի ջոց ներ (օ փիոիդ ներ, թիո պեն տալ, պրո պո ֆոլ). որ պես այ լընտ րանք 

կա րող է դի տարկ վել սևոֆ լու րա նը
***  Ան կայուն հի վանդ նե րից բա ցի (ա ռատ ա րյու նա հո սու թյուն, կոա գու լո պա թիա, սեպ սիս և այլն) 

կամ հի վան դի հրա ժար վե լու դեպ քում

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Դ. Կե տա մի նի ներ մուծ ման ռե ժիմն ե ր

Ներ մու ծում 
(պա հանջ վող 
տևո ղու թյան հի ման 
վրա)

Կե տա մի նի ներ մուծ ման ռե ժիմ նե րի օ րի նակ ներ

Ին դուկ ցիա և բո լյու
սային պահ պա նում 
կար ճա տև մի ջամտու
թյուն նե րի հա մար 

Մ/մ կամ ն/ե կե տա մինն ան զգայաց ման ընտ րու թյան 
մի ջոց է կա րճ մի ջամ տու թյուն նե րի հա մար։

Կե տա մի նի ն/ե կի րառ ման տար բե րակ նե ր
Կե տա մին ն/ե 12 մգ/կգ. ա ռա ջաց նում է դի սո ցիա տիվ 
ան գզայա ցում, հի վանդն ինք նու րույն է շնչում:
Մի դա զո լամ ն/ե 5 մգ կամ դիա զե պամ ն/ե 25մգ. ցա ծր 
դե ղա չա փով ն/ե մոր ֆի նի հետ, ա պա կե տա մին ն/ե 
80100 մգ (12 մգ/կգ) դան դաղ շի թո վ՝ առնվա զն 20 վ:
Կե տա մին ն/ե ընդ հատ բո լյուս նե րով, ին դուկ ցիոն 
դե ղա չա փի ¼ի չա փով, ա մեն 15 ր մեկ:
Բեն զո դիա զե պին նե րի կամ օ փիոիդ նե րի դե ղա չա փերն 
ա վե լաց վում են ըստ ան հրա ժեշ տու թյա ն՝ ել նե լով վի րա
բու ժա կան գրգ ռիչ նե րի նկատ մամբ ձայ նային կամ ուղ
ղորդ ված շար ժո ղա կան պա տաս խա նից:
Մի դա զո լամ ն/ե 0.07 մգ/կգ, ա պա 2 ր ան ց կե տա մին 
ն/ե 1 մգ/կգ: 

Կե տա մի նի մ/մ կի րառ ման տար բե րա կե ր
Կե տա մին մ/մ 46 մգ/կգ բո լյու սային դե ղա չա փ՝ 
պա հանջ վող ան զգայաց ման խո րու թյու նից կախ վա ծ։ 
Սա հատ կա պես կի րա ռե լի է տու ժած նե րի զանգ վա
ծային հոս քի ի րա վի ճա կում։
Կե տա մին մ/մ 10 մգ/կգ 510 րո պեի ըն թաց քում՝ 1225 ր 
տևո ղու թյամբ վի րա հա տու թյան հա մար:

Ն/ե կե տա մին կար ճա տև մի ջամ տու թյուն նե րի ժա մա-
նակ սե դա ցիայի ա պա հով ման հա մա ր
Շատ կար ճա տև մի ջամ տու թյուն նե րի հա մար, ինչ պի սիք 
են այր ված քային վի րա կա պե րի փո փո խու թյու նը կամ 
ճզմ ված վեր ջույթ նե րի վրա բե կա կալ նե րի տե ղադ րու մը, 
1020 մգ (12 մլ) կե տա մի նը ներ մուծ վում է 10 մգ/մլ ն/ե 
շի թո վ։

Նե րե րա կային կա թի
լային ին ֆու զիա

«ԿԽՄԿի ե ղա նակ». կե տա մի նի կա թի լային ներ մու
ծում (0.5 մգ/մլ կե տա մին 1 լ ֆիզ լու ծույ թում)՝ տիտ րե լով 
մինչև է ֆեկ տի ի հայտ գա լը կամ շա րու նա կե լով կե տա
մի նի ն/ե բո լյու սային ին դուկ ցիայից հե տո:
Կե տա մի նի կա թի լային ին ֆու զիա (500 մգ կե տա մի նը 
500 մլ դե քստ րո զի կամ ֆիզ լու ծույ թի պար կի մեջ): 

Կա թի լային ներ մու ծու մը սկսվում է 2 կա թիլ/կգ/ր ա րա
գու թյամբ (15 կա թիլ/մլ ն/ե ներ մուծ ման խցի կի մի ջո
ցով)՝ մինչև պատ շաճ մա կար դա կի ան զգայաց ման 
հաս նե լը (սո վո րա բար տևում է 2 ր)։

Այ նու հե տև կա թի լային ներ մուծ ման ա րա գու թյու նը 
նվա զեց վում է մինչև 1  կա թիլ/կգ/ր՝ ան զգայա ցու մը 
պահ պա նե լու նպա տա կո վ։ Հի վանդն արթ նա նում է 
կա թի լային ներ մուծ ման դա դա րից 10 ր ան ց։ 

Ցա վա զր կում

Կե տա մին ն/ե մինչև 1 մգ/կգ դե ղա չա փե րով:
Կե տա մին ն/ե կա թի լային 60180 մկգ/կգ/ժ ա րա գու
թյամբ (չա փա հաս նե ր՝ 50մգ 500 մլ պար կի մե ջ՝ կա թեց
նել 4080 մլ/ժ ա րա գու թյամբ):
Կե տա մին մ/մ 23 մգ/կգ:

Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ՑԱ ՎԱ ԶՐ ԿՈՒ ՄԸ  ՌԱԶ ՄԱ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ  ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈ ՒԹՅԱՆ ՄԵ Ջ
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 17Ե. ԿԽՄԿ ցա վի կա ռա վար ման 

գործելակարգե ր

Ցա վա զր կող դե ղա մի ջոց ներ 

Օ փիոիդ նե ր
1.  Հի վան դա նո ցում 3րդ կար գի ցա վա զր կող նե րի (օ փիոիդ նե րի) օգ

տա գործ ման դեպ քում պար տա դիր է նա լոք սո նի առ կայու թյու նը ։
2.  Մոր ֆի նը մնում է ցա վա զրկ ման ոս կե ստան դարտ ինչ պես ներ վի րա

հա տա կան, այն պես էլ նա խա և հետ վի րա հա տա կան շր ջան նե րում։ 
3. Օ փիոիդ նե րի՝ մոր ֆի նի, ֆեն տա նի լի, պե թի դի նի և տրա մա դո լի կի

րա ռու մը հա մա պա տաս խան պատ րաս տու թյուն չան ցած բուժաշխա
տող նե րի կող մից խս տիվ ար գել վում է՝ շնչա ռու թյան ընկճ ման վտան
գի պատ ճա ռո վ։ 

 ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան բրի գադ նե րը օ փիոիդ ներ են կի րա ռում միայն 
այն դեպ քե րում, երբ լի նում է հի վանդ նե րի պատ շաճ հսկո ղու թյա նը, 
ինչ պես նաև շնչա ռու թյան ընկճ ման ժա մա նա կին հայտ նա բեր մա
նը և վար մա նը տի րա պե տող բա վա րար քա նա կի մի ջին բու ժանձ
նա կազմ։ Գործ նա կա նում սա նշա նա կում է, որ հետ վի րա հա տա կան 
փու լում օ փիոիդ նե րը կի րառ վում են միայն վե րա կեն դա նաց ման և 
ին տեն սիվ թե րա պիայի բա ժան մուն քում։

4.  Չի կա րե լի խառ նել օ փիոիդ նե րը (օ րի նակ՝ տրա մա դո լը և մոր ֆի նը). 
դրանց ներ մու ծում նե րի մի ջև պետք է բա վա րար ժա մա նակ ան ցնի ։

5. Շ տա պօգ նու թյան սե նյա կում, վի րա հա տա րա նում, վե րա կեն դա նաց
ման և ին տեն սիվ թե րա պիայի բա ժան մուն քում օ փիոիդ նե րի ներ
մուծ ման նա խընտ րե լի ուղին նե րե րա կայինն է։ Հի վան դա սե նյակ
նե րում կի րառ ման դեպ քում նա խընտ րե լի է ներ քին ըն դուն ման կամ 
են թա մաշ կային ուղի ն։

6.  Թեև տա րած ված է այն կար ծի քը, որ օ փիոիդ նե րի օգ տա գոր ծու մը 
կա րող է հան գեց նել կախ վա ծու թյան, այ նուա մե նայ նիվ, դա չա փա
զան ցու թյուն է։ Ցա վա զրկ ման ցու ցու մով օ փիոիդ նե րի օգ տա գործ
ման հետևան քով կախ վա ծու թյան ա ռա ջաց ման դեպ քե րը չա փա
զանց հազ վա դեպ են։ Կախ վա ծու թյան զար գաց ման նկատ մամբ 
մտա վա խու թյու նը չպետք է խո չըն դո տի պատ շաճ ցա վա զրկ մա նը։ 

7. Սե դա ցիայի խո րու թյան սանդ ղակ. օ փիոիդ ներ օգ տա գոր ծե լիս 
պետք է վե րա հսկել սե դա ցիայի մա կար դա կը. 

0 = սե դա ցիա չկա. հի վանդն ար թուն է՝ պա րզ գի տակ ցու թյամբ.
1 = թույլ սե դա ցիա. հի վան դը եր բե մն քն կոտ է, բայց հեշտ է արթ

նա նում. 
2 = չա փա վոր սե դա ցիա. հի վան դը հա ճախ քնա թա թախ է, բայց 

հեշտ է արթ նա նում. 
3 = ուժեղ սե դա ցիա. հի վան դը միշտ քնա թա թախ է և դժ վար է 

արթ նա նում.
Ք = քուն. նոր մալ քուն, ո րից հի վան դը հեշտ արթ նա նում է:

Շն չա ռա կան ընկճ ման վե րա հսկում, ախ տո րո շում և բու ժում 
Օ փիոիդ նե րի կի րառ ման ժա մա նակ հար կա վոր է պար բե րա բար 

վե րա հսկել հետևյալ ցու ցա նիշ նե րը.
•  զար կե րա կային ճնշում. 
• ա նո թա զարկ.
•  մա րմ նի ջեր մաս տի ճան.
• շնչա ռու թյան հա ճա խու թյուն.
•  սե դա ցիայի խո րու թյուն.
•  ցա վի ուժգ նու թյուն։
Բո լոր ցու ցա նիշ ներն ան հրա ժեշտ է ար ձա նագ րել։

Շն չա ռա կան ընկ ճում 
1. Ախ տո րո շում.
Շն չա ռա կան ընկ ճումն ախ տո րոշ վում է հետևյալ ցու ցա նիշ նե րի 

հի ման վրա. 
 սե դա ցիայի խո րու թյու նը 3 միա վոր. սա ա մե նա վաղ և ա մե նա հա

վաս տի ցու ցա նի շն է.
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 շնչա ռու թյան հա ճա խու թյու նը ≤8/ր. ի հայտ է գա լիս սե դա ցիայից 
հե տո .

 թթված նի պար ցիալ ճնշ ման (pO2) ան կում, ո րը հայտ նա բեր վում է 
պուլ սօք սի մետ րիայով. սա ուշ ի հայտ ե կող նշան է, հատ կա պես, 
ե թե հի վան դը ստա նում է թթվա ծի ն։

2.  Բու ժում.
 թթվա ծին. 
 ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում շնչա ռու թյան օ ժան դա կում պար կի 

կամ դի մա կի մի ջո ցով.
  նա լոք սո նի ն/ե 50 մկգ ա վե լա ցող չա փա բա ժին նե րով մինչև 

կլի նի կա կան վի ճա կի բա րե լա վու մը:
Հարկ է հի շել, որ նա լոք սո նի ազ դե ցու թյունն ա վե լի կար ճա տև է, քան 

մոր ֆի նի նը, հետևա բար կա րող է այն կրկ նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն ծա գել։ 
Հա կա ռակ դեպ քում նա լոք սո նը կա րե լի է ներ մու ծել կա թի լային ե ղա նա
կո վ՝ 15մ կգ/կգ/ժ ա րա գու թյամբ։

Հի վան դին ոչ մի պա րա գայում չի կա րե լի տե ղա փո խել հի վան դա սե
նյակ, ե թե նրա սե դա ցիայի խո րու թյու նը 3 կամ ա վե լի է, կամ շնչա ռու թյան 
հա ճա խու թյու նը 8 կամ պա կաս է, կամ ե թե զար գա ցել է շնչա ռա կան ընկ
ճում։

Կե տա մի ն
Ցա ծր դե ղա չա փե րով կե տա մի նը լավ այ լընտ րան քային ցա վա զր

կող է բա րձր ռիս կային հի վանդ նե րի հա մար կամ այն դեպ քե րում, երբ 
օ փիոիդ նե րը հա սա նե լի չե ն։ Ներ մու ծել 0.10.3 մգ/կգ ն/ե կրկն վող դե ղա
չա փե րո վ՝ մինչև ցա վա զրկ ման ցան կա լի աս տի ճա նին հաս նե լը կամ 23 
մգ/կգ մ/մ բո լյուս։ Ցա ծր դե ղա չա փե րով տրվող կե տա մի նը չի պա հան
ջում ատ րո պի նով և դիա զե պա մով օ ժան դակ թե րա պիա ։

Նա խա հի վան դա նո ցային օգ նու թյուն
Նա խա հի վան դա նո ցային ա ռա ջին օգ նու թյան հա մար ԿԽՄԿն, 

որ պես կա նոն, Կար միր խա չի/ մա հի կի ազ գային ըն կե րու թյուն նե րի մի ջո
ցով բաշ խում է միայն.

•  պա րա ցե տա մո լի հա բեր/օ շա րա կ.
• տ րա մա դո լի նե րարկ ման դե ղաձևեր (հազ վա դեպ ա ռա ջաց նում է 

շնչա ռու թյան ընկ ճում)։ 

Շ տապ օգ նու թյան սե նյակ/ըն դու նա րա ն
Շ տապ օգ նու թյան սե նյակ նե րում լի նում են.
•  պա րա ցե տա մոլ.
•  դիկ լո ֆե նա կի նե րարկ ման դե ղաձևեր.
• տ րա մա դո լի նե րարկ ման դե ղաձևեր։

Պատ շաճ բուժ քույ րա կան խնա մք ա պա հո վող հի վան դա նոց նե րում 
լի նում են նաև.

•  մոր ֆի նի նե րարկ ման դե ղաձևե ր՝
–  չա փա հաս նե րի ն՝ ն/ե 13 մգ, տիտ րե լով. 
– ե րե խա նե րի ն՝ ն/ե 0.05 մգ/կգ, տիտ րե լով.

•  ցա ծր դե ղա չա փով կե տա մին (տե ՛ս վերևում)։

Վի րա հա տա րա ն
Ցա վա զր կող բո լոր դե ղա մի ջոց նե րը հա սա նե լի են լի նում վի րաս րա

հում, և դրանց ներ վի րա հա տա կան կի րա ռու մը մե ծա պես խրա խուս վում է։ 
Դե ղա մի ջո ցի ընտ րու թյու նը գլ խա վո րա պես կախ ված է առ կա հետ վի րա
հա տա կան հսկո ղու թյան ո րա կից. 

1. օ փիոիդ նե ր՝ նկա տի ունե նալ հետ վի րա հա տա կան հսկո ղու թյան 
ո րա կը. 

2. ոչ ստե րոիդ հա կա բոր բո քային դե ղա մի ջոց նե ր՝ խոր հուրդ է տրվում 
կի րա ռել վի րա հա տու թյան ա վար տից ա ռաջ.

3.  կե տա մի ն՝ 0.10.3 մգ/կգ բո լյու սային նե րար կում նե րը կա րող են օգ
տա գործ վել որ պես ցա վա զր կող, երբ օ փիոիդ նե րը հա սա նե լի չեն.

4.  տե ղային և ռե գիո նար ան զգայա ցում՝ մե ծա պես խրա խուս վում է տե
ղային ա նես թե տիկ նե րի ին ֆի լտ րա ցիան կամ տե ղային և ռե գիո նար 
պա շա րում նե րի կի րա ռու մը։ 
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Հետ վի րա հա տա կան ցա վի վե րա հսկո ղու թյուն
Ցա վա զրկ ման ան հրա ժեշտ մա կար դա կը կախ ված է հի վան դի 

հո գեբա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, կա տար ված վի րա հա տու
թյան տե սա կից և վի րա հա տու թյու նից հե տո ան ցած ժա մա նա կա հատ
վա ծի ց։ Հետ վի րա հա տա կան ցա վա զրկ ման հիմ նա կան սկզ բունք նե րը 
հետևյա լն են.

1.  Ցա վա զր կել պար բե րա բար, այլ ոչ՝ ըստ ան հրա ժեշ տու թյա ն։
2. Չս պա սել ցա վի ի հայտ գա լուն, այլ ցա վա զր կել ան մի ջա պես հի

վան դի ուշ քի գա լուն պե ս։ Սա նաև նշա նա կում է, որ ցա վա զր կու մը 
պետք է սկ սել նախ քան ող նու ղե ղային ան զգայաց ման ազ դե ցու
թյան ա վար տը։ 

3. Սկ սել հա մա կց ված բու ժու մի ց՝ հե տա գա օ րե րին նվա զեց նե լով դե
ղա չա փե րը։ 

4. Պար բե րա բար ստու գել հետ վի րա հա տա կան ցա վա զրկ ման ար դյու
նա վե տու թյու նը ։

5. Հ նա րա վո րինս հա ճախ կա տա րել տե ղային ա նես թե տիկ նե րի ին
ֆիլտ րա ցիա ներ կամ պա շա րում ներ։ 

ԹՈՒՅԼ ՑԱ Վ
Պա րա ցե տա մո լ
+
Տե ղային ին ֆի լտ րա ցիա կամ պա շա րում

ՄԻ ՋԻՆ ՑԱ Վ
Պա րա ցե տա մո լ
+ 
Ոչ ստե րոիդ հա կա բոր բո քային դե ղա մի ջոց նե ր
+
Տե ղային ին ֆի լտ րա ցիա կամ պա շա րում

ՈՒ ԺԵՂ ՑԱ Վ
Պա րա ցե տա մո լ
+ 
Ոչ ստե րոիդ հա կա բոր բո քային դե ղա մի ջոց նե ր
+ 
Օ փիոի դ
+
Տե ղային ին ֆի լտ րա ցիա կամ պա շա րում
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Ցա վա զր կող դե ղա չա փե ր

ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵՐ

Պա րա ցե
տա մոլ օ րալ

1 գ, օ րը 4 ան գամ 
Ա ռա վե լա գույ նը՝ 4 գ/
օր

–

Ի բուպ րո
ֆեն օ րալ

400 մգ, օ րը 34 
ան գամ 
Ա ռա վե լա գույ նը՝ 2.4 
գ/օր

Զ գու շու թյամբ ասթ մայի և 
ե րի կա մային ան բա վա րա
րու թյան դեպ քում
Հա կա ցուց ված է հղիու թյան 
ժա մա նակ 
Ա ռա վե լա գույ նը՝ 72 ժ

Դիկ լո ֆե
նակ

ն/ե կամ 
մ/մ

75 մգ, օ րը 2 ան գամ 
Ա ռա վե լա գույ նը՝ 150 
մգ/օր

Տ րա մա դոլ օ րալ կամ 
ն/ե

50100 մգ, 4 ժա մը 
մեկ 
Ա ռա վե լա գույ նը՝ 600 
մգ/օր

–

Պե թի դին

մ/մ 50150 մգ 3 ժա մը մեկ –

ն/ե 10ա կան մգ ա վե լաց
նե լով

Տիտ րել մինչև ազ դե ցու թյան 
ի հայտ գա լը

Մոր ֆին

ե/մ կամ 
մ/մ 515մգ, 4 ժա մը մեկ –

ն/ե 2ա կան մգ ա վե լաց
նե լով

Տիտ րել մինչև ազ դե ցու թյան 
ի հայտ գա լը

Նա լոք սոն ն/ե 50ա կան մկգ ա վե
լաց նե լով

Կրկ նել մինչև կլի նի կա կան 
նշան նե րի բա րե լա վու մը

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵՐ

Պա րա ցե
տա մոլ

ՆՈ ՐԱ ԾԻՆ ՆԵՐ (012 ամ սա կան)

–

օ րալ կամ մո միկ
նե ր՝ առ կայու
թյան դեպ քում

Հար վա ծային դե ղա
չափ՝ 15 մգ/կգ 
Պահ պա նում՝ 1015 մգ/
կգ, օ րը 4 ան գամ 
Ա ռա վե լա գույ նը՝ 60 
մգ/կգ/օր

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵՐ

օ րալ կամ մո միկ
նե ր՝ առ կայու
թյան դեպ քում

Հար վա ծային դե ղա
չափ՝ 2030 մգ/կգ
Պահ պա նում՝ 20 մգ/կգ, 
օ րը 4 ան գամ 
Ա ռա վե լա գույ նը՝ 80 
մգ/կգ/օր

Ի բուպ րո
ֆեն օ րալ

20 մգ/կգ/օր 34 
չա փա բա ժին նե րո վ
Միան վագ ա ռա վե լա
գույ նը՝ 200 մգ 
Օ րա կան ա ռա վե լա
գույ նը՝ 800 մգ

Չն շա նա կել մինչև 
6 ամ սա կա նը 
(չ հա սու նա ցած 
ե րի կամ ներ)
Զ գու շու թյամբ 
ասթ մայի և ե րի
կա մային ան բա
վա րա րու թյան 
դեպ քում 
Ա ռա վե լա գույ նը՝ 
72 ժամ

Դիկ լո ֆե
նակ մ/մ

1 մգ/կգ, օ րը 4 ան գա մ
Միան վագ ա ռա վե լա
գույ նը՝ 50 մգ 
Օ րա կան ա ռա վե լա
գույ նը՝ 150 մգ

Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ՑԱ ՎԱ ԶՐ ԿՈՒ ՄԸ  ՌԱԶ ՄԱ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ  ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈ ՒԹՅԱՆ ՄԵ Ջ
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Տ րա մա դոլ Խոր հուրդ չի տրվում, բայց ո րոշ եվ րո պա կան երկր նե րում լայ
նո րեն օգ տա գործ վում է մինչև 1 տ. ե րե խա նե րի շր ջա նում։

Պե թի դին

մ/մ 1 մգ/կգ, 4 ժա մը մեկ –

ն/ե 0.250.5ա կան մգ/կգ 
ա վե լաց նե լով

Տիտ րել մինչև 
ազ դե ցու թյան ի 
հայտ գա լը

Մոր ֆին

ե/մ կամ մ/մ 0.050.1 մգ/կգ, 4 ժա մը 
մեկ –

ն/ե 0.05ա կան մգ/կգ 
ա վե լաց նե լով

Տիտ րել մինչև 
ազ դե ցու թյան ի 
հայտ գա լը

Նա լոք սոն ն/ե 4 մկգ/կգ

Կրկ նել մինչև 
կլի նի կա կան 
նշան նե րի բա րե
լա վու մը
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18.1. Բազ մա փուլ վի րա հա տա կան բու ժում

ԿԽՄԿ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Ջա լա լա բա դի ուսում նա կան հի վան դա նո ցում ԿԽՄԿ վի րա բու ժա կան 
բրի գադ նե րի հետ աշ խա տող աֆ ղան գոր ծըն կեր նե րը 1993 թ. մշա կել 
են ՀՀԱնե րից ծա նր վի րա վոր նե րի հետ վար վե լու մի հա մա կարգ: Վի
րա վոր նե րից շա տե րի մի ոտքն ան դա մա հատ վում էր, իսկ մյու սը՝ ծա
նր վնաս վածք ներ կրում, և մա հը վրա էր հաս նում ար նա քա մու մից, 
մինչև կա տար վում էր երկ րորդ ոտ քի վի րա բու ժա կան մշա կու մը։ Մեր 
աֆ ղան գոր ծըն կեր նե րը ո րո շում են վի րա հա տու թյու նը բա ժա նել 2 
մա սի. ա ռա ջին վի րա հա տու թյու նը վնաս ված քային ան դա մա հատ ման 
կա պակ ցու թյամբ էր, իսկ մյուս ոտ քը պար զա պես լվաց վում և վի րա
կապ վում էր. այս քա նով վի րա հա տու թյունն ա վարտ վում էր։ Փոխ նե
րարկ ման հա մար թա րմ ամ բող ջա կան ա րյու նը փոր ձում էին ստա նալ 
ըն տա նի քի ան դամ նե րից, իսկ հի վան դը լիո վին վե րա կեն դա նաց վում 
էր և ստա նում պե նի ցի լին: 48 ժամ ան ց կա տար վում էր երկ րորդ վի
րա հա տու թյու նը՝ մյուս ոտ քի վնաս վածք նե րի մշակ ման հետ կապ ված: 
Սա աֆ ղա նա կան «փր կա բեր վե րա կեն դա նաց նող վի րա հա տու թյուն» 
էր, տե ղում մշակ վա ծ՝ ա րյան փոխ նե րարկ ման բա ցա կայու թյան ի րա
վի ճա կին դի մա կայե լու հա մար:

Կին շա սայում ՌԴՎ վե րա բե րյալ սե մի նա րից ան մի ջա պես հե տո 2 ե րի
տա սարդ ու ան փո րձ կոն գո ցի վի րա բույժ ներ ԿԽՄԿ վի րա բույ ժին 
ի րենց փոր ձա ռու թյու նից մի դր վագ են պատ մում՝ տա լով մի պա րզ 
հա րց: Թփուտ նե րում տե ղա կայ ված դաշ տային հոս պի տա լում գտն
վե լիս նրանք ըն դու նում են ո րո վայ նի հրա զե նային վնաս ված քով մի 
ծա ռայակ ցի։ Մեկ այլ հի վան դա նոց տար հա նումն ան հնար է լի նում։ 
Նրանք ստիպ ված տե ղում վի րա հա տում և հայտ նա բե րում են լյար դի 
լուրջ վերք, սա կայն փոխ նե րարկ ման հա մար ա րյուն չեն ունե նում:
« Մենք չէինք կա րո ղա նում կանգ նեց նել ա րյու նա հո սու թյու նը և չի մա
նա լո վ՝ ինչ ա նել, մենք կա տա րե ցինք լյար դի վնաս ված քի տամ պո
նա դա և դա դա րեց րինք վի րա հա տու թյու նը», պատ մում են նրանք։ 
Այ նու հե տև նրանք կա րո ղա նում են հա մո զել մի քա նի այլ զին վոր նե րի՝ 
ա րյուն հանձ նել, և 48 ժամ հե տո նո րից վի րա հա տում են վի րա վո
րի ն։ Հի վան դը ողջ է մնում: «Արդյոք ճի ՞շտ ենք վար վել», հա րց նում են 
նրանք:

Բազ մա փուլ վի րա հա տա կան բուժ ման (ԲՎԲ, Damage control surgery 
– DCS)1 հիմ նա կան սկզ բունք նե րից մե կը՝ ծա նր ա րյու նա հո սու թյան ժա մա
նա կա վոր դա դա րե ցու մը, վա ղուց կի րա ռել և վե րա հայտ նա գոր ծել են 
բազ մա թիվ վի րա բույժ նե ր՝ սկ սած Փրինգ լից 1908 թ. և Հո լս տե դից 1913 թ.: 
Այս մո տե ցու մը հատ կա պես ար դիա կան է կրի տի կա կան ի րա վի ճակ նե
րում, երբ փոխ նե րարկ ման հա մար բա վա կա նա չափ ա րյուն չկա:

Ծա նր վի րա վո րում նե րի ախ տա ֆի զիո լո գիայի ա վե լի լավ ըմբռ
նու մը պա րզ է դա րձ րել, որ եր կա րա տև վի րա հա տու թյան ըն թաց քում 
հյուս վածք ներն ու օր գան նե րը պահ պա նե լու և ա րյու նա հո սու թյու նը 
դա դա րեց նե լու զուտ ա նա տո միա կան մո տե ցու մը բա վա րար չի լի նում, 
ե թե ո րո շա կի ֆի զիո լո գիա կան նոր մեր խիստ խա խտ ված են լի նում: 
Գոյու թյուն ունի հի պո թեր միաա ցի դոզկոա գու լո պա թիա (ՀԱԿ) 
« մա հա բեր ե ռյակ», ո րի դեպ քում նույ նի սկ հե մոս տա զից և ա րյան շր ջա
նա ռու թյան կայու նա ցու մից հե տո հի վան դը, միև նույն է, մա հա նում է: 
Գոյու թյուն ունեն մի շարք յատ րո գեն գոր ծոն ներ, ո րոնք ա վե լաց նում 
են այս ե ռյա կի վտան գը: Բա ցի դրա նի ց՝ այժմ հայտ նի է, որ գոյու թյուն 
ունի նաև « սուր վնաս ված քային կոա գու լո պա թիա» երևույ թը, որն ուղ
ղա կիո րեն կապ ված չէ այս ե ռյա կի հետ: 

Ախ տա ֆի զիո լո գիայի կարևո րու թյան այս գի տակ ցումն ա պա ցու
ցել է իր ար դյու նա վե տու թյու նը կլի նի կա կան ար դյունք նե րի բա րե
լավ ման ա ռու մո վ՝ բազ մա փուլ վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյան 
գոր ծե լա կար գի շնոր հիվ: Վեր ջինս ներ կայումս ընդ լայն վել է և նե րա ռում 

1 Damage control՝ «վնասների վերահսկում» տերմինն ի հայտ է եկել ԱՄՆ նավատորմում և 
նշանակում է «նավի կարողությունը՝ դիմակայելու վթարին, պահպանելով նավարկելու հնա րա
վորությունը»: Վիրաբուժության մեջ նկատի ունենք այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ 
են օրգանիզմի կենսական գործառույթները ապահովելու նպատակով ֆիզիո լո գիական կարո ղու
թյունները պահպանելու համար:

ԲԱԶ ՄԱ ՓՈ ՒԼ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ԺՈ ՒՄ, ՀԻ ՊՈ ԹԵՐ ՄԻ Ա, Ա ՑԻ ԴՈԶ ԵՎ  ԿՈԱ ԳՈՒ ԼՈ ՊԱ ԹԻ Ա  
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է նա խա վի րա հա տա կա ն՝ վնաս նե րի վե րա հսկ մամբ վե րա կեն դա նաց ման 
փու լը (տե ՛ս Գլուխ 8): 

Այս պի սով, որ պես զի հի վան դի ֆի զիո լո գիա կան ցու ցա նիշ նե րը 
չշեղ վեն դե պի մա հա ցու ե ռյակ, սահ ման վել է վնաս նե րի վե րա հսկ ման 
հն գա փուլ գոր ծե լա կարգ: Էա կան է, որ բո լոր փու լե րում լավ հա ղոր դակ
ցու թյուն լի նի թի մի ներ սում՝ վի րա բույ ժի, ա նես թե զիո լո գի և բուժ քույ րա
կան ան ձնա կազ մի մի ջև: Վնաս նե րի վե րա հսկ ման մո տեց մանն ու ԲՎԲին 
ան ցնե լու ո րո շու մը պետք է գի տակ ցի ամ բո ղջ թի մը, որ պես զի գոր ծարկ
վեն բո լոր պատ շաճ մի ջոց ներն ու մի ջո ցա ռում նե րը:

Բազ մա փուլ վի րա հա տա կան բուժ ման գոր ծե լա
կար գի 5 փու լե րը.
• I փուլ. հի վանդ նե րի ընտ րու թյուն և վնաս նե րի վե

րա հսկ մամբ վե րա կեն դա նա ցում.
• II փուլ. կյանք փր կող (կեն սա փր կիչ) վե րա կեն դա

նաց նող վի րա հա տու թյուն.
• III փուլ. ֆի զիո լո գիա կան ցու ցա նիշ նե րի շտ կում.
• IV փուլ. վե րջ նա կան վի րա հա տու թյուն.
• V փուլ. վե րա կանգ նո ղա կան վի րա հա տու թյուն:

Այս գոր ծե լա կար գի հա ջո ղու թյու նը գրե թե ամ բող ջու թյամբ կախ ված 
է հետևյալ 2 հան գա ման քից.

•  վա ղա ժամ գի տակ ցում, որ վնաս վածքն այն քան ծա նր է, որ պա հան
ջում է նախ նա կան վի րա հա տու թյան կր ճա տում, ո րը պետք է միտ
ված լի նի միայն ա րյու նա հո սու թյան դա դա րեց մա նը և վա րա կի ներ
թա փանց ման սահ մա նա փակ մա նը (տար բեր օր գան նե րի և մա րմ նի 
շր ջան նե րի հա տուկ տեխ նի կա նե րը ներ կայաց ված են Հա տոր 2ում).

• III փու լում ֆի զիո լո գիա կան ցու ցա նիշ նե րը շտ կե լու կա րո ղու թյուն:
Վե րո բե րյալ եր կու օ րի նա կում վի րա հա տու թյուն նե րի մի ջև ըն կած 

ժա մա նա կա հատ վա ծը, որն օգ տա գործ վել է ըն տա նի քի ան դամ նե
րից և ըն կեր նե րից թա րմ ամ բող ջա կան ա րյուն ստա նա լու և հի վան դին 
« կայու նաց նե լու» հա մար, օգ նել է պայ քա րել ՀԱԿի դե մ՝ վի րա բույժ նե րի 
կամ քից ան կախ: Ու շադ րու թյուն է դա րձ վել միայն դո ղա ցող հի վան դի 
հե մո դի նա մի կային և հար մա րա վե տու թյա նը (ն րան տա քաց րել են), բայց 
դա բա վա րար է ե ղել «ե ռյա կը» հաղ թա հա րե լու հա մար: Այն, ին չը սկսվել 
էր որ պես « կեն սա փր կիչ վե րա կեն դա նաց նող վի րա հա տու թյուն», ա կա մա 
վե րած վեց «վ նաս նե րի վե րա հսկ ման»:
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Նկար 18.1 

Տի պիկ հի վանդ, ո րին կօգ նի բազ մա փուլ 
վի րա հա տա կան բու ժու մը՝ ա ղե թա փու
թյուն և պա տա ռոտ ված լյարդ

R.
 G

ra
y 

/ 
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RC

Նկար 18.2

Բազ մա փուլ վի րա հա տա կան բուժ ման 
մեկ այլ թեկ նա ծու. վնաս վածք հա կա
հետևա կային ա կա նի ց՝ ո րո վայ նի և կրծ
քա վան դա կի թա փան ցող վեր քեր, ձախ 
ազդ րի, ձախ ձեռ քի և դեմ քի մի ջան ցիկ 
վեր քե ր

Նկար 18.3

Հա կա հետևա կային ա կա նի պայ թյու նից 
տու ժած հի վանդ. ձախ ոտ քի վնաս ված
քային ան դա մա հա տում, ոտ քե րի և շե քի 
ու սե ռա կան օր գան նե րի մի ջան ցիկ վեր
քեր և այր վածք ներ, ո րո վայ նի թա փան ցող 
վեր քե ր

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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18

18.2. Հի պո թեր միա-ա ցի դոզ-կոա գու լո պա թիա 

Վ նաս վածք նե րով հի վանդ նե րի մոտ հի պո թեր միայի ազ դե ցու թյու նը 
մինչև վեր ջե րս ըստ ար ժան վույն չէր գնա հատ վում: Այն կա րող է վի րա
վո րին ախ տա հա րել նույ նի սկ արևա դար ձային կլի մայի պայ ման նե րում։ 
Թեև շո կի և կոա գու լո պա թիայի հետևան քով զար գա ցող մե տա բո լիկ 
ա ցի դո զն ա վե լի հայտ նի է, հա մա կց ված ե ռյա կը շատ ա վե լի տա րած ված 
է, քան կա րե լի է են թադ րել, և դրա հետևանք նե րը հեշ տու թյամբ կա րող 
են ող բեր գա կան դառ նալ: Այս 3 տար րը միա վոր վում և պո տեն ցում են 
մի մյանց՝ հան գեց նե լով ինք նա բավ ա րա տա վոր շր ջա նի: 

Այս վտան գի վաղ գի տակ ցումն էա կան է, և պա րզ կան խար գե
լիչ մի ջո ցա ռում ներ պետք է ձեռ նար կել ար դեն իսկ ա ռա ջին օգ նու թյան 
և տար հան ման ժա մա նակ՝ շա րու նա կե լով հոս պի տա լում: Նույ նի սկ ե թե 
ի րա վի ճա կը թույլ չի տա լիս վնաս նե րի վե րա հսկ ման մո տեց ման լիար ժեք 
գոր ծար կում, մի շարք գոր ծո ղու թյուն ներ կա րե լի է ա նել հար մա րեց ված 
մի ջոց նե րո վ՝ ե ռյա կի հետևանք նե րը կան խե լու կամ դրանց դեմ պայ քա րե
լու հա մար:

18.2.1. Հի պո թեր միա
Ֆի զիո լո գիա
Մա րմ նի ջեր մաս տի ճա նը պահ պան վում է ջեր մա գոյաց ման և ջեր

մատ վու թյան մի ջև գոյու թյուն ունե ցող հո մեոս տա տիկ հա վա սա րա կշռու
թյան շնոր հիվ: Հի պո թեր միան ո րոշ վում է ներ քին ջեր մաս տի ճա նով, 
ո րը չափ վում է ուղիղ ա ղի քային ջեր մա չա փով: Սո վո րա կան բժշկա կան 
ջեր մա չա փը կի րա ռե լի չէ, ան հրա ժեշտ է հա տուկ ընդ լայն ված չափ ման 
տի րույ թով ջեր մա չափ, ո րի սանդ ղա կը սկսվում է 30 °Cից: Սո վո րա բար, 
35 °Cից ցա ծր ներ քին ջեր մաս տի ճա նը հա մար վում է հի պո թեր միա, իսկ 
բժշկա կան դա սա կար գում նե րով հի պո թեր միան կա րող է հաս նել ծա նր 
վի ճակ նե րի՝ մինչև 25 °C կամ պա կաս (ընկղ մում սա ռը լճի մեջ, հի պո թա
լա միկ խան գա րում ներ, թմ րա մի ջոց նե րի չա րա շա հում և այլն): Ցր տա հա
րում նե րը քն նարկ վում են Գլուխ 16ում: Վնաս վածք նե րով հի վանդ նե րի 
դեպ քում հե մո ռա գիկ շո կը նվա զեց նում է հյուս վածք նե րի ա րյու նա մա տա
կա րա րումն ու նյու թա փո խա նա կու թյու նը և, հետևա բար, ջեր մա գոյա ցու մը: 
Դրան հա ճախ գու մար վում է տու ժա ծի վրա տա րե րային գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցու թյու նը, հատ կա պես զին ված բախ ման հա մա տե քստում:

Պետք է ըն դու նել որ պես կա նոն, որ յու րա քան չյուր 
տու ժած կո րց նում է մա րմ նի ջեր մու թյու նը, նույ նի սկ 
արևա դար ձային կլի մայի պայ ման նե րում:

Ո րոշ հի վանդ ներ, ո րոնք տա ռա պում են ծա նր ոչ տրավ մա տիկ հի պո
թեր միայով, ողջ են մնում (տե ՛ս Գլուխ 16): Հա ղորդ վել են նաև տվյալ ներ 
ո րոշ կրի տի կա կան պա թո լո գիա նե րի դեպ քում վե րա հսկ վող բու ժա կան 
հի պո թեր միայի օգ տա կար ազ դե ցու թյան մա սին, սա կայն այս տեղ այդ 
թե ման չի ար ծարծ վի:

Ախ տա բա նու թյուն

Աս ված խո սք կա. ե թե թմ բի րի վի ճա կում գտն վող վի
րա վո րի ջեր մաս տի ճա նը իջ նի 36  °Cից, նա կմա հա
նա։ 

Է. Դե լո րմ, 18882

Այս դի տար կու մը նոր չէ, թե րևս շե մն է փոխ վել։ Շատ հազ վա դեպ է 
պա տա հում, որ վնաս ված քով և ան վե րա հսկե լի հի պո թեր միայո վ՝ 32 °Cից 
ցա ծր, հի վանդ նե րը ողջ մնան: Այս ջեր մաս տի ճանն այ սօր հա մար վում 
է վճ ռո րոշ ստո րին շեմ: Մա րմ նի բո լոր ֆեր մեն տային հա մա կար գե րը 

2  Delorme E. Traité de Chirurgie de Guerre. Paris: Félix Alcan; 1888. English translation by Méric H. War 
Surgery. London: H.K. Lewis. 1915. [WWW Virtual Library, The Medical Front WWI website] Հասանելի 
այստեղ՝ http://www.vlib.us/medical/delorme/delorme.htm.

ԲԱԶ ՄԱ ՓՈ ՒԼ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ԺՈ ՒՄ, ՀԻ ՊՈ ԹԵՐ ՄԻ Ա, Ա ՑԻ ԴՈԶ ԵՎ  ԿՈԱ ԳՈՒ ԼՈ ՊԱ ԹԻ Ա  
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ջեր մաս տի ճանկա խյալ են, և, հետևա բար, բո լոր օր գանհա մա կար գե րը 
հակ ված կլի նեն խա փան ման այս ցա ծր ներ քին ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում, 
հատ կա պես ե թե վի ճակն էլ ա վե լի խո րա նա վնաս ված քի և շո կի հետևան
քով:

Հի պո թեր միայի դա սա կարգ ման ոչ վի րա բու ժա կան հա մա կար
գե րը հար մար չեն վնաս ված քով հի վան դի հա մար: Ա ռա ջարկ վել է ա վե լի 
հա մա պա տաս խա նող դա սա կարգ ման հա մա կարգ (աղ. 18.1): Վնաս ված
քով հի վան դի դեպ քում 36 °Cից ցա ծր ցան կա ցած ներ քին ջեր մաս տի ճան 
պետք է հա մար վի հի պո թեր միկ:

Ընդ հա նուր բժշկա կան դա սա կար գում Վ նաս ված քային դա սա կար գում

Թե թև 35–32 °C
I 36–35 °C

II 34–32 °C

Մի ջին 32–28 °C III 32–28 °C

Ծա նր 28–20 °C
IV <28 °C

Խոր <20 °C

Ա ղու սյակ 18.1  Հի պո թեր միայի դա սա կարգ ման հա մա կար գե ր3

Հի պո թեր միայի կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը բազ մա զան են 
և հի շեց նում են ուժ գին սիմ պա թիկ խթա նում.

•  դող. հի վան դը փոր ձում է մա րմ նի ջեր մու թյուն ար տադ րել մկա նային 
կծ կում նե րով, սա կայն դա հան գեց նում է թթված նի սպառ ման ա վե
լաց ման և հյուս ված քային հի պօք սիայի.

•  հի պո վեն տի լա ցիա. հան գեց նում է հի պօք սե միայի՝ հե տա գա հյուս
ված քային հի պօք սիայով.

•  ծայ րա մա սային ա նո թա կծ կում. ա րյու նը դե պի կենտ րո նա կան օր
գան ներ տե ղա փո խե լու հա մա ր՝ հե տա գա հյուս ված քային հի պօք
սիայով.

•  հյուս վածք նե րում թթված նի ան ջատ ման նվա զում (O2ի դի սո ցա
ցիայի կո րը տե ղա շա րժ վում է ձախ).

•  նյու թա փո խա նա կու թյան ան կում:

Կ լի նի կա կան պատ կե ր
Վաղ նշան նե րը նե րա ռում են դող/ սար սուռ և տրե մոր, հա ճա խա

սր տու թյուն և հա ճա խա շնչու թյուն (հի պո վեն տի լա ցիայով): Ախ տո րո
շու մը դժ վար է լի նում, քա նի որ վաղ նշան նե րի մեծ մա սը օր գա նիզ մի 
նոր մալ սիմ պա թիկ ար ձա գանքն է վնաս ված քին և ա րյու նա հո սու թյա նը: 
Վի րա բույ ժը պետք է հատ կա պես ուշա դիր լի նի դո ղի/ սար սու ռի և տրե
մո րի առ կայու թյա նը: Նաև դժ վար է կլի նի կո րեն ար ձա նագ րել, թե երբ է 
հի վան դը I փու լից (3635 °C) ան ցնում IIին (3432 °C) ա ռանց ռեկ տալ ջեր
մաս տի ճա նի ման րա կր կիտ հսկո ղու թյան: 

Ե րբ հի վանդն ան ցնում է III փուլ (3228 °C), նկատ վում է բո լոր կեն սա
կան գոր ծա ռույթ նե րի ընդ հա նուր դան դա ղում. դո ղի/ սար սու ռի վե րա ցում 
և հի պո ռեֆ լեք սիա նյար դամ կա նային պա շա րիչ նե րի գոր ծո ղու թյան տևո
ղու թյան եր կա րաց մամբ, շնչա ռա կան և ա րյան շր ջա նա ռու թյան ընկ ճում 
մի զա գոյաց ման նվա զու մով, ըն դար մաց մամբ, իսկ սր տամ կա նի ի շե միայի ի 
հայտ գա լուն պե ս՝ ա ռիթ միա նե րո վ՝ այդ թվում՝ նա խա սր տային և փո րո քային 
շո ղա ցող ա ռիթ միայով, ո րը սկսվում է 30 °Cից: Մա կարդ ման ժա մա նա կը 
եր կա րում է, ին չը հան գեց նում է մա հա ցու ե ռյա կի ա րա տա վոր շր ջա նի: 

Էլ ա վե լի խոր հի պո թեր միայի դեպ քում հի վան դը դառ նում է ան գի
տա կից, և ա ռա ջա նում է չդե ֆիբ րի լյաց վող փո րո քային ֆիբ րի լյա ցիա: 
Հի վան դը կա րող է մա հա ցած թվա լ՝ ա ռանց սր տի բա բա խյու նի և լայ նա
ցած բբե րով: Նախ քան մա հն ար ձա նագ րե լը հի վան դի տա քա ցու մը պետք 
է շա րու նա կել մինչև ներ քին ջեր մաս տի ճա նը հաս նի առնվա զն 33 °C:

Բա րձր ռիս կի խմ բե ր

3  Հարմարեցված այստեղից՝ Kirkpatrick AW, Chun R, Brown R, Simons RK. Hypothermia and the trauma 
patient. Can J Surg 1999; 42:333343:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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Հետևյալ ար տա քին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյա նը են թարկ ված հի
վանդ նե րը գտն վում են հե տվ նաս ված քային հի պո թեր միայի զար գաց ման 
բա րձր ռիս կի խմ բում.

•  ծա նր վնաս վածք ներ և հի վան դա նոց տար հան ման տևա կան ուշա
ցում.

• փ լա տակ նե րի տակ մնա լը և, ըստ այդմ, շր ջա կա մի ջա վայ րի ան բա
րեն պաստ պայ ման նե րի ազ դե ցու թյու նը:

Յատ րո գեն ար տա քին գոր ծոն նե րը նե րա ռում են.
•  հե մո ռա գիկ շոկ, ո րը բուժ վել է սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նի մեծ 

քա նա կու թյամբ ն/ե հե ղուկ նե րով կամ սա ռը ա րյան փոխ նե րար կու
մը (պահ վում է 4 °Cում), ո րոնց նե րար կու մը գոր ծում է որ պես ջեր
մակլա նի չ՝ վե րց նե լով մա րմ նի ջեր մու թյան մեծ քա նա կու թյուն. 

• եր կա րա տև, լայ նա ծա վալ ո րո վայ նա հա տում կամ կրծ քա հա տում 
օ դո րակ վող վի րա հա տա րան նե րում. վի րա բույ ժի ու ա նես թե զիո լո գի 
հա մար հար մա րա վետ է լի նում, սա կայն հի վան դը մա հա նում է:

Հի վան դի ներ քին գոր ծոն նե րը նե րա ռում են.
•  լյար դի կամ գլ խու ղե ղի ծա նր վնաս վածք.
•  ծա նր այր վածք ներ.
•  նյու թա փո խա նա կու թյու նը խա թա րող քրո նիկ հի վան դու թյուն ներ, 

ալ կո հո լիզմ կամ թմ րա մո լու թյուն.
•  շատ փո քր և շատ պատ կա ռե լի տա րիք:

Բու ժում
Հի պո թեր միայի բու ժու մը սկսվում է ա ռա ջին օգ նու թյան և տար հան

ման ժա մա նակ կան խար գել ման ակ տիվ մի ջո ցա ռում նե րով. տու ժա ծին 
պետք է տա ՛ք պա հել: Հի վան դը պետք է պաշտ պան ված լի նի ցր տից ու 
քա մուց, ա զատ վի թաց հա գուս տից և ծա ծկ վի չոր վեր մա կով կամ սա վա
նով, նույ նի սկ արևա դար ձային կլի մայա կան պայ ման նե րում:

Հի վան դա նո ցում ակ տիվ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը պետք է 
շա րու նակ վեն. շտապ օգ նու թյան սե նյա կում պետք է պահ պան վի ջեր
մա չե զոք ջեր մաս տի ճան (28 °C չա փա հաս նե րի հա մար), և հի վան դի 
հա գուս տը հա նե լուց, զն նե լուց և վե րա կեն դա նաց ման մի ջո ցա ռում ներ 
սկ սե լուց հե տո նա պետք է ծա ծկ վի վեր մա կով:

Ծա նր վի րա վոր նե րի հա մար միկ րոկ լի մայի ա պա հով ման հե տա գա 
մի ջո ցա ռում նե րը պետք է շա րու նակ վե ն։ Վի րա հա տա րա նում օ դո րա կի չը 
պետք է ան ջատ ված լի նի (անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում սրա հը պետք է 
տա քաց վի), և պետք է խու սա փել թաց սա վան նե րի հետ հի վան դի մա րմ նի 
եր կա րա տև շփու մից. վի րա հա տու թյան սկզ բում հի վան դը լի նում է չոր և 
տաք, իսկ ա վար տի ն՝ թաց ու սա ռած:

Վի րա սե ղա նին դո ղա ցող հի վան դը հստակ ա հա զան
գող նշան է:

Միո ռե լաք սա ցիայով ընդ հա նուր ան զգայաց ման դեպ քում հի վանդն 
այլևս չի կա րո ղա նում դո ղալ, ին չը նրան դնում է ա վե լի վտան գա վոր 
դրու թյան մեջ: Քա նի որ մա րմ նի ջեր մու թյան 2030 %ը կոր չում է գլ խի և 
պա րա նո ցի մի ջո ցով, այս հատ ված նե րի տաք պա հե լն ա ռաջ նա հեր թու
թյուն է (օ րի նակ՝ վի րա հա տու թյան ըն թաց քում կա րե լի է գլու խը փա թա թել 
սր բի չով և վրայից հա գց նել պո լի է թի լե նային տոպ րակ): Մա րմ նի մնա ցած 
մա սը, վի րա հա տա կան դաշ տից բա ցի, նույն պես կա րե լի է փա թա թել չոր 
սր բիչ նե րով և պո լի է թի լե նային տոպ րակ նե րով: Ո րո վայ նամ զային կամ 
թո քամ զային լվաց ման հա մար պետք է օգ տա գոր ծել տաք ֆիզ լու ծույթ:

Տր վող թթվա ծի նը պետք է խո նա վաց վի. առ կայու թյան դեպ քում 
պետք է կի րա ռել ջեր մա խո նա փո խա նա կիչ ֆի լտր: Նե րե րա կային հե ղուկ
նե րը և փոխ նե րարկ վող ա րյու նը պետք է տա քաց վե ն՝ դր վե լով ար մուն կի 
մաշ կի հա մար հա ճե լի ջեր մաս տի ճա նի տաք ջրի տա րայի մեջ:

ԲԱԶ ՄԱ ՓՈ ՒԼ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ԺՈ ՒՄ, ՀԻ ՊՈ ԹԵՐ ՄԻ Ա, Ա ՑԻ ԴՈԶ ԵՎ  ԿՈԱ ԳՈՒ ԼՈ ՊԱ ԹԻ Ա  
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Այս բո լոր պա րզ մի ջոց նե րը, ո րոնք չեն պա հան ջում 
բարդ սար քա վո րում ներ, պետք է լի նեն ստան դարտ 
ըն թա ցա կարգ բո լոր վի րա բու ժա կան հի վանդ նե րի՝ 
հատ կա պես ծա նր վնաս վածք նե րով տու ժած նե րի հա
մար:

Այս պա րզ մի ջոց նե րը ոչ միայն կան խում են հի պո թեր միան, այլև դրանց 
վաղ ի րա կա նա ցումն օգ նում է բուժ մա նը:

Հետ վի րա հա տա կան շր ջա նում III փու լի վե րա կեն դա նա ցու մը պետք 
է նե րա ռի հի վան դի ակ տիվ ներ քին « կենտ րո նա կան տա քա ցում», ե թե 
ան հրա ժեշտ է.

• ս տա մոք սի, հաստ ա ղու և մի զա պար կի լվա ցում տաք ջրով (3739 °C).
•  նույն տա քու թյան ն/ե հե ղուկ նե րի շա րու նա կա կան պեր ֆու զիա:

Գոյու թյուն ունեն նաև ա վե լի բարդ տեխ նո լո գիա ներ, ինչ պի սիք են 
ար տա մա րմ նային շր ջա նա ռու թյու նը, թո քամ զային և ո րո վայ նամ զային 
լա վա ժը վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում, բայց հի վանդ նե րի ճնշող 
մե ծա մաս նու թյան հա մար միան գա մայն բա վա րար են լի նում այս պա րզ և 
մատ չե լի կան խար գե լիչ ու ակ տիվ մի ջոց նե րը:

Մի ջո ցառ ման 
տե սակ

Մի ջամ տու թյուն ներ Կի րա ռե լիու թյուն

Ս տան դարտ մի ջո
ցա ռում ներ

Պա սիվ ար տա քին տա քա ցում 
(տաք մի ջա վայր, վեր մակ ներ 
և ծած կոց ներ) + տա քաց ված 
ն/ե հե ղուկ ներ + տա քաց ված և 
խո նա վաց ված թթվա ծին

Կի րա ռե լի են բո լոր 
փու լե րում

Ակ տիվ ար տա քին 
տա քա ցում

Է լե կտ րա կան վեր մակ նե ր
Մի ջա վայ րի տա քա ցում

Հատ կա պես հար մար 
է վե րա կեն դա նաց ման 
բլո կի/շ տապ օգ նու
թյան բա ժան մուն քի 
հա մար 

Ակ տիվ ներ քին 
ներ վի րա հա տա
կան տա քա ցում

Վի րա հա տու թյան ժա մա
նակ թո քամ զային/ո րո վայ
նամզային խո ռոչ նե րի ո ռո գում 
տաք ֆիզ լու ծույ թով

Պետք է լի նի սո վո րա
կան վի րա բու ժա կան 
մի ջամ տու թյուն

Ակ տիվ ներ քին 
հետ վի րա հա տա
կան տա քա ցում

Ս տա մոք սի, հաստ ա ղու և 
մի զա պար կի լա վաժ տաք ջրո վ
Ն պա տա կա հար մա րու թյան 
դեպ քում տաք թո քամ զային/
ո րո վայ նամ զային լա վաժ

Հատ կա պես հար մար 
է վե րա կեն դա նաց ման 
բլո կի հա մար

Ա ղու սյակ 18.2   Վնաս ված քով տու ժա ծի հի պո թեր միայի վա րում

18.2.2. Ա ցի դո զ

Թե րճշ նու մը հան գեց նում է հյուս վածք նե րի հի պո պեր ֆու զիայի և 
հի պօք սիայի՝ հան գեց նե լով ա նաե րոբ նյու թա փո խա նա կու թյան ա ճի: 
Հյուս վածք նե րին թթված նի մա տա կա րա րու մը խա թար վում է նաև սա կա
վա րյու նու թյան և ծայ րա մա սային ա նոթ նե րի կծկ ման պատ ճա ռո վ՝ ա րյան 
սուր կո րս տի հետևան քով, ին չը բար դա նում է հի պո թեր միայով: Բա ցի 
դրա նի ց՝ մեծ քա նա կու թյամբ չհա վա սա րա կշռ ված կրիս տա լոիդ նե րով 
(նոր մալ ֆիզ լու ծույթ, Ռին գե րի լակ տատ) վե րա կեն դա նա ցու մը հի վան դի 
հո մեոս տա զը շե ղում է դե պի ա ցի դոզ (թթվա գա րու թյուն): Ար դյուն քում ի 
հայտ ե կող ա նաե րոբ նյու թա փո խա նա կու թյու նը դրսևոր վում է շի ճու
կում կաթ նա թթվի (լակ տա տի)՝ գլի կո լի զի ար գա սի քի բա րձր մա կար
դա կով, ո րը կու տակ վում է մինչև լյար դում մե տա բո լիզ վե լը (նոր մայում 
0.52.2 մ մոլ/լ ե րա կային ա րյան հա մար):

Մե տա բո լիկ այս ա ցի դո զին այ նու հետ միա նում է հի պո վեն տի լյա ցիայի 

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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շնչա ռա կան ա ցի դո զը, ինչն ա ռա ջա նում է շո կի, կենտ րո նա կան շնչա ռա
կան ընկճ ման, նվա զած օ դա փո խու թյան (կրծ քա վան դա կի պա տու հա
նա ձև կո տրվածք) կամ նախ կի նում գոյու թյուն ունե ցող քրո նիկ թո քային 
օբստ րուկ տիվ հի վան դու թյան պատ ճա ռով: Շի ճու կային լակ տա տի ա վե
լա ցումն ուղե կց վում է հիմ նային դե ֆի ցի տով (2  մԷկ/լից պա կաս), ին չը 
տար բե րում է նյու թա փո խա նա կային ա ցի դո զը շնչա ռա կա նից:

Շի ճու կի նոր մալ pHը 7.357.40 է, և երբ այն հաս նում է 7.2ի, զար գա
նում են խոր փո փո խու թյուն ներ.

•  ֆեր մեն տային ակ տի վու թյան նվա զում և թրոմ բա գոյաց ման ու մա
կար դու կի կայու նու թյան խան գա րում, ին չը հան գեց նում է մա հա ցու 
ե ռյա կի ինք նու ժե ղաց ման.

• սր տային ար տա մղ ման և կա տե խո լա մին նե րին պա տաս խա նի նվա
զում.

•  փո րո քային հա ճա խա սր տու թյուն և ա ռիթ միա ներ.
• շնչա ռա կան հա մա կար գի խան գա րում.
•  գի տակ ցու թյան խան գա րում:
Հա ճախ ա ցի դո զի պատ ճա ռով կեն սա կան նշան նե րի փո փո խու թյուն

նե րը քո ղարկ վում են շո կի և հի պո թեր միայի հետևան քով ա ռա ջա ցած 
փո փո խու թյուն նե րո վ։ Շի ճու կային լակ տա տը և հիմ նային դե ֆի ցի տը ո րո
շե լու լա բո րա տոր կա րո ղու թյուն նե րի բա ցա կայու թյան դեպ քում ա վե լի 
լավ է ուշա դիր հետևել կլի նի կա կան պատ կե րին: 

Ա ռանց հի վան դին սա ռեց նե լու լիար ժեք վե րա կեն դա նա ցու մը, որն 
ա պա հո վում է հյուս վածք նե րի լավ ա րյու նա մա տա կա րա րում, լա վա գույն 
հա կա թույնն է: Նատ րիու մի բի կար բո նա տի ն/ե ներ մու ծու մը պա րու նա
կում է ռիս կեր և պա հան ջում բարդ մո նի տո րինգ:

18.2.3. Վնաս ված քով պայ մա նա վոր ված կոա գու լո պա թիա 
Թ րոմ բոէ լաս տոգ րա ֆիա ն՝ տեխ նո լո գիա, ո րը թույլ է տա լիս ի րա կան 

ժա մա նա կում ուսում նա սի րել մա կար դու կի ձևա վո րու մը, ամ րու թյու նը և 
տար րա լու ծու մը (ֆիբ րի նո լի զը), ցույց է տվել իր կարևո րու թյու նը վնաս
ված քով պայ մա նա վոր ված կոա գու լո պա թիան ա վե լի լավ հաս կա նա լու 
հա մար: Այս կոա գու լո պա թիան ունի մի քա նի տե սակ և նե րա ռում է տար
բեր ներ քին և ար տա քին գոր ծոն ներ, ո րոն ցից մի քա նի սը յատ րո գեն են: 
Ա մե նաակ նա ռու տե սակն այն է, որ ա ռա ջա նում է հի պո թեր միայի և ա ցի
դո զի պատ ճա ռով ֆեր մեն տային և թրոմ բո ցի տային ակ տի վու թյան խան
գար ման հետևան քով, ինչ պես նշ վեց վերևում՝ հան գեց նե լով մա հա ցու 
ե ռյա կի: Մյու սը վնաս ված քով պայ մա նա վոր ված սուր կոա գու լո պա թիան է: 

Ի րա կա նում սուր հե տվ նաս ված քային կոա գու լո պա թիան ա վե լի 
հա ճախ է հան դի պում, քան կար ծում էին (ախ տա հա րե լով ծա նր վի րա
վոր նե րի մինչև 25 %ին) և ա ռա ջա նում է մի շարք գոր ծոն նե րի հա մակ ցու
թյու նի ց՝ հի պո թեր միայից և ա ցի դո զից ան կախ: Ա մե նա կարևոր ներ քին 
գոր ծոն նե րից են.

•  հյուս վածք նե րի ծա վա լուն վնա սու մը, ին չի հետևան քով ձեր բա զատ
վում են հյուս ված քային գոր ծոն նե ր՝ հան գեց նե լով սպառ ման կոա
գու լո պա թիայի (թ րոմ բո ցիտ նե րի քա նա կի նվազ մամբ) և ա վել ցու
կային ֆիբ րի նո լի զի.

• Cռեակ տիվ սպի տա կու ցի բոր բո քային կաս կա դի ակ տի վա ցու մը, ին
չը հան գեց նում է մա կարդ ման կաս կա դի ան նոր մալ ակ տի վաց ման. 

• ա րյան նոս րա ցու մը (հե մո դի լյու ցիա), որն ա ռա ջա նում է ար տաա նո
թային հե ղուկ նե րի մո բի լի զա ցիայի ար դյուն քում՝ որ պես հո մեոս տա
տիկ պա տաս խան շո կին. 

• ընդ հա նուր և իո նաց ված կալ ցիու մի կոն ցենտ րա ցիա նե րի նվա զու մը: 
Այս ի րա դար ձու թյուն նե րը հան գեց նում են մա կար դուկ նե րի ա վել

ցու կային ձևա վոր մա ն՝ դրանց հե տա գա տար րա լուծ մամբ, ին չը վնաս
ված քին հա մա չափ չի լի նում և սպա ռում է մա կարդ ման մնա ցած 
գոր ծոն նե րը: Հե տա գա ա հագ նա ցող ա րյու նա հո սու թյու նը հան գեց նում է 
ա րագ խո րա ցող հի պո թեր միայի և ա ցի դո զի, ո րոնք ա րա տա վոր շր ջա նի 
մեջ հան գեց նում են ֆեր մեն տային և թրոմ բո ցի տային ֆունկ ցիայի ա վե լի 
վատ թա րաց մա ն՝ թրոմբ նե րի ձևա վոր ման և տա րած ման խան գա րու մով: 
Վնաս ված քով պայ մա նա վոր ված այս սուր կոա գու լո պա թիայի ծան րու
թյան աս տի ճանն, ըստ երևույ թին, ուղիղ հա մե մա տա կան է լի նում վնաս
ված քի և շո կի ծան րու թյան աս տի ճա նին:

ԲԱԶ ՄԱ ՓՈ ՒԼ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ԺՈ ՒՄ, ՀԻ ՊՈ ԹԵՐ ՄԻ Ա, Ա ՑԻ ԴՈԶ ԵՎ  ԿՈԱ ԳՈՒ ԼՈ ՊԱ ԹԻ Ա  
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Ծա նո թագ րու թյուն
Պ րոթ րոմ բի նային ժա մա նա կի (PT) և մաս նա կի թրոմ բոպ լաս տի նային 

ժա մա նա կի (PTT) եր կա րա ցու մը հնա րա վոր է չար ձա նա գրվի, քա նի որ լա բո
րա տոր թեստն ի րա կա նաց վում է 37  °Cում, այլ ոչ թե հի վան դի ի րա կան ջեր
մաս տի ճա նում:

Հե տվ նաս ված քային կոա գու լո պա թիայի հան գեց նող 
կարևոր գոր ծոն ներ.
•  հյուս ված քային վնա սում.
•  շոկ՝ հի պո պեր ֆու զիա և հո մեոս տա տիկ հե մո դի լյու

ցիա.
•  հի պո թեր միա. 
• ա ցի դոզ.
•  բոր բո քում.
•  բու ժա կան հե մո դի լյու ցիա ն/ե հե ղուկ նե րով:

Այս ներ քին կոա գու լո պա թիան հա ճախ խո րա նում է բու ժա կան մի ջո
ցա ռում նե րի հետևան քո վ՝ վե րած վե լով «ա րյու նուտ ա րա տա վոր շր ջա
նի»4: Ա րյան ճնշու մը պահ պա նե լու նպա տա կով հե մո ռա գիկ շո կը ե ռան դուն 
կեր պով բուժ վում է մե ծա ծա վալ ն/ե հե ղուկ նե րով (չ տա քաց ված), ին չը 
հան գեց նում է ա րյան հե տա գա նոս րաց ման, սրան գու մար վում է պա հես
տա վոր ված ա րյան կամ է րիթ րո ցի տար զանգ վա ծի (նույն պես չտա քաց
ված) զանգ վա ծային փոխ նե րար կու մը: Այս մի ջո ցա ռում նե րը բա ցա սա բար 
են ան դրա դառ նում մա կարդ ման կաս կա դի վրա՝ հան գեց նե լով միայն ա վե
լի շատ ա րյու նա հո սու թյան: Ե թե հի վան դը մնում է հի պո թեր միկ վի ճա կում, 
ա րյու նա հո սու թյան և մա կարդ ման ժա մա նակ նե րը մնում են եր կա րած, 
չնայած ա րյան, պլազ մայի և թրոմ բո ցիտ նե րի հա մար ժեք փոխ նե րարկ մա նը:

Պետք է նաև հի շել, որ հա կա մա կար դիչ կոն սեր վան տային լու ծույ թը և 
պա հես տա վոր ված ա րյան կամ դրա բա ղադ րիչ նե րի խոր սա ռե ցու մը ժա մա
նա կի ըն թաց քում խոր ազ դե ցու թյուն են թող նում փոխ նե րարկ ված ա րյան 
ֆի զիո լո գիա կան հատ կու թյուն նե րի վրա: Դրան ցից ա մե նա կարևոր ներն են 
հյուս վածք նե րին թթված նի հա սա նե լիու թյան զգա լի կր ճա տու մը 2,3դի ֆոս
ֆոգ լի ցե րա տի (2,3ԴՖԳ) նվազ ման հետևան քով և է րիթ րո ցիտ նե րի կեն
սու նա կու թյան կո րուս տը ա դե նո զին եռ ֆոս ֆա տի նվազ ման պատ ճա ռով: 
Չնայած հե մոգ լո բի նի ա վե լաց մա նը՝ այս փո փո խու թյուն նե րը խան գա րում են 
փոխ նե րարկ ման մի ջո ցով վաղ հյուս ված քային հի պօք սիայի հաղ թա հար
մա նը: Բա ցի դրա նի ց՝ պա հես տա վոր ված ա րյան մեջ գլյու կո զը դան դա ղո րեն 
մե տա բո լիզ վում է՝ լակ տա տի ա ռա ջա ցու մով և pHի ան կու մով, ին չը խո րաց
նում է ա ցի դո զը: 

Ո րոշ հի վանդ ներ ունե նում են ուղեկ ցող հի վան դու թյուն ներ, ո րոնք ա վե
լի են բար դաց նում պատ կե րը. հա կա մա կար դիչ բուժ ման մեջ գտն վող կամ 
լյար դի կամ ե րի կամ նե րի քրո նիկ ան բա վա րա րու թյուն ունե ցող հի վանդ ներ:

Տաք ամ բող ջա կան ա րյու նը՝ հնա րա վո րինս թա րմ (լա վա գույ նը՝ հա վա
քե լուց հե տո 1 ժամ վա ըն թաց քում), թե րևս լա վա գույն բու ժումն է և, ինչ պես 
հա ճախ կրկն վում է այս ձեռ նար կում, սուղ պայ ման նե րում հա ճախ միակ 
հա սա նե լի մի ջո ցն է: Վնաս ված քից հե տո 3 ժամ վա ըն թաց քում նե րարկ ված 
տրա նեք սա մաթ թուն լավ օ ժան դակ մի ջոց է (տե ՛ս Գլուխ 8):

Նե րե րա կային կալ ցիու մը պետք է նե րար կել ա ռան ձի ն՝ 1020 մլ 10% կալ
ցիու մի գլյու կո նատ կամ 2.5 մլ 10% կալ ցիու մի քլո րիդ յու րա քան չյուր 500 մլ 
փոխ նե րարկ ված ա րյան դի մաց:

18.3. Բազ մա փուլ վի րա հա տա կան բուժ ման 
գոր ծե լա կարգ

Բազ մա փուլ վի րա հա տա կան բու ժու մը (ԲՎԲ) նա խա տես ված է շատ 
ծա նր վի րա վոր նե րի ն՝ շատ քիչ դեպ քե րում: Սա հի վան դի վար ման խիստ 

4  Kashuk J, Moore EE, Milikan JS, Moore JB. Major abdominal vascular trauma – a unified approach. J Trauma 
1982; 22:672679.

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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ան հա տա կա նաց ված ձև է, ո րը կա նո նա վոր կեր պով կի րա ռե լու դեպ քում 
պա հան ջում է ահ ռե լի ռե սուրս ներ: Ի րա կա նում տու ժած նե րի փո քր թվի 
դեպ քում ԲՎԲի են թա կա հի վան դը վի րա վոր նե րի զանգ վա ծային հոս քի 
պա րա գայում կտ րիա ժա վոր վի որ պես IV կարգ: 

Աշ խար հի մեծ մա սում լիար ժեք ԲՎԲ ա պա հո վե լու հա մար հա գե ցած 
վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մունք ներ և ա րյան մեծ պա շար ներ պար
զա պես չկան: Այ նուա մե նայ նիվ, հիմ նա կան սկզ բունք ներն ա մե նուր էլ 
կի րա ռե լի են, և կա րե լի է ու պետք է կի րար կել պա րզ մի ջոց ներ մա հա ցու 
ե ռյա կի հա մախ տա նի շը կան խե լու և շտ կե լու հա մար:

ԲՎԲ գոր ծե լա կար գեր հնա րա վոր է կի րար կել միայն այն դեպ քում, 
ե թե ո րո շա կի չա փա նիշ ներ բա վա րար ված են, և ե թե ան ձնա կազ մը, սար
քա վո րում ներն ու պա րա գա նե րը պատ շաճ կեր պով պատ րաստ ված են: 
Վի րա բու ժա կան թի մի բո լոր ան դամ նե րի մի ջև լավ հա ղոր դակ ցու թյու նը 
էա կան է բո լոր փու լե րում:

ԲՎԲ մո տե ցում կա րե լի է ի րա կա նաց նել մա րմ նի գրե թե ցան կա ցած 
հատ վա ծում, բայց իր ա ռա վել մշակ ված ձևով այն վե րա բե րում է հատ կա
պես ո րո վայ նային վնաս ված քին:

I փուլ՝ հի վան դի ընտ րու թյուն և բազ մա փուլ վի րա բու ժա կան 
վե րա կեն դա նա ցում

«Ա րյու նա հո սու թյան բու ժու մը ա րյու նա հո սու թյան դա դա րե ցումն է»5: 
Վե րա կեն դա նա ցու մը չի դա դա րեց նում ա րյու նա հո սու թյու նը: Ա ռա ջին քայ
լը պետք է լի նի ոչ թե մեկ վե րջ նա կան մի ջամ տու թյու նը, այլ ո րո շել, թե որ 
հի վանդ նե րը կշա հեն ԲՎԲ մո տե ցու մից: Այդ ո րո շու մը կա րող է կայաց վել 
ըն դու նա րա նում կամ վի րաս րա հում:

Կ լի նի կա կան պատ կե րը վկայում է ան կայուն ֆի զիո լո գիայի մա սին.
•  սիս տո լիկ ա րյան ճնշու մը 90 մմ ս.ս.ից ցա ծր.
•  ներ քին ջեր մաս տի ճա նը 35 °Cից ցա ծր. 
• ա ցի դո զ՝ 7.2ից ցա ծր pHով և շի ճու կային լակ տա տը >5 մմոլ/լ (ո րի 

չա փու մը, ցա վոք, սո վո րա բար հա սա նե լի չի լի նում).
•  մեծ քա նա կի ա րյան փոխ նե րարկ ման են թադ րյալ կա րիք:

Բազ մա փուլ վի րա բու ժա կան վե րա կեն դա նա ցու մը նե րա ռում է.
•  հի պո տեն զիվ վե րա կա կեն դա նաց ման ան հե տաձ գե լի մի ջո ցա ռում

ներ (90 մմ ս.ս.) (տե ՛ս Գլուխ 8).
• կ րիս տա լոիդ նե րի սահ մա նա փակ կի րա ռում. 
• ա րյան վաղ օգ տա գոր ծում վե րա կեն դա նաց ման հա մար.
• տ րա նեք սա մաթ թու, ե թե վնաս ված քից հե տո 3 ժամ չի ան ցել.
•  հի պո թեր միան հաղ թա հա րե լու մի ջո ցա ռում ներ:
Բազ մա փուլ վի րա բու ժա կան վե րա կեն դա նա ցու մը պա հան ջում 

է ա րյան, այլ ոչ թե կրիս տա լոիդ նե րի վա ղա ժամ կի րա ռում: Այ նուա
մե նայ նիվ, ինչ պես նշ ված է Գլուխ 8ում, սուղ պայ ման նե րում կա րող 
է ան բա վա րար ա րյուն լի նել, և դա էլ ա վե լի կհիմ նա վո րի թույ լատ
րե լի հի պո տեն զիայի կի րա ռու մը: Կո լոիդ նե րը բա ցա սա բար են ազ դում 
մա կարդ ման և ե րի կամ նե րի ֆունկ ցիայի վրա և չպետք է օգ տա գործ վեն:

II փուլ՝ կեն սա փր կիչ վե րա կեն դա նաց ման վի րա հա տու թյուն
Պետք է կա տա րել նախ նա կան վի րա հա տու թյուն ա րյու նա հո սու թյու նը 

դա դա րեց նե լու և խո ռո չա վոր օր գան նե րից վա րա կի տա րա ծու մը սահ մա
նա փա կե լու հա մար: Այս վի րա հա տու թյու նը պետք է լի նի հնա րա վո րինս 
կա րճ և են թադ րի միայն այն ծա վա լը, ին չը խիստ ան հրա ժեշտ է կյան քին 
սպառ նա ցող վի ճակ նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար: Ա վե լի ա ռաջ նա հերթ է 
ֆի զիո լո գիա կան, քան ա նա տո միա կան վե րա կանգ նու մը:

Հի պո թեր միայի I փու լում (3635 °C) հի վան դին կա րող է ի րա կա
նաց վել վե րջ նա կան վի րա հա տու թյուն՝ կախ ված վնաս ված քի ծան րու
թյան աս տի ճա նից: Հի պո թեր միայի II փու լում (3432 °C) տե ղի է ունե նում 
մո տեց ման ռազ մա վա րա կան փո փո խու թյուն. կա տար վում է միայն վնա
սի վե րա հսկ ման վի րա հա տու թյուն: Ե թե վի ճա կը հաս նում է III կամ IV 
փու լի հի պո թեր միայի, վի րա հա տու թյու նը կա րող է կա րճ ժա մա նա կով 
հե տա ձգվել, նույ նի սկ վի րաս րա հում, որ պես զի հի վան դը ո րոշ չա փով 

5 Վիրաբուժական վնասվածքի բուժման ամփոփիչ դասընթաց: Վնասվածքի և վիրաբուժական 
ինտենսիվ թերապիայի միջազգային ասոցիացիա:

ԲԱԶ ՄԱ ՓՈ ՒԼ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ԺՈ ՒՄ, ՀԻ ՊՈ ԹԵՐ ՄԻ Ա, Ա ՑԻ ԴՈԶ ԵՎ  ԿՈԱ ԳՈՒ ԼՈ ՊԱ ԹԻ Ա  
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տա քաց վի մինչև ո րո վայ նա մի զը կամ թո քա մի զը բա ցե լը, բայց դա կախ
ված կլի նի ա րյու նա հո սու թյան ծան րու թյան աս տի ճա նից: Կր կին. 32 °Cից 
ցա ծր ներ քին ջեր մաս տի ճա նով ա րյու նա հո սող տրավ մա տիկ հի վան դը 
հազ վա դեպ է ողջ մնում, որ քան էլ հա ջող ան ցնի վի րա հա տու թյու նը:

ԲՎԲի ի րա կա նաց ման հե տա գա, մա հա ցու ե ռյա կի հետ կապ չու նե
ցող չա փա նիշ նե րը նե րա ռում են.

• դժ վար հա սա նե լի վնաս վածք ներ (հետ լյար դային սի նե րակ, կոն քում 
խոր ե րա կային հյու սակ և այլն).

•  վի րա բույ ժի ան կա րո ղու թյուն տե ղում կա տա րել ո րո շա կի մի ջամ
տու թյուն ներ (օ րի նակ՝ ա նո թային բե րա նակ ցում).

•  բարդ մի ջամ տու թյուն նե րի պատ ճա ռով վի րա հա տու թյան ա վե լի 
քան 60 ր ակն կալ վող տևո ղու թյուն. 

• ա նո րոշ կեն սու նա կու թյան պատ ճա ռով ո րո վայ նի օր գան նե րի վե
րագ նա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյուն. 

• ա ղի նե րի այ տու ցի պատ ճա ռով լա պա րո տո միկ կտրված քը փա կե լու 
ան կա րո ղու թյուն.

•  պո լիտ րավ մայով հի վանդ՝ մա րմ նի տար բեր մա սե րի մի քա նի ծա նր 
վնաս վածք նե րով:

Վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն նե րը սո վո րա բար նե րա ռում են 
ժա մա նա կա վոր մի ջո ցա ռում ներ, ինչ պի սիք են ա րյու նա հո սող հատ վա ծի 
տամ պո նա դան, ա նոթ նե րի ստեն տա վո րու մը կամ վնաս ված ա ղիք նե րի 
կա պու մը (ա ռանց բե րա նակ ցե լու կամ ստո մա ձևա վո րե լու) և լա պա րո տո
միկ կտրված քի ժա մա նա կա վոր փա կու մը (տե ՛ս Հա տոր 2, Բա ժին 32.9.1):

Գոր ծո ղու թյուն ներ են ձեռ նարկ վում ներ վի րա հա տա կան հի պո թեր
միան հաղ թա հա րե լու հա մար: Վի րա հա տու թյու նը պետք է հնա րա վո
րինս կա րճ տևի, բաց ո րո վայ նը կամ կրծ քա վան դա կը ան խու սա փե լիո րեն 
հան գեց նում են մա րմ նի ջեր մու թյան կո րս տի, ինչն այս փու լում նույն քան 
կարևոր է, որ քան ա րյան կո րուս տը:

III փուլ՝ ֆի զիո լո գիայի վե րա կանգ նում
Ն պա տա կը հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան ֆի զիո լո գիա կան վե րա

կեն դա նաց ման հաս նե լն է, հի վան դի վի ճա կի կայու նա ցու մը շո կի և 
ՀԱԿի շտկ ման մի ջո ցով: Կա տար վում է հի վան դա նո ցի՝ ծայ րա հեղ ծա նր 
հի վանդ նե րի խնամ քի տա րած քում և սո վո րա բար տևում է 2448 ժամ: 

Աշ խա տան քային սուղ պայ ման նե րում այս փու լը շատ ա ռում նե
րով կա րող է լի նել ա մե նա խր թի նը: Հա տոր 2ի 3Զ մա սը նկա րագ րում է 
հի վան դա նո ցում ծայ րա հեղ ծա նր հի վանդ նե րի խնամ քի տա րած քի կազ
մա կեր պու մը: Կարևոր է բա նի մաց ան ձնա կազ մի և ան հրա ժեշտ սար
քա վո րում նե րի կենտ րո նա ցու մը: Փոխ նե րարկ ման հա մար բա վա րար 
քա նա կու թյամբ ա րյան առ կայու թյու նը հա ճախ ա մե նա կարևոր սահ մա
նա փա կող գոր ծոնն է և կախ ված է տե ղի հա սա րա կու թյան մշա կու թային 
նոր մե րից: 

Այ նուա մե նայ նիվ, շատ բան կա րե լի է ա նել պա րզ մե թոդ նե րո վ։ 
Հի վան դին պետք է տա քաց նել մինչև 35 °C, կար գա վո րել հե մո դի նա մի
կան, տրա մադ րել լրա ցու ցիչ թթվա ծին, և կոա գու լոգ րա մը հա սց նել նոր
մայի 20 %ին: Ե թե առ կա է լա բո րա տո րիա, ա պա լակ տա տի շի ճու կային 
կոն ցենտ րա ցիան պետք է լի նի 2.5 մմոլ/լից պա կաս, հիմ նային դե ֆի
ցի տը՝ շտկ ված, իսկ ա րյան pHը՝ ա վե լի քան 7.3: 

Ին ֆու զիոն թե րա պիան պետք է նպա տա կաուղղ ված լի նի չա փա հաս
նե րի դեպ քում 0.5 մլ/կգ/ժ, իսկ ե րե խա նե րի դեպ քում՝ 1 մլ/կգ/ժ դիու րե զի: 
Պետք է խու սա փել կրիս տա լոիդ նե րով « հա գեց նե լու» մի տու մից, քա նի 
որ դա հա ճախ հան գեց նում է այ տուց ված ա ղիք նե րով ո րո վայ նային կոմ
պարտ մենտ հա մախ տա նի շի՝ (տե ՛ս ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 32Ա): 

Ե րբ հա մա րել III փուլն ա վարտ ված և վի րա վո րին վե րա դա րձ նել 
վի րաս րահ, կախ ված է.

• ԲՎԲ մո տե ցու մը գոր ծար կե լու սկզբ նա կան ցու ցու մից.
•  հի վան դի ֆի զիո լո գիա կան ար ձա գան քից.
•  վի րա փա թեթ նե րը հե ռաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից (չա փա զանց 

եր կար մնա լու դեպ քում դրանք վա րա կի աղ բյուր են դառ նում).
• վ նաս ված քի ձևից. 
• ո րո վայ նային կոմ պարտ մենտ հա մախ տա նի շի առ կայու թյու նից կամ 

բա ցա կայու թյու նից:

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
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IV փուլ՝ վե րջ նա կան վի րա հա տու թյուն 
Ինչ պես բազ մի ցս նշ վել է Հա տոր 2ում, ո րոշ մի ջամ տու թյուն ներ 

պա հան ջում են մաս նա գի տաց ված վի րա բու ժա կան ուսու ցում, ին չը միշտ 
չէ, որ հա սա նե լի է: Հենց այս տեղ է, որ մեծ նշա նա կու թյուն ունի հի վան
դին երկ րորդ վի րա հա տու թյան տե ղա փո խե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Պետք 
է մո բի լի զաց վի հա մա պա տաս խան վի րա հա տող բրի գադ, պատ րաստ վեն 
սար քա վո րում ներ և պա րա գա ներ, և բրի գա դի ան դամ նե րի մի ջև պահ
պան վի լավ հա ղոր դակ ցու թյուն: 

Երկ րորդ վի րա հա տու թյու նը նե րա ռում է բո լոր բաց թո ղն ված վնաս
վածք նե րի հայտ նա բե րու մը և միտ ված է վե րջ նա կան ա նա տո միա կան 
վե րա կանգն մա նը՝ լյար դի կա րում, ա ղի քային բե րա նակ ցում կամ ստո մա, 
ա նոթ նե րի վե րա կանգ նում և այլն, ինչ պես նաև հնա րա վո րու թյան դեպ
քում լա պա րո տո միկ կտրված քի վե րջ նա կան փա կե ղային փա կում:

Պետք է խու սա փել ո րո վայ նային կոմ պարտ մենտ հա մախ տա նի շից, 
և կա րող են կի րառ վել պլա նային կտրված քային ճող ված քով փակ ման 
ժա մա նա կա վոր մե թոդ ներ:

V փուլ՝ վե րա կանգ նո ղա կան վի րա հա տու թյուն 
Ի րա կա նաց վում են ա վե լի բարդ վե րա կանգ նո ղա կան մի ջամ տու

թյուն ներ, հատ կա պե ս՝ ո րո վայ նի պա տի վե րա կանգ նում ա միս ներ ան ց 
այն հի վանդ նե րի դեպ քում, ո րոնք թո ղն վել էին մեծ պլա նային կտրված
քային ճող ված քով:

ԲԱԶ ՄԱ ՓՈ ՒԼ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ԺՈ ՒՄ, ՀԻ ՊՈ ԹԵՐ ՄԻ Ա, Ա ՑԻ ԴՈԶ ԵՎ  ԿՈԱ ԳՈՒ ԼՈ ՊԱ ԹԻ Ա  
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ՀԱ ՊԱ ՎՈ ՒՄ ՆԵ Ր
ABCDE  շնչուղիներ (Airway), շնչա ռու թյուն (Breathing), շր ջա նա

ռու թյուն (Circulation), ան շար ժու նա կու թյուն (Disability), 
շր ջա կա մի ջա վայր (Environment/Exposure)

EK  կի նե տիկ է ներ գիա
EK EXP  կի նե տիկ է ներ գիա՝ ի րա կա նում ծա խս ված, փո խանց

ված կամ ցր վա ծ
H.E.L.P.  հան րային ա ռող ջու թյանն առնչ վող ար տա կարգ ի րա

վի ճակ ներ, Health Emergencies in Large Populations
MRSA  մե թի ցի լինկայուն ոս կե գույն ստա ֆի լո կո կ
MSF Բ ժիշկ ներ ա ռանց սահ ման նե րի (Médecins sans frontières)
PT պ րոթ րոմ բի նային ժա մա նակ (prothrombin time)
PTT  մաս նա կի թրոմ բոպ լաս տի նային ժա մա նակ (partial 

thromboplastin time) 
ԱԱ ՊԿ  ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման կենտ րոն 
ԱԲ  ամ բու լա տոր բա ժան մունք 
Ա ԲԲ  ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու թյան բա ժան մունք 
Ա ԲՍ  ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու թյան սե նյակ 
Ա ԲՔ  ա վագ բուժ քույր 
Ա ԲՕ  ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն 
Ա ԽՑՉ  ար թունխո սքցավչար ձա գան քող 
Ա ՀԿ  Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու

թյուն 
Ա ՄՊ  ամ բող ջա կան մե տա ղա կան պա տյան 
ԱՍ  անս տու գե լի 
Ա ՎԲ  ա ռա ջա դիր վի րա բու ժա կան բրի գադ 
Ա ՎՄ  ա ռաջ նային վի րա բու ժա կան մշա կում 
ԱՕԿ  ա ռա ջին օգ նու թյան կե տ
ԲՀ  բուժ հաս տա տու թյուն
ԲՎԲ  բազ մա փուլ վի րա հա տա կան բու ժում
ԳԿՍ Գ լազ գոյի կո մայի սանդ ղա կ
ԴՄՑ  դեպ քե րի մա հա ցու թյան ցու ցա նիշ 
ԴՖԳ  դի ֆոս ֆոգ լի ցե րատ 
ե/մ  են թա մաշ կային 
Է ԴՏԹ  է թի լեն դիա մին տետ րա քա ցա խաթ թու 
Է ՍԳ  է լե կտ րա սր տա գի ր
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ԺԿ Ժնևյան կոն վեն ցիա 
Ի ՊՍ  ինք նա շեն պայ թու ցիկ սարք
ԿԽՄԿ  Կար միր խա չի մի ջազ գային կո մի տե 
ԿԽՎԳՍ  Կար միր խա չի վեր քե րի գնա հատ ման սանդ ղակ 
ԿԿՎ  կեն սա կա նո րեն կարևոր հատ ված նե րի վեր քե ր
ՀԱ Կ  հի պո թեր միաա ցի դոզկոա գու լո պա թիա
ՀԱ Փ  հե տա ձգ ված ա ռաջ նային փա կում
ՀԶՎ հ րա զե նային վնաս վածք
Հ ՀԱ  հա կա հետևա կային ա կա ն
ՀՇ  հա մա կարգ չային շեր տագ րու թյուն
Հ ՏԱ  հա կա տան կային ա կա ն
մ/մ  մի ջմ ա նայի ն
ՄԱ Կ  Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն
մԷ ք  մի լի էք վի վա լենտ
ՄԸ Մ  մա րմ ի ընդ հա նուր մա կե րե ս
ՄԻ Ա Վ  մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րուս
ՄՄ  մի ջազ գային միա վո ր
Մ ՄԻ  մի ջազ գային մար դա սի րա կան ի րա վունք
ՄՆՀ  մահ նախ քան հի վան դա նոց ըն դուն վե լը 
ՄՍ  մար տում սպան ված 
ՄՎ  մար տում վի րա վոր ված 
ՄՔԳ  միայն քար տա րա նում գրանց վա ծ
ն/ե  նե րե րա կայի ն
ՆԱ ՏՕ  Հյու սի սատ լան տյան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու թյուն 

(North Atlantic Treaty Organization)
ՇԲԲ շ տապ բու ժօգ նու թյան բրի գա դ
ՇՎ  շարք վե րա դար ձած 
ՇՕ  շ տապ օգ նու թյուն
ՉԶՄ չ պայ թած զի նամ թերք
ՌԴՎ  ռազ մա դաշ տային վի րա բու ժու թյուն
ս.ս. սն դի կի սյա ն
ՎՄ  վեր քե րից մա հա ցած 
ՎՍ  վի րաս րա հ
ՎՎ  վեր ջույթ նե րի վեր քե ր
ՎՎՎ վն աս նե րի վե րա հսկ ման վե րա կեն դա նա ցում
ՏԱ Ս  տե սո ղա կան ա նա լո գային սանդ ղա կ
ՏԲ տ րիա ժի բժիշկ
ՏԹՂ տ րիա ժային թի մի ղե կա վա ր
ՏՔԹ Տ րա նեք սա մաթ թու
ՑՖ ԴԱ  ցիտ րատֆոս ֆատդե քստ րոզա դե նի ն
ՓՄՊ  փե ղեկ ված մաշ կա պատ վաստ
Ք ԶԱ Կ  Քի միա կան զեն քի ար գել ման կազ մա կեր պու թյուն



ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ 
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԵԼԸ  

ԶԻՆՎԱԾ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԵՎ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Հատոր 1

Խ. ՋԻԱՆՈՒ, Մ. ԲԱԼԴԱՆ

Թարգմանիչներ՝  Ա. ԳԵՎՈՐԳ ՅԱՆ,  Գ. Ե ՍԱ ՅԱՆ,  Դ. ԴԱՎ ԹՅԱՆ, 
                                       Լ. ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ,  Ս. ԶՈՐ ՅԱՆ,  Տ. ՎԱՀ ՐԱՄ ՅԱՆ 

Մասնագիտական խմբագիր՝  Դ.  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Հրատ. բաժնի ղեկավար՝
Հրատ. խմբագիր՝
Տեխն. խմբագիր՝

Սրբագրիչ՝
Էջադրող՝

Հռիփսիմե Մադոյան
Արքմենիկ Նիկողոսյան
Արարատ Թովմասյան
Անժելա Ավագյան
Արմինե Պապանյան

«Անտարես» հրատարակչատուն

ՀՀ, Երևան–0009, Մաշտոցի պ. 50ա/1

Հեռ.՝ (+374 10) 58 10 59, 58 76 69

antares@antares.am

www.antares.am



ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Ռ
Ա

Զ
Մ

Ա
Դ

Ա
Շ

Տ
Ա

Յ
Ի

Ն
 Վ

Ի
Ր

Ա
Բ

Ո
ՒԺ

Ո
ՒԹ

Յ
Ո

ՒՆ

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԵԼԸ  
ԶԻՆՎԱԾ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԵՎ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ՍԱՀՄԱՆԱՓ
ԱԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ ԱՇԽ

ԱՏԵԼԸ ԶԻՆՎԱԾ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹ
ՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՌՆՈՒԹ

ՅԱՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ

ՀԱՏՈՐ 1

ՀԱՏՈՐ 1

Խ. Ջիանու
Մ. Բալդան


	WARsurgery-couv-А
	Ռազմադաշտային վիրաբուժություն_հատոր 1_2022_small
	ՆԱԽԱԲԱՆ
	ԿԽՄԿ-ի կողմից

	ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
	Գրքի հայերեն թարգմանությունը
	Երկրորդ հրատարակության մասին 
	Երախտիքի խոսքեր
	ԿԽՄԿ-ի կողմից կառավարվող 
անկախ հոսպիտալներ
	ԿԽՄԿ փորձառությունը
	Դիմագրավելով մարտահրավերներին
	Սույն գրքի մասին

	Գլուխ 1
	ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԶԻՆՎԱԾ ԸՆԴՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿ
	1.4. Զինվորական և ոչ զինվորական ՌԴՎ-ի տարբերությունները. ԿԽՄԿ-ի մոտեցումները
	1.3. «Վիրաբուժության տեսակները» 
պատերազմից տուժածների համար
	1.2. Ռազմադաշտային վիրաբուժության առանձնահատկությունները 
	1.1.	Վիրաբուժության տարբերությունները զինված ընդհարման և խաղաղության ժամանակ
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 Ա. Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման 
ԿԽՄԿ չափորոշիչները

	Գլուխ 2
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
	2.1. Պատմական ակնարկ
	2.2. Միջազգային մարդասիրական իրավունք. հիմնական սկզբունքները
	2.3. Տարբերանշանները
	2.4. Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի միջազգային շարժումը և դրա հիմնարար սկզբունքները
	2.5. Բուժանձնակազմի իրավունքներն ու պ
արտականությունները ՄՄԻ-ի համաձայն
	2.6. Պետությունների պատասխանատվությունը
	2.7. Իրողության ստուգում. որոշ մարդիկ չեն հետևում կանոններին
	2.8. Կարմիր խաչի/Կարմիր մահիկի ազգային ընկերության չեզոքությունը
	2.9. ԿԽՄԿ դերը և լիազորությունները զինված հակամարտությունների իրավիճակում
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2Ա. Տարբերանշանները


	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2Բ. Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի 
միջազգային շարժում

	Գլուխ 3
	ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԶԻՆՎԱԾ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
	3.5. Վերքի դինամիկան և հիվանդը
	3.4. Վերքերի բալիստիկա
	3.3. Վերջնական (տերմինալ) բալիստիկա
	3.2. Ձգաբանություն (բալիստիկա)
	3.1. Վնասվածքի տարբեր մեխանիզմները

	Գլուխ 4
	ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՎԵՐՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ (ԿԽՎԳՍ) ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
	4.1. ԿԽՎԳՍ-ի և դասակարգման համակարգի կիրառությունը
	4.2. ԿԽՎԳՍ-ի սկզբունքները
	4.3.1. Վերքերի խմբերն ըստ վնասված հյուսվածքի քանակի

	4.4. Վերքերի դասակարգում
	4.5. Օրինակներ կլինիկական պրակտիկայից
	4.6. Եզրակացություն


	Գլուխ 5
	ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
	5.1. Ներածություն. նպատակը և խնդիրները
	5.2. Զինված հակամարտության ազդեցությունը հանրային առողջության վրա

	5.3. Համաճարակաբանություն ռազմադաշտային վիրաբույժի համար
	5.4. Մեթոդաբանության ընդհանուր հարցեր
	5.5. Վնասվածքի էթոլոգիա
	5.6. Վերքերի անատոմիական տեղաբաշխումը
	5.7. Մահացու վնասվածքներ
	5.8. Իրավիճակային մահացություն. բուժօգնության հետաձգում
	5.9. Հիվանդանոցային մահացություն

	5.11. Եզրահանգումներ. համաճարակաբանական ուսումնասիրությունից քաղվելիք դասերը
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5Ա. ԿԽՄԿ վիրաբուժական տվյալների բազա

	5.10. ԿԽՄԿ-ի հիվանդանոցային բեռնվածության վիճակագրական վերլուծություն
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5Բ. Պատերազմի վիրավորների վիրաբուժական տվյալների բազայի ստեղծում

	Գլուխ 6
	ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԻ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇՂԹԱՆ
	6.1. Զորահանգրվաններ. ինչպիսի բուժօգնություն և որտեղ
	6.2. Պատերազմի վիրավորներին սպասարկող վիրաբուժական հիվանդանոց
	6.3. Փոխադրամիջոց
	6.4. Ռեսուրսների առաջմղում
	6.5. Իրականություն. պատերազմի տարածված սցենարներ
	6.6. Պատրաստվածություն հակամարտություններին և գործողությունների պլանի կիրառում
	6.7. ԿԽՄԿ վիրաբուժական ծրագրերի բուրգը
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6Ա. Պատերազմի վիրավորներին սպասարկող վիրաբուժական հիվանդանոցի աշխատանքի առաջնային գնահատում


	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6Բ. Հակամարտության սցենարի 
ռազմավարական գնահատում
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6Գ. Մարդասիրական ակտ հիվանդների և վիրավորների համար. բնորոշ իրավիճակներ

	Գլուխ 7
	ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ԶԻՆՎԱԾ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
	7.1. Առաջին օգնություն. դրա վճռորոշ նշանակությունը
	7.2. Առաջին օգնությունը տուժածների խնամքի շղթայում

	7.3. Առաջին օգնություն ցուցաբերողներ. կարևոր մարդկային ռեսուրս
	7.4. Առաջին օգնության մարտավարության և տեխնիկայի հիմնական սկզբունքները
	7.5. Առաջին օգնության կետի ծավալում
	7.6. ԿԽՄԿ-ի ներգրավվածությունն առաջին օգնության ծրագրերում
	7.7. Անդրադարձ որոշ հակասական 
և վիճահարույց հարցերի
	7.8. Անշարժություն. ԱԽՑՉ համակարգ
	7.9. Տարհանում. հնարավոր ռիսկերը


	Գլուխ 8
	ԽՆԱՄՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 
ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՈՒՄ
	8.1. C-ABCDE առաջնահերթություններ
	8.2. Առաջնային զննում
	8.3. Աղետալի արյունահոսություն
	8.4. Շնչուղիներ
	8.5. Շնչառություն և թոքերի արհեստական օդափոխություն
	8.6. Շրջանառություն
	8.7. Արյան փոխներարկում սահմանափակ պաշարների պայմաններում
	8.8. Անշարժունակություն
	8.9. Շրջակա միջավայրը և հիվանդին մերկացնելը
	8.10. Ամբողջական զննում



	Գլուխ 9
	ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 
ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ 
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՐԻԱԺ
	9.1. Ներածություն 
	9.3. Ինչպես իրականացնել տրիաժ
	9.4. Տրիաժի փաստաթղթավորում
	9.5. Վթարային պլան զանգվածային կորուստների իրավիճակում. աղետային տրիաժի պլան
	9.6. Անձնակազմ
	9.7. Աշխատանքային տարածք
	9.8. Կահավորում և բուժպարագաներ
	9.9. Ենթակառուցվածք
	9.10. Ծառայություններ
	9.11. Ուսուցում
	9.12. Հաղորդակցություն
	9.13. Անվտանգություն
	9.14. Տրիաժի տեսության և փիլիսոփայության ամփոփում. տեսակավորում ըստ առաջնահերթության
	9.14.3. «Ամենալավը՝ ամենաշատին» սկզբունքը
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9Ա. Տրիաժային քարտի նմուշ



	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9Բ. Հիվանդանոցի վթարային պլան վիրավորների զանգվածային հոսքի դեպքում

	Գլուխ 10
	ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ՎԵՐՔԵՐԻ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 
	10.12. Հետվիրահատական խնամք
	10.11. Պատվաստում փայտացման դեմ, հակաբիոտիկներ և ցավազրկում
	10.10. Վիրակապություններ
	10.9. Վերքը բաց թողնելը. բացառություններ
	10.7. Վերջնական զննում և հեմոստազ
	10.6. Մարմնում մնացած գնդակներ և բեկորներ
	10.3. Հիվանդի նախապատրաստում վիրահատությանը
	10.4. Վերքի զննում
	10.5. Վիրահատական բուժում


	10.2. Ամբողջական քննություն
	10.1. Ներածություն
	10.8. Վերքի մասնահատում. բացառություններ

	Գլուխ 11
	ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՓԱԿՈՒՄ ԵՎ ՄԱՇԿԻ 
ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
	11.4. Լավացում երկրորդային ձգումով
	11.2. Մաշկի պատվաստում
	11.1. Հետաձգված առաջնային փակում
	11.3. Լիաշերտ մաշկապատվաստ

	Գլուխ 12
	ԱՆԽՆԱՄ ԿԱՄ ՍԽԱԼ ԽՆԱՄՎԱԾ ՎԵՐՔԵՐ
	12.5. Փակե՞լ, թե՞ չփակել
	12.4. Հակաբիոտիկներ
	12.3. Վիրաբուժական մասնահատում
	12.2. Քրոնիկ վարակ. կենսաթաղանթի դերը
	12.1. Ընդհանուր նկատառումներ

	Գլուխ 13
	ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՎԵՐՔԵՐԻ 
ՎԱՐԱԿՆԵՐ
	13.4. Հակաբիոտիկներ
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13. ԿԽՄԿ հակաբիոտիկային գործելակարգ

	13.2. Մարտական վերքերի վարակների հիմնական հարուցիչներ
	13.1. Վարակում և վարակ
	13.3. Մարտական վերքերի հիմնական կլինիկական վարակներ

	Գլուխ 14
	ՕՏԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
	14.1. Վիրաբույժը և օտար մարմինը
	14.2. Հեռացման վաղ ցուցումներ
	14.3. Հեռացման ուշ ցուցումներ
	14.4. Արկի հեռացման տեխնիկա


	Գլուխ 15
	ԱՅՐՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
	15.1. Ներածություն
	15.2. Ախտաբանություն
	15.3. Այրվածքների բուժում
	15.4. Այրվածքով հիվանդի ուշ ընդունում
	15.5. Սնուցում
	15.6. Այրվածքային վերքի խնամք
	15.7. Այրվածքային վերքի փակում
	15.8. Սպիների բուժում և վերականգնում
	15.9. Էլեկտրական այրվածքներ
	15.10. Քիմիական այրվածքներ
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15Ա. Սնուցումը ծանր այրվածքների դեպքում. սննդային պահանջների հաշվարկ 



	Գլուխ 16
	ՏԵՂԱՅԻՆ ՑՐՏԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
	16.1. Ջերմակարգավորման ֆիզիոլոգիան
	16.2. Տեղային ցրտային վնասվածքների տեսակները

	16.3. Վարում

	Գլուխ 17
	ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՑԱՎԱԶՐԿՈՒՄԸ 
ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ 
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
	17.5. Հետվիրահատական ցավի կառավարում
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17Բ. ԿԽՄԿ ստանդարտ անզգայացման սարքավորում
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17Ա. Սննդակարգ ոչ հրատապ վիրահատությունների, այդ թվում՝ 
վերքերի հետաձգված 
առաջնային փակման ժամանակ

	17.4. Կետամինով դիսոցիատիվ անզգայացում
	17.3. Տեղային և ռեգիոնար անզգայացում
	17.2. Անզգայացման եղանակներ
	17.1. Ներածություն
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17Գ. ԿԽՄԿ հանձնարարականներ անզգայացման եղանակի ընտրության վերաբերյալ
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17Դ. Կետամինի ներմուծման ռեժիմներ

	ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17Ե. ԿԽՄԿ ցավի կառավարման գործելակարգեր

	Գլուխ 18
	ԲԱԶՄԱՓՈՒԼ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ, ՀԻՊՈԹԵՐՄԻԱ, ԱՑԻԴՈԶ ԵՎ 
ԿՈԱԳՈՒԼՈՊԱԹԻԱ 
	18.1. Բազմափուլ վիրահատական բուժում
	18.2. Հիպոթերմիա-ացիդոզ-կոագուլոպաթիա
	18.3. Բազմափուլ վիրահատական բուժման գործելակարգ
	ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ





