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Գրքի ստեղծմանը մասնակցել է վերականգնողական հոգեբանության փորձագետ Նոա Շերը:

Գիրքն ազատ հասանելիության մեջ է: Հրատարակման հովանավորն է «Նովարտիս» ընկերությունը
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կազմակերպում



Ես Արտյոմն եմ, ես յոթ տարեկան եմ և գնում եմ 
առաջին դասարան: Ես արդեն կարող եմ կարդալ ու 
մի քիչ գրել: Ես սիրում եմ ֆուտբոլ խաղալ, նկարել 
ու թղթե օդապարուկս բաց թողնել երկինք նույնիսկ 
ամենաուժեղ քամու ժամանակ: 

Ես շատ եմ սիրում քաղցրավենիք: Ես սիրում եմ 
խաղալ ընկերներիս հետ և ուրախանում եմ, երբ 
գարուն է գալիս: Ինձ դուր է գալիս նաև ցուրտ 
եղանակը, քանի որ այդ դեպքում կարելի է 
հարմարավետորեն փաթաթվել:

Բայց ես այնքան էլ չեմ սիրում մաթեմատիկա սովորել 
և տնային աշխատանքներ կատարել: Ընդհանուր 
առմամբ, ես շատ սովորական երեխա եմ:



Բայց, այնուամենայնիվ, ես մի փոքր տարբերվում եմ 
մյուս երեխաներից, և ոչ բոլորը գիտեն այդ մասին: 
Ես ունեմ անտեսանելի ընկեր, որը հաճախ գալիս է 
ինձ այցելելու: Իմ ընկերոջ անունը FMF է, այդպես է 
անվանում նրան մայրիկս, իսկ հայրիկս ասում է, որ նա 
շատ հնարագետն է:

Մենք իրար վաղուց գիտենք, և դրա համար ես նրա 
մականունը դրել եմ Էֆի: Երբեմն նրա պատճառով 
ես ինձ շատ վատ եմ զգում: Ես բարձր ջերմաստիճան 
եմ ունենում, մկանների ու ստամոքսի ցավեր: Այն 
ժամանակ ես ստիպված եմ լինում բաց թողնել դպրոցն 
ու ընկերներիս հետ հանդիպումները, և երբեմն դա ինձ 
իսկապես զայրացնում է:



Այս Էֆին իմ մեջ երբեմն հենց այդպես է 
հայտնվում, նա վայրենու պես ցատկոտում 
է շուրջս, և նրա պատճառով ես զգում եմ, որ 
ամբողջ մարմինս կարծես այրվում է:  
Նրա պատճառով ես հիվանդանում եմ, եթե 
պատրաստ չեմ նրա գալստին, ինչպես նաև, 
եթե հուզված եմ կամ վախենում եմ ինչ-որ 
բանից:



Որքան ինձ հիշում եմ, Էֆին միշտ ինձ հետ 
էր: Ժամանակի մեծ մասը նա թաքնվում 
է: Բայց կան օրեր, երբ նա վայրենու նման 
ցատկոտում է շուրջս: Նա շատ վատ է անում:



Գիտեմ, որ Էֆին իմ մի մասն է, և մենք պետք է 
իրար հետ լեզու գտնել:

Չիշտն ասած, երբեմն ստիպված եմ հավաքել 
իմ ամբողջ քաջությունը: Այսինքն` ամեն 
անգամ, երբ ինձ ներարկում եմ անում: Դա 
այնքան էլ ցավոտ չէ... Երբեմն ասում եմ, որ 
ներարկումը լաց լինելու պատճառ չէ:



Քանի դեռ Էֆին հանգիստ նստում է և ամեն 
ինչ կարգին է, ես անում եմ նույնը, ինչ բոլոր 
երեխաները՝ ֆուտբոլ եմ խաղում, նկարում ու 
կարդում եմ, զբաղվում խաղալիքների հետ: 
Այդ պահին ես չունեմ բարձր ջերմություն և 
ոչինչ չի ցավում:

Ես ինձ լավ եմ զգում, ստամոքսի կամ 
կրծքավանդակի ցավեր չունեմ, և 
առավոտյան համարձակորեն գնում եմ 
դպրոց:



Բայց նորից ու նորից գալիս են օրեր, երբ Էֆին սկսում է 
անկարգություն անել: Այդ ժամանակ ինձ շատ վատ եմ 
զգում և չեմ կարող դպրոց գնալ: Երբեմն ստիպված եմ 
բաց թողնել բոլոր դասերը:  
Այդ պատճառով ես շատ եմ ամաչում: Ես իսկապես 
զայրացած եմ լինում և հաճախ տխրում եմ:

Երբ մայրիկը ասում է, որ դեղ ընդունելու ժամանակն է, 
հայրիկը նրբորեն շոյում է գլուխս, իսկ քույրիկս բերում է 
մի բաժակ ջուր, ես հապճեպ կուլ եմ տալիս հաբը:



Մեկ վայրկյանի ընթացքում ես 
փոխակերպվում եմ Գերմարդու և բոլորին 
ցույց եմ տալիս, թե որքան ուժեղ եմ: Այս 
կերպ նա մնում է իմ ընկերը և ինձ ցավ չի 
պատճառում:



Տոներից կամ արձակուրդներից առաջ ես հաճախ 
անհանգստանում եմ, որ հենց այդ ժամանակ ինձ 
վատ կզգամ, ցավի պատճառով թույլ և տխուր 
կլինեմ:



Բայց հետո հիշում եմ, որ, այնուամենայնիվ, ես դեռ շատ 
հաջողակ եմ: Ի վերջո, ես դեղեր ունեմ, որոնք օգնում 
են ինձ զսպել Էֆիին և դարձնել նրան գառան նման 
հնազանդ:



Եվ եթե Էֆին երբեմն դառնում է անհանգիստ և սկսում 
է չարաճճիություններ անել, ես մտածում եմ այն մասին, 
որ ընտանիք ունեմ, որն օգնում և աջակցում է ինձ: Ես 
ինքս ինձ ասում եմ, որ նա պարզապես մանր չարչարող է: 
Վերջիվերջո բոլորն էլ վատ օրեր են ունենում: 

Ես հերոս եմ ու քաջ (համենայն դեպս այդպես է մտածում 
իմ ընտանիքը): Գիտեմ, որ ամեն ինչ նորից լավ կլինի: 
Մայրիկն ու հայրիկը միշտ այդպես են ասում:



Սիրելի ծնողներ:

Այս գրքույկի նպատակն է օգնել ձեզ և ձեր երեխային սովորել ապրել 
պարբերական հիվանդության հետ: Որպես քրոնիկ հիվանդությամբ՝ ՊՀ-ով*  
տառապող երեխայի ծնող, դուք բախվում եք բազմաթիվ հարցերի հետ, որոնք 
վերաբերում են այն բանին, թե ինչպես պետք է դիմանալ այս հիվանդությանը, 
ինչու՞ է այդքան կարևոր հետևել բժշկի ցուցումներին, նույնիսկ եթե դրանք երբեմն 
անհարմարություն են պատճառում: Արդյոք պե՞տք է երեխան իր փորձով կիսվի 
ընկերների հետ: Ի՞նչ անել հուզական  բեռնվածության հետ:
Ես առաջարկում եմ, որ դուք սկսեք կարդալ այս գիրքը ձեր երեխայի հետ հաճելի 
և հանգստացնող միջավայրում: Թող ձեր երեխան լինի ձեր կողքին: Կարող 
եք նստեցնել նրան ձեր ծնկներին: Այս գիրքը ծառայելու է որպես ուղեցույց, 
որպեսզի դուք կարողանաք բաց խոսել ձեր երեխայի հետ այն մասին, թե ինչ է 
նա մտածում հիվանդության մասին և ինչպես է նա զգում այն: Ընթերցելիս ձեր 
երեխան կկարողանա իրեն պատկերացնել Արտյոմ անունով տղայի տեղում և 
զգալ, որ ինքը միայնակ չէ այս հիվանդության հետ: Այս գրքույկը կարդալուց հետո 
ձեր երեխան կկարողանա հասկանալ, որ ինքը տարբերվում է մյուսներից և ուժ 
կգտնի հաղթահարելու իր յուրահատուկ վիճակը: Կարող եք նրան առաջարկել, 
որ ավելի ուշ ինքը կարդա այս գրքույկը նրա համար կարևոր այլ մարդկանց հետ 
(եղբայրների և քույրերի, տատիկ-պապիկների, ընկերների):
Եթե  կարծում եք, որ ձեր երեխան ցանկանում է կիսվել իր պատմությամբ 
դասընկերների հետ, կարող եք խնդրել ուսուցչին դասարանում կարդալ 
այս գիրքը և խոսել դրա մասին: Այս գիրքը գրվել է ձեր երեխայի ուղեկիցը 
լինելու համար՝ բոլոր իրավիճակներում և հիվանդության հետ կապված բոլոր 
դժվարություններում:

Նոա Շեր,
վերականգնողական հոգեբանության փորձագետ

«Նովարտիս Ֆարմա» ՍՊԸ, 125315, Մոսկվա, Լենինգրադյան պողոտա,  շ. 72, 
առանձնաշենք 3. Հեռ.` +7 (495) 967 12 70, Ֆաքս՝ +7 (495) 967 12 68

Ներբեռնեք օգտակար նյութերը հղումից՝

newsarmenia.am/lp/FMF/

*FMF՝ Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդ 



Արտյոմն ունի հատուկ ընկեր ՝ Էֆի անունով, ով ապրում է նրա մարմնում, և նրանք 

սովորաբար իրար հետ հաշտ են լինում: Բայց երբեմն Էֆին մեծամտանում է և ցավ 

պատճառում Արտյոմին, ուստի Արտեմն իրեն լավ չի զգում:  

Ինչպե՞ս լավագույն ձևով պահես քեզ նման ընկերոջ հետ:

«էֆի անունով ընկերս» գրքույկը գրված է ձեզ նման երեխաների համար, ովքեր 

պարբերական հիվանդություն ունեն:

Արտյոմն ու Էֆին կհիշեցնեն քեզ, թե որքան կարևոր է քո երևակայության ուժը:  

Նույնիսկ եթե դա երբեմն դժվար է, միևնույն է, դու ունես քո երևակայությունը, և դա 

ամենալավ բանն է աշխարհում:

Հուսով ենք, որ կվայելես այս գիրքը և դրա հրաշալի նկարազարդումները:

Գիրքն ազատ հասանելիության մեջ է: 

Հրապարակման հովանավորն է «Նովարտիս» ընկերությունը 

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:
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