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Ներբեռնեք օգտակար նյութերը հղումից՝

Կազմված է որակյալ մանկավարժ և համակարգային ընտանեկան թերապևտ Գաբրիէլե Էրբիսի մասնակցությամբ, Թյուբինհենի համալսարանի մանկաբուժության և դեռահասների բժշկության կլինիկա:

Վ. Մ. Հարությունյան, Գ. Ս. Հակոբյան․ Պարբերական հիվանդություն (էթիոպաթոգենետիկ և կլինիկական տեսանկյուններ): 
Մ. ՄՏԳ, 2000: Օգտագործված պատկերները իրական հիվանդների պատկերներ չեն: Նյութը մշակվել է «Նովարտիս Ֆարմա» 
ՍՊԸ-ի աջակցությամբ` հիվանդության վերաբերյալ հիվանդների տեղեկացվածությունը բարձրացնելու նպատակով: Այս նյութի 
տեղեկատվությունը չի փոխարինում առողջապահության մասնագետի խորհրդատվությանը: Դիմեք ձեր բժշկին: 137175/GenMed/11.20/1

Նախադպրոցական հաստատությունների հարգելի աշխատակիցներ:

Պարբերական հիվանդությունը շատ վտանգավոր է հիվանդների համար և ազդում է նրանց կյանքի բոլոր 
ոլորտների վրա: Ընդ որում՝  շրջապատի մարդիկ մեծ մասամբ դա չեն նկատում: 

Երեխաներն իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություններում, ուստի դաստիարակների համար կարևոր է իմանալ նման հիվանդության գոյության և 
դրա հետևանքների մասին:

Ստորև կգտնեք տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ դժվարությունների և սահմանափակումների են 
հանդիպում պարբերական հիվանդություն ունեցող երեխաները, և ինչպես կարող եք օգնել երեխաներին 
ընդհանուր առմամբ սովորական կյանք վարել մանկապարտեզում:

Հիվանդից հիվանդ ախտանիշների ծանրությունն ու 
տևողությունը զգալի տարբերվում են, ինչպես նաև 
յուրաքանչյուր սրացման դեպքում կարող են տարբեր 
ախտանիշներ նկատվել: Եթե   հիվանդությունը չի 
բուժվելու, այն կարող է հասցնել երիկամների ծանր 
վնասվածքի:

Շատ դեպքերում հիվանդության ախտանիշները 
նկատելի չեն կողմնակի աչքին, և այսպիսի 
իրավիճակը բացասական հետևանքներ է ունենում 
դպրոցականների առօրյա կյանքի համար:

Կարևոր է իմանալ: Դա գենետիկ հիվանդություն է, 
դրանով չի կարելի վարակվել, և, բարեբախտաբար, 
այն բուժվում է:

Հիվանդության մասին լրացուցիչ տեղեկությունները 
տրված են  newsarmenia.am/lp/FMF/ հղումով կայքում։ 

Ի՞նչ է պարբերական հիվանդությունը:

Պարբերական հիվանդությունը հազվագյուտ գենետիկ 
հիվանդություն է: Առավել հաճախ հիվանդությունից 
տուժում են Արևել յան Միջերկրածովյան 
տարածաշրջանում ծնված մարդիկ, առանձնապես 
հաճախ՝ հայերը: Ռուսաստանում հիվանդությունը 
քիչ հայտնի է նույնիսկ մասնագետ բժիշկների համար: 
Այդ պատճառով ախտորոշուման համար անհրաժեշտ է 
երկար ժամանակ, հաճախ հիվանդությունը պատճառում 
է տառապանքներ ընտանիքի բոլոր անդամներին:

Հիվանդությունն արտահայտվում է նոպաների 
տեսքով, որոնք տևում են 1-4 օր և ուղեկցվում հետևյալ 
ախտանիշներով. 

• Հոգնածության զգացում և բարձր հոգնելիություն

• Բարձր ջերմություն (կարող է ամսվա ընթացքում 
բարձրանալ մի քանի անգամ)

• Ցավեր որովայնում և (կամ) կրծքավանդակում

• Հոդացավեր և հոդերի այտուցվածություն

• Մաշկային ծածկույթի ցավոտ կարմրություն, հաճախ 
ոտնաթաթերի և (կամ) սրունքի շրջանում

Սնունդը

Խնդիր․ Նոպաներ կարող է առաջացնել նաև յուղալի 
սնունդը:

Խորհուրդ. Սննդի համատեղ ընդունելության 
ընթացքում ձեր երեխային առաջարկեք համեղ, ցածր 
յուղայնությամբ կերակրատեսակներ:

Զբոսանքներ

Խնդիր․ Զբոսանքները պետք է կազմակերպվեն 
այնպես, որ նույնիսկ հոդացավեր ունեցող 
երեխաները կարողանան մասնակցել զբոսանքներին:

Խորհուրդ․ Ծնողների հետ քննարկեք, թե ինչպես 
կարող եք օգնել երեխային զբոսանքների ժամանակ 
(օրինակ՝ դնել իրագործելի նպատակ, չգնալ 
զբոսանքի շատ երկար հեռավորության վրա, 
օգտագործել ձեռքի սայլակ, ձեռնափայտ):

Վարակիչ հիվանդություններ

Խնդիր․ ՊՀ բուժումը կարող է մեծացնել վարակիչ 
հիվանդություններով վարակվելու ռիսկը: Առաջին 
հերթին դա վերաբերում է վերին շնչուղիների 
վարակին (հարբուխ, կոկորդի ցավ, հազ):

Խորհուրդ.

Տեղեկացրեք ծնողներին, երբ մանկապարտեզում 
վարակիչ հիվանդություններ նկատվեն: Այս դեպքում 
ծնողները կարող են որոշել, որ իրենց երեխան ավելի 
լավ է տանը մնա:

Պարբերական հիվանդությունը վարակիչ չէ: 
Այլ երեխաները և մեծահասակները չեն 
կարող հիվանդանալ նման երեխայի հետ 
հաղորդակցվելուց:

Նշումների համար

Տեղեկատվություն նախադպրոցական հիմնարկների դաստիրակների համար

Ի՞նչ է կարևոր իմանալ  
ուսուցիչներին ՊՀ մասին (FMF*)

Перевод с русского языка на армянский язык



Ինչո՞ւ են ընտանիքները հաճախ բախվում 
անըմբռնողության հետ: 

Հաճախ փոքրիկ հիվանդների գանգատները, 
որոնք գոյանում են պարբերական հիվանդության 
կապակցությամբ, լուրջ չեն ընդունվում կամ 
թերագնահատվում են: Նոպաների միջև, որպես կանոն, 
հիվանդները գանգատներ չունեն: Բարձր ջերմությունն 
ու ցավը շատ ընդհանուր ախտանիշներ են, և մարդիկ 
շատ քիչ են տեղյակ այդ հիվանդության մասին:

Այս հանգամանքները ստեղծում են ընդհանուր 
առմամբ դժվար կենսական իրավիճակ, որը 
հաճախ ազդում է ընտանիքների կյանքի որակի 
վրա: Հիվանդները անընդհատ բախվում են այն 
փաստի հետ, որ իրենց չեն հավատում և նրանց 
լուրջ չեն ընդունում: Նրանց արտաքին տեսքն ու 
ինքնազգացությունը կարող են զգալիորեն տարբերվել:

Ինչպե՞ս կարող եք պարբերական հիվանդություն 
ունեցող երեխաների համար հեշտացնել նրանց 
մնալը նախադպրոցական հաստատությունում:

Ջերմության հաճախակի բարձրացման, ցավի 
ու թուլության վիճակի պատճառով հիվանդները 
հաճախ ուժ չունեն հաղթահարելու առօրյա կյանքում 
առաջացող խնդիրները: Դրանք ներառում են նաև 
նախադպրոցական հաստատությունում համատեղ 
գտնվելը, ընկերների հետ խաղալը և ընտանիքի հետ 
ապրելը:

Շատ երեխաներ կորցնում են իրենց հուզական 
հավասարակշռությունը նոպայի ընթացքում կամ 
նոպայից առաջ:

Այլ երեխաների նկատմամբ այդ երեխաները պահում 
են իրենց անզուսպ, զգում են, որ ուժը լքում է իրենց, 

որ ուժասպառ են լինում: Երբեմն նրանք չեն կարող 
ասել, կամ էլ էներգիա չունեն այլ երեխաներին ասել, 
որ այլևս ուժ չունեն խաղալու: Հաշվի առնելով իրենց 
տարիքը, երբեմն նրանք չեն կարողանում հասկանալ, 
թե իրենց հետ ինչ է կատարվում: Նրանք իրենց ճնշված 
են զգում, չգիտեն, թե ինչպես իրենք իրենց օգնեն, 
և կարող են ագրեսիվ արձագանքել: Հիվանդության 
յուրաքանչյուր նոր սրացում հիվանդ երեխաներին 
բերում է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հուզական 
սթրեսի, քանի որ նրանք չեն կարող պարզապես 
խաղալ ուրիշ երեխաների հետ ու միշտ իրենց 
անվստահ են զգում:

Բայց չնայած դրան, երեխաները ցանկանում են լինել 
այնպիսին, ինչպիսին մնացած բոլոր երեխաներն ու 
դեռահասներն են: Ամենից շատ նրանք կցանկանային 
հնարավորություն ունենալ, որքան դա հնարավոր է, 
մասնակցել գործունեության բոլոր տեսակիներին, 
անել այն ամենը, ինչը անում են ուրիշ երեխաները: 
Հատկապես դա է, որ մեծ նշանակություն ունի նաև 
հոգեհուզական զարգացման համար: Ուստի կարևոր 
է հաշվի առնել հիվանդությունն ու դրա ազդեցությունը 
նախադպրոցական հիմնարկում երեխայի մնալու վրա:

Միշտ պետք է ժամանակ և տեղ գտնել քննարկելու 
համար, թե ինչպես վարվել հիվանդ երեխայի և 
այլ երեխաների հետ: Նպատակը կյանքի հատուկ 
իրավիճակի մասին պատկերացում կազմելն է՝ խմբում 
չառանձնացնելով հիվանդ երեխաներին: Կարևոր է, որ 
երեխաները սովորեն բացատրել իրենց զգացմունքները, 
ցույց տալ, որ հոգնած են և կարող են այդ մասին 
պատմել իրենց ընկերներին: Դա անելու համար նրանց 
անհրաժեշտ է հասկացողություն և աջակցություն 
իրենց շրջապատող մեծահասակների կողմից:

Կոնկրետ առաջարկություններ.

Հիվանդությունն արտահայտվում է նոպաների տեսքով. ջերմության բարձրացումը, 
կրծքավանդակի կամ որովայնի ցավը, հոգնածությունը գրեթե միշտ հիվանդության 
հիմնական ախտանիշներն են: Երբ նոպան սկսվում է, երեխային հնարավորություն 
տվեք հանգստանալ և տեղեկացրեք ծնողներին նոպաների մասին:

Ցուրտ

Խնդիր․Ցուրտը կարող է նոպաներ առաջացնել: Խորհուրդ. Պաշտպանեք հիվանդ երեխաներին ցրտի 
ազդեցությունից, օրինակ` նրանց տաք հագցրեք կամ 
թույլ մի տվեք, որ խաղան դրսում նույնքան երկար, 
որքան դա կարելի է մյուս երեխաներին: Նրանք նաև 
չպետք է երկար ժամանակ խոնավ հագուստով մնան:

Հոգնածություն

Խնդիր․ Պարբերական հիվանդություն ունեցող 
երեխաները ավելի հաճախ են հոգնում, քան մյուս 
երեխաները: Հաճախ նրանք այլ երեխաների նման 
անկարող են խաղալ  հոգնեցնող խաղեր, ինչպիսիք 
են ֆուտբոլը կամ բռնոցին:

Խորհուրդ.Եթե  նկատում եք, որ նախադպրոցական 
հիմնարկում գտնվելու ընթացքում երեխաները 
հոգնել են, ապա հանգստանալու հնարավորություն 
տվեք նրանց: Կախված օրվա գրաֆիկից՝ նրանց 
պետք է հանգստանալու հնարավորություն տրվի 
հանգիստ վայրում, ուր այլ երեխաները նրանց չեն 
խանգարի:

Ագրեսիվ վարք

Խնդիր․ Որոշ երեխաներ բանավոր կամ ֆիզիկական 
ագրեսիա են ցուցաբերում, երբ հոգնում են և չգիտեն, 
թե ինչպես պետք է իրենք իրենց այլ կերպ օգնեն 
գերլարված իրավիճակներում:

Խորհուրդ.Նման վարքն արդարացնելու կարիք 
չկա, բայց անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչու 
է նման վարքագիծ առաջանում: Ամենից շատ 
երեխաներն իրենք են տուժում դրանից: Երեխայի 
հետ հաղորդակցության հատուկ ձև ստեղծեք, 
որպեսզի երեխան կարողանա մեկուսանալ մինչև 
նա կդադարի գիտակցել, թե ինչպես ինքն իրեն 
կարողանա օգնել: Աղմուկը նույնպես կարող է 
ուժեղ սթրես և ագրեսիա առաջացնել երեխաների 
մոտ: Անհրաժեշտության դեպքում երեխային 
հնարավորություն տվեք շեղվել աղմուկից:

Ինքնամփոփություն

Խնդիր․ Ոչ բոլոր երեխաներն են բացահայտ կամ 
ագրեսիվ կերպով արձագանքում ուրիշների հանդեպ 
այն պատճառով, որ հոգնած են․ ոմանք դառնում են 
շատ հանգիստ ու ինքնամփոփ:

Խորհուրդ. Ստեղծեք հատուկ ձև երեխայի հետ 
հաղորդակցվելու համար: Դուք, օրինակ, կարող եք 
պատրաստել ազդանշաններ․ կանաչ գույնի՝ ամեն ինչ 
կարգին է, կարմիր՝ երեխան պետք է հանգստանա:

«էֆի անունով ընկերս» գրքույկում երեխաների 
համար ներկայացված է տեղեկատվություն 
պարբերական հիվանդության մասին և այն մասին, 
թե ինչպես նրանք կարող են ապրել, ունենալով այդ 
հիվանդությունը: Գրքույկը կարող եք ներբեռնել  
newsarmenia.am/lp/FMF/ հղումով:


