
Հարգելի ուսուցիչներ:

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 ուսումնական հաստատություններում, ուստի 
ուսուցիչների համար կարևոր է իմանալ նման հիվանդության գոյության և դրա հետևանքների մասին:

Ստորև դուք կգտնեք տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ դժվարություններ և սահմանափակումների են 
առնչվում պարբերական հիվանդությամբ տառապող երեխաները, և ինչպես կարող եք օգնել այս երեխաներին 
դուրս չմղվել ուսումնական գործընթացից և առհասարակ դպրոցական կյանքից:

Ի՞նչ է պարբերական հիվանդությունը:

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 վրա

Հիվանդից հիվանդ ախտանիշների ծանրությունն ու 
տևողությունը զգալի տարբերվում են, ինչպես նաև 
յուրաքանչյուր սրացման դեպքում կարող են տարբեր 
ախտանիշներ նկատվել:

Եթե   հիվանդությունը չբուժել, այն կարող է հասցնել 
երիկամների ծանր վնասվածքի: Նոպաների միջև 
դպրոցականները առողջության հետ կապված 
գանգատներ չեն ներկայացնում, բայց դա չի 
նշանակում, որ նրանք առողջ են:

Շատ դեպքերում հիվանդության ախտանիշները 
նկատելի չեն կողմնակի աչքին, և այսպիսի 

իրավիճակը բացասական հետևանքներ է ունենում 
դպրոցականների առօրյա կյանքի համար: Առավել 
հաճախ հիվանդությունից տուժում են Արևել յան 
Միջերկրածովյան տարածաշրջանում ծնված մարդիկ, 
առանձնապես հաճախ՝ հայերը: 

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։

Ինչո՞ւ են ընտանիքները հաճախ բախվում 
անըմբռնողության հետ:

Պատկերացրեք, որ երեխան ծանր հիվանդ է, 
բայց երկար տարիների ընթացքում ծնողները չեն 
կարողանում գտնել նրա հիվանդության պատճառը: 
Պարբերական հիվանդությունը հազվագյուտ 
հիվանդություն է, որը քիչ հայտնի է մնում նույնիսկ 
նեղ մասնագետ բժիշկների համար: Հետևաբար, 
ծնողները հաճախ բախվում են այն փաստի հետ, որ 
իրենց պատմություններին լուրջ չեն վերաբերվում, 
ախտորոշումը շատ երկար է տևում, և ամբողջ 
ընտանիքը տառապում է ստեղծված իրավիճակից: 

Զբոսանքներ

Խնդիր․ Զբոսանքները պետք է կազմակերպվեն այնպես, 

որ նույնիսկ հոդացավեր ունեցող երեխաները կարողանան 

մասնակցել զբոսանքներին:

Խորհուրդ․ Ծնողների և աշակերտի հետ քննարկեք, 

թե ինչպես կարող եք օգնել երեխային զբոսանքների 

ժամանակ (օրինակ՝ դնել իրագործելի նպատակ, չգնալ 

զբոսանքի շատ երկար հեռավորության վրա, գնալ 

զբոսանքի ուղեկցող անձի հետ միասին):

Բաց թողած դասեր

Խնդիր․ Աշակերտները կարող են բաց թողնել դպրոցը կամ 

հաճախել միայն առանձին դասերի: Դա կարող է կապված 

լինել հիվանդության նոպաների հետ, բուժող բժիշկին 

պարբերաբար այցելելու անհրաժեշտությամբ, բժշկական 

կենտրոնում անալիզներ հանձնելու կամ հետազոտվելու 

հետ: Նման կենտրոնները հաճախ գտնվում են շատ հեռու, 

քանի որ միայն սակավաթիվ մասնագետներ են զբաղվում 

այս հազվագյուտ հիվանդության բուժմամբ:

Խորհուրդ․  Երեխային բաշխվող ուսումնական նյութեր և 

աշխատանքային տետրերի պատճեներ տվեք, որպեսզի 

առաջադրանքները նա կարողանա կատարել տանը: 

Ներգրավեք դասարանի այլ երեխաներին, որպեսզի օգնեն 

այդպիսի երեխային, օրինակ՝ տնային առաջադրանքները 

բերեն բացակայած երեխային և պատմեն դասարանում 

տեղի ունեցածի մասին, հատկապես, եթե երեխան երկար 

ժամանակ չի հաճախում դպրոց:

Թեստերը կամ դասարանային ստուգողական 

աշխատանքները, որոնք անցկացվել են պարբերական 

հիվանդություն ունեցող երեխայի բացակայության 

ընթացքում, հնարավորության դեպքում պետք է 

չեղարկել կամ նրան նախապատրաստվելու համար 

համապատասխան ժամանակ տալ (լրացուցիչ 

պարապմունքներ): 

Եթե լրացուցիչ պարապմունքներ անհրաժեշտ են մի 

քանի առարկաներից, ապա քննարկեք այս հարցը 

մանկավարժական խորհրդում:

Հիշեք, որ պարբերական հիվանդություն ունեցող 

երեխաները չեն կարող լիարժեք սովորել կամ լիարժեք 

աշխատել դասարանում և տանը, քանի դեռ հիվանդ են: 

Հետևաբար, նրանց վրա ընկնում է կրկնակի բեռ. 

անհրաժեշտ է ոչ միայն սովորել նոր նյութ, այլև լրացնել 

բաց թողածը:

Տնային հանձնարարություններ

Խնդիր․Երեխաները միշտ չէ, որ կկարողանան 

ամբողջությամբ կատարել իրենց տնային 

հանձնարարությունները՝ հիվանդությանն ուղեկցող 

հոգնածության պատճառով:

Խորհուրդ․  
Ծնողները կարող են զգուշացնել ուսուցչին այդ մասին, ով, 

իր հերթին, կարող է նվազեցնել տնային առաջադրանքների 

ծավալը, որպեսզի օգնի երեխային խուսափել սթրեսային 

իրավիճակներից:

*FMF՝ Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդ

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

newsarmenia.am/lp/FMF/ «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՝

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

Перевод с русского языка на армянский язык



ակադեմիական ցուցանիշների անկմանը: Բացի այդ, 
ընդհանուր առմամբ, այս երեխաները կարող են ավելի 
արագ հոգնել, քան իրենց հասակակիցները:

Ջերմաստիճանի անընդհատ բարձրացման, ցավի 
և թույլ վիճակի պատճառով դպրոցականները 
հաճախ ուժ չունեն հաղթահարելու առօրյա կյանքում 
առաջացող խնդիրները: Այս իրավիճակը կարող 
է բացասաբար ազդել ուսման գործընթացի և 
ընկերների ու ընտանիքի հետ շփման, ինչպես նաև 
հոբբիով զբաղվելու հնարավորության վրա:

Բայց չնայած դրան, երեխաները ցանկանում 
են լինել այնպիսին, ինչպիսին մնացած բոլոր 
երեխաներն ու դեռահասներն են: Ամենից շատ 
նրանք կցանկանային հնարավորություն ունենալ 
մասնակցել գործունեության բոլոր ձևերին, անել 
այն ամենը, ինչը անում են մյուսները: Հատկապես դա 
է, որ մեծ նշանակություն ունի նաև հոգեհուզական 
զարգացման համար: Ուստի կարևոր է հաշվի 
առնել հիվանդությունն ու դրա ազդեցությունը 
դպրոցականների առօրյա կյանքի վրա:

Դպրոցականները, որպես կանոն, շատ 
հետաքրքրված և պատճառաբանված են մասնակցել 
բոլոր իրադարձություններին: Ուստի կարևոր է 
հաշվի առնել նրանց հատուկ կենսական իրավիճակը, 
միևնույն ժամանակ դասարանում չառանձնացնելով 
հիվանդ երեխաներին: Աշակերտի և նրա ծնողների 
հետ քննարկեք, թե արդյոք անհրաժեշտ է 
դասարանում ասել, որ նա հիվանդ է: Եթե  այո, ապա 
ի՞նչ տեղեկատվություն պետք է հաղորդվի:

Հանձնարարականներ․ Պարբերական հիվանդությունը միատեսակ չի ընթանում, դրա դրսևորումները 
շատ անհատական  են: Հետևաբար, տարբեր երեխաներ կարող են առաջանալ տարբեր խնդիրներ և 
դժվարություններ:

Հոգնածություն

Խնդիր․ Պարբերական հիվանդություն ունեցող 

աշակերտները կարող են ավելի արագ հոգնել, քան առողջ 

երեխաները, ինչը պայմանավորված է հիվանդությամբ 

և անցկացվող բուժմամբ: Հետևաբար, գործունեության 

շատ տեսակների համար նրանց ավելի շատ ժամանակ 

է պետք, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ավելի երկար 

ընդմիջումներ:

Խորհուրդ․ Եթե  այս հիվանդությամբ տառապող 

երեխաները հոգնած են կամ գանգատվում են, նրանց 

հանգստանալու հնարավորություն տվեք: Հանգիստը 

կարելի է կազմակերպել դպրոցում, կամ նրանց թույլ 

տվեք տուն գնալ (բայց անպայման զանգահարեք 

նրանց ծնողներին): Լրացուցիչ պարապմունքների 

շրջանակներում դասարանական աշխատանքներ կամ 

թեստեր կատարելիս, դուք կարող եք նրանց ավելի շատ 

ժամանակ տալ աշխատելու և հանգստանալու համար:

Ցուրտ

Խնդիր․Ցուրտը կարող է նոպաներ առաջացնել: Խորհուրդ․ Հարկավոր է պաշտպանել աշակերտներին 

ցրտի ազդեցությունից, օրինակ՝ նրանց տաք հագցնելով: 

Բացատրեք մյուս աշակերտներին, որ չծաղրեն այսպիսի 

երեխաներին: Եթե  պլանավորել եք աշակերտների հետ 

ժամանակ անցկացնել դպրոցի բակում, իսկ դրսում ցուրտ 

է, թույլ տվեք պարբերական հիվանդություն ունեցող 

երեխաներին մնալ դպրոցի շենքում: Հաշվի առնելով 

համայնացման կարևորությունը` լավ կլինի, եթե նրանք 

կարողանան այս ժամանակը անցկացնել մի քանի 

դասընկերների հետ:

Սպորտով/լողով զբաղվելը

Խնդիր․ Ֆիզիկական վարժությունների կատարումը 

խորհուրդ է տրվում պարբերական հիվանդություն 

ունեցող մարդկանց համար, սակայն վարժությունների 

տեսակը պետք է համապատասխանեցվի անհատի 

կարողություններին:

Խորհուրդ․  
Ընդհանրապես, այդ երեխաները միշտ պետք է 

հնարավորություն ունենան ընդմիջումներ անել՝ առանց 

թույլտվություն խնդրելու անհրաժեշտության: Նրանք 

պետք է սովորեն գնահատել իրենց վիճակը և հասկանալ, 

թե ինչ վարժություններ կարող են կատարել: Ընդ որում, 

երբ նրանք դպրոց գնան, միևնույն է, դեռ աջակցության 

կարիք կունենան: Որոշ հիվանդների մոտ հիվանդությունը 

կարող է հոդերի վնասվածքներ առաջացնել: Հոդերի 

հիվանդություններ ունեցող մարդիկ պետք է խուսափեն 

ծանր ֆիզիկական աշխատանքից կամ սպորտի այն 

ձևերով զբաղվելուց, որոնք հոդերի վրա բեռնվածություն 

են առաջացնում: Տարվա սառը եղանակին աշակերտները 

հնարավորության դեպքում պետք է ազատվեն լողից, քանի 

որ նրանք հեշտությամբ կարող են վարակվել վարակիչ 

հիվանդություններով: Չի կարելի թույլատրել նրանց լողալ, 

եթե նկատվում է մաշկային ծածկույթի կարմրություն: 

Երեխաները, որոնց մոտ ցրտի ազդեցության պատճառով 

նոպաներ են զարգանում, չպետք է սառը ջրի մեջ լողան:

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․  
Եթե դպրոցում հիվանդությունների բռնկումներ են 

նկատվում, որով հեշտ է վարակվել (ստամոքսաղիքային 

վարակներ, գրիպ և այլն), տեղեկացրեք ծնողներին դրա 

մասին: Այս դեպքում ծնողները կարող են որոշել, որ իրենց 

երեխան ավելի լավ է տանը մնա:

«էֆի անունով ընկերս» գրքույկում տարրական 
դասարանների աշակերտների համար ներկայացված 
է տեղեկատվություն պարբերական հիվանդության և 
այն մասին, թե նրանք ինչպես կարող են ապրել դրա 
հետ։ Գրքույկը կարող եք ներբեռնել  
newsarmenia.am/lp/FMF/ հղումով:

Նույնիսկ ախտորոշումից հետո առօրյա կյանքի շատ 
իրավիճակներ շաղկապված են դժվարությունների 
հետ: Ֆիզիկական գանգատները թերագնահատվում 
են, քանի որ փոքր հիվանդները հաճախ իրենց 
ավելի վատ են զգում, քան կողքից թվում է: Շատերը 
չեն պատկերացնում, թե ինչքան տառապանքներ 
է ունենում հիվանդը ջերմաստիճանի մշտական 
բարձրացման, հաճախակի ցավի կամ 
հոգնածության պատճառով:

Հետևաբար, պարբերական հիվանդություն 
ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները բազմիցս 
բախվում են անվստահության հետ․ նրանց 
չափազանց կասկածամիտ են համարում, և նրանց 
գանգատները լուրջ չեն ընդունվում: Շրջապատում 
ըմբռնողության բացակայությունն անընդհատ 
հանգեցնում է այնպիսի իրավիճակների, երբ 
հիվանդները ենթարկվում են չափազանց մեծ 
ծանրաբեռնվածության: Այս հանգամանքները 
հաճախ էապես ազդում են ամբողջ ընտանիքի 
կյանքի որակի վրա:

Ինչպե՞ս կարող եք հեշտացնել պարբերական 
հիվանդությամբ տառապող երեխաների ամենօրյա 
դպրոցական կյանքը:

Նոպաների առաջացման հաճախությունը շատ 
տարբեր է: Նոպան զարգանում է, օրինակ, սթրեսի 
կամ ցրտի ազդեցության պատճառով, երբեմն 
ջերմաստիճանի նույնիսկ փոքր փոփոխությունը 
բավական է լինում դրա համար: Այսպիսի 
«հիվանդության օրերին» դպրոցականներն իրենց 
ծայրաստիճան հոգնած են զգում, ինչը հանգեցնում է 


