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 ՆԱԽԱԲԱՆ 

 Ներ կա յումս տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցն ի րա կա նու թյուն է դարձ րել ա մե նա
հա մար ձակ ե րա զող նե րի մտա հ ղա ցում նե րը, սա կայն ան փո փոխ է մնա ցել կնոջ 
կեն սա բա նա կան ֆունկ ցի ան՝ մայ րու թյան ֆունկ ցի ան: Մար դիկ շա րու նա կում են 
սի րել, ե րա զել, հու սալ, կյանք տալ նոր է ա կի, նրա մեջ փնտ րել ու տես նել ի րենց։ 

Հ ղի ու թյու նը բնու թյան ա մե նա զար մա նա լի, ա ռեղծ վա ծային հրա շա լիք նե րից 
մեկն է, ո րն ան հուն բերկ րան քով, սպա սում նե րով ու եր ջան կու թյամբ է լց նում ման
կան սպա սող ա պա գա ծնող նե րի սր տե րը։ 

Ա ռողջ ման կան ծնն դի հա մար շատ կար ևոր են ծնող նե րի հա վաս տի գի տե լիք
նե րը բեղմ նա վոր ման, հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան նոր մալ ըն թաց քի ա պա հով
ման վերաբերյալ, ի նչ պես նաև բու ժաշ խա տող նե րի խոր հուրդ նե րը կա տա րե լու 
նրանց ջան քե րը, ո ւս տի խիստ կար ևո րում ե նք մինչ հղի ու թյու նը ա պա գա ծնող նե
րին հղիու թյան ու ծնն դա բե րու թյան նոր մալ ըն թաց քի մա սին գի տե լիք ներ տալու 
խնդիրը: 

Գիր քը կսկսենք հղի ու թյու նից ա ռաջ ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի նկա
րագ րու թյամբ, հե տո կբա ցատ րենք, թե ի նչ պես է տե ղի ու նե նում բեղ մնա վո րու
մը, կհետևենք հղի ու թյան ըն թաց քին, պտ ղի զար գաց մա նը, ծնն դա բե րու թյան և 
հետծնն դյան ըն թաց քին:

 Խոր հուրդ ե նք տա լիս գիր քը կար դալ մինչև վերջ, որ պես զի ամ բող ջա կան և 
հստակ պատ կե րա ցում ու նե նաք ձեր կյան քի ա մե նա զար մա նա լի շր ջա նի վե րա
բե րյալ:

Բ նա կան է, որ հղի ու թյու նը, լի նե լով ֆի զի ո լո գի ա կան գոր ծըն թաց, այ նո ւա մե
նայ նիվ ըն թա նում է ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րով, ո րոնք կա րող են ան դրա դառ
նալ ձեր ի նք նազ գա ցո ղու թյան վրա: Գր քում բա ցատր վում է, թե ի նչ պես կա րե լի է 
ա զատ վել այդ սո վո րա կան թեթև տհա ճու թյուն նե րից և ա վե լի լուրջ բար դու թյուն
նե րից, ո րոնք պա հան ջում են բժշ կա կան շտապ օգ նու թյուն և մի ջամ տու թյուն: 

Ծնն դա բե րու թյա նը պետք է շատ մեծ պա տաս խա նատ վու թյամբ վե րա բեր վել: 
Գիր քը կար դա լուց հե տո դուք ոչ մի այն պատ րաստ կլի նեք ծնն դա բե րու թյա նը, այլև 
կթեթ ևաց նեք ծնն դա բե րա կան ցա վե րը, կկր ճա տեք ծնն դա բե րու թյան տևո ղու թյու
նը՝ ա պա հո վե լով ա ռողջ նո րած նի ծնուն դը: Ձեր օր գա նիզ մը դժ վա րու թյամբ է հար
մար վում փո փո խու թյուն նե րին, և հար կա վոր է ֆի զի կա պես, հո գե բա նո րեն և նույ
նիսկ գործ նա կա նո րեն նա խա պատ րաստ վել մայր դառ նա լուն:

 Ձեզ և փոք րի կի հա մար շատ կար ևոր է հա վա սա րակշռ ված և ա ռողջ սնուն դը: 
Մի՛ ան տե սեք ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րը. դրանք կօգ նեն պահ պա նելու մարմ
նի գե ղե ցիկ կեց ված քը և կթեթևաց նեն ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քը: 

Աշ խա տե՛ք հետ ևել ձեր ար տա քի նին, և ձեր հա ճե լի տես քը մշ տա պես կա պա
հո վի լավ տրա մադ րու թյուն: Հույս ու նենք, որ մեր խոր հուրդ նե րը կօգ նեն ձեզ ի նք
նավս տա հու թյուն ձեռք բե րելու, և դուք ձեր կյան քի այդ զար մա նահ րաշ շր ջա նում 
բազ մա թիվ ան մո ռա նա լի պա հեր կապ րեք:

Կս տա նաք նաև գի տե լիք ներ հետծնն դյան շր ջա նում ձեր օր գա նիզ մում կա
տար վող փո փո խու թյուն նե րի մա սին և կգտ նեք խոր հուրդ ներ ձեր մարմ նա կազ
մված քին ա րագ վե րա դառ նա լու հա մար:
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Առողջ հղիություն           

               

Ե թե դուք չեք օգ տա գոր ծում հա կա բեղմ
նա վոր ման որ ևէ մե թոդ, ա պա յու րա քան
չյուր ա միս հղի ա նա լու հա վա նա կա նու թյու նը 
մեծ է:

 Բեղմ նա վո րու մից (օ վու լ յա ցի ա) դեռևս 
մի քա նի ա միս ա ռաջ պետք է հրա ժար վել 
վտան գա վոր սո վո րու թյուն նե րից, դա դա րել 
ծխելուց և ալ կո հո լային խմիչք ներ օգ տա
գոր ծելուց: Դե ղո րայք օգ տա գոր ծել խիստ 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, մի մի այն 
բժշկի նշա նա կու մով և նրա հս կո ղու թյամբ: 
Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հրա ժար վել 
վտան գա վոր և նյար դային աշ խա տան քից։ 
Ա մուս նու հետ մի ա սին հե տա զոտ վել ման
կա բարձ–գի նե կո լո գի կող մից:

 Սկ սե՛ք ըն դու նել հղի նե րի հա մար նա խա
տես ված պո լի վի տա մին ներ (օ րի նակ՝ Վիտ
րում Պրե նատ րալ ֆոր տե): 

Ե թե դուք կամ ձեր ըն տա նի քի որ ևէ 
ան դամ տա ռա պում է ի նչ –որ բնա ծին 
հի վան դու թյամբ, պետք է խորհր դակ
ցել բժշ կի հետ մինչև բեղմ նա վո րու մը, 
որ պես զի պար զել հի վանդ ե րե խա ունե
նա լու ռիս կը։ Ե թե տե ղի է ու նե ցել բեղմ
նա վո րու մը, և պտ ղա ձուն են թարկ վել 
է ա ռա ջին կիս ման, այ սինքն՝ սկս վել է 
սաղ մի զար գա ցու մը, կնոջ օր գա նիզ
մում մի ակ դրս ևո րու մը ու ղիղ ա ղի քի 
37° –ից բարձր ջեր մու թյան պահ պա
նումն է: Դաշ տա նի ու շա ցու մից մի քա
նի օր ան ց դնե լով հղի ու թյան թես տը՝ 
դուք կա րող եք տես նել ձեզ եր ջան կու
թյուն պարգ ևող ե րկ րորդ գի ծը կամ չա
փե լով ու ղիղ ա ղի քի ջեր մու թյու նը՝ դուք 
կն կա տեք ջեր մու թյան բարձ րա ցում 
37 և ա վե լի աս տի ճա նի:

 ՄԻՆՉ ԲԵՂՄ ՆԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԽՆԱՄՔ 

ԲԵՂՄ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

 Դաշ տա նային ցիկ լի (պար բե րաշր
ջան) ըն թաց քում կնոջ օր գա նիզ մում ար
տադրվում է եր կու հոր մոն։ Դրան ցից մե կը՝ 
ֆո լի կու լո խթա նիչ հոր մո նը (ՖԽՀ), խթա
նում է ձվաբջ ջի հա սու նա ցու մը, մյու սը` լ յու
տե ի նի զաց նող հոր մո նը, նպաս տում է ձվա
զատ մա նը: Հա սու նա ցող ֆո լի կու լն ար տադ
րում է է ստ րո գեն հոր մոն, ձվա զա տու մից 
հե տո գո յա նում է դե ղին մար մին, վեր ջինս իր 
հեր թին ար տադ րում է պրո գես տե րոն: Դաշ
տա նային ցիկ լի սկզ բից մո տա վո րա պես 2 
շա բաթ ան ց ձվա զա տում է տե ղի ու նե նում, 
այ սինքն՝ ձվա րա նից դուրս է գա լիս հա սուն 
ձվաբ ջիջ։ Ե թե այդ պա հին սպեր մա տո զոի դը 
մի ա ձուլ վում է ձվաբջ ջին, տե ղի է ու նե նում 
բեղմ նա վո րում: Նոր մա յում դա տե ղի է ու նե
նում ար գան դա փո ղի մեջ, ո րը ձվա րա նը մի
աց նում է ար գան դին։

 Բեղմ նա վոր ված ձվաբ ջիջն իր ճա նա

պար հոր դու թյունն ա վար տում է ար գան դի 
խո ռո չում, որ տեղ ամ րա նում է ար գան դի 
լոր ձա թա ղան թին, ո րը հոր մոն նե րի ազ
դե ցու թյան տակ պատ րաստ է ըն դու նելու 
պտղա ձուն: Բեղմ նա վոր ված ձվաբջ ջի մեջ 
կա ա պա գա մար դու գե նե տի կա կան ամ
բողջ հա վա քա ծուն` սե ռը, հա սա կը, աչ քե
րի և մա զե րի գույ նը, դի մագ ծե րը և մո րից ու 
հո րից ժա ռան գած ու րիշ ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներ:

Հ ղի ու թյան ա ռա ջին շա բաթ նե րին ար
գան դի վզիկը փափ կում է, և նրա ներ սում 
ա ռա ջա նում է լոր ձային թանձր խցան, ո րը 
խո չըն դո տում է ար գան դի մեջ վա րա կի թա
փան ցումը։ 

Ե թե բեղմ նա վո րում չի կա տար վում, ուրեմն 
2 շա բաթ ան ց տե ղի է ու նե նում ար գան դի լոր
ձա թա ղան թի վե րին շեր տի շեր տա զա տում, և 
սկս վում է հեր թա կան դաշ տա նը:
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 Դաշ տա նի ա ռա ջին օր վա նից սկ սած՝ 
ե րկ րորդ շա բաթ վա վեր ջը և եր րորդ շա բաթ
վա սկիզ բը բեղմ նա վոր ման հա մար ա մե
նա հա վա նա կան ժա մա նա կաշր ջանն է: Կա
տա րե լով ու ղիղ ա ղի քի ջեր մա չա փում կամ 
գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն՝ հնա րա վոր 
է պար զել ձվա զատ ման օ րը:

 Ձվաբ ջի ջը կնոջ օր գա նիզ մի ա մե նա մեծ 
բջիջն է. այն գն դաձև է, 120–150 մկմ տրա
մագ ծով և ու նակ է  բեղմ նա վոր վե լու մեկ օր
վա ըն թաց քում: Ե թե մեկ օ րում բեղմ նա վո
րում տե ղի չի ու նե նում, ձվաբ ջի ջը ո չն չա նում 
է: 13–15–րդ օ րը, ե րբ ձվաբ ջի ջը հա սու նա նում 
է, ֆո լի կու լը, ո րի ներ սում գտն վում է ձվաբ ջի
ջը, պատռ վում է, կա տար վում է ձվա զա տում, 
ձվաբ ջի ջը տե ղա կայ վում է ձվա րա նի մա կե րե
սի վրա, որ տե ղից ը նկ նում է ար գան դա փո ղի 
ամ պու լ յար մաս և պատ րաստ է բեղմ նա վոր
ման: Ֆո լի կու լը վեր է ած վում դե ղին մարմ նի, 
ո րն ար տադ րում է պրո գես տե րոն: Հ ղի ու թյան 
ամ բողջ ըն թաց քում այս հոր մո նը նպաս տում 
է հղի ու թյան և սաղ մի զար գաց մա նը։ 

Սե ռա կան հա րա բե րու թյան ժա մա նակ 
սերմ նա թափ ման հետ ևան քով մի լի ո նա

վոր սպեր մա տո զոիդ ներ տե ղա շարժ վում են 
հեշ տո ցով, այ նու հետև՝ ար գան դով դե պի 
ար գան դա փո ղ։ Մի քա նի հա րյուր սպեր
մա տո զոիդ ներ ո ւղղ վում են դե պի ձվաբ ջիջ, 
ո րը գտն վում է ար գան դա փո ղի ամ պու լ յար 
մա սում: Ար տադ րե լով ի րենց հա տուկ ֆեր
մեն տը՝ մի այն մեկ սպեր մա տո զոի դի հա
ջող վում է ճեղ քել ձվաբջ ջի պաշտ պա նա կան 
շեր տը և թա փան ցել ձվաբ ջ ջի մեջ։ Ձվաբջ ջի 
և սպեր մա տո զոի դի կո րիզ նե րի մի ա ձուլ ման 
պրո ցե սը կոչ վում է բեղմ նա վո րում: Այ նու
հետև սկս վում է հա տուկ կեն սա քի մի ա կան 
պրո ցես, ո րը կան խում է մյուս սպեր մա տո
զոիդ նե րի ներ թա փան ցու մը ձվաբջ ջի մեջ։ 
Բեղմ նա վոր ված ձվաբջ ջից սկս վում է սաղ մի 
հետա գա զար գա ցու մը: Քա նի որ ձվա զա
տու մը տե ղի է ու նե նում դաշ տա նային ցիկ լի 
13–15–րդ օ րը, ա պա դաշ տա նի ու շա ցու մը 
1–2 շաբա թով կա րող է հղի ու թյան կաս կած 
ա ռա ջաց նել։ Հղի ու թյան շա բաթ նե րը հաշ
վում են վեր ջին դաշ տա նի սկզ բից։ Պետք 
է հի շել, որ ե թե կա դաշ տա նի ու շա ցում, և 
հղիու  թյու նը կազ մում է 4 շա բաթ, ա պա սաղ
մը ըն դա մե նը 2 շա բա թա կան է։ 

 ԲԵՂՄ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԻՑ ՀԵ ՏՈ

 Բեղմ նա վո րու մից 2–3 շա բաթ ան ց եր
բեմն կի նը զգում է, որ ին քը հղի է ։

Հ ղի ու թյան հա վա նա կան նշան նե րից 
են դաշ տա նի բա ցա կա յու թյու նը, ի նչ պես 
նաև լց ված և զգա յուն կուրծ քը։ Այդ ըն թաց
քում խիստ ա վե լա նում է պրո գես տե րո նի 

քա նա կը, և սկ սում է ար տադր վել խո րի ո
նային հոր մոն, ո րոնք ա պա հո վում են հղի ու 
թյան նոր մալ ըն թաց քը: Այս հոր մոն նե րը 
հղի ու թյան ա ռա ջին շա բաթ վա ըն թաց քում 
նպաս տում են հղի ու թյան կաս կա ծե լի և հա
վաս տի նշան նե րի ա ռա ջաց մա նը։

Միզապարկ

Սերմնատար
ծորակ 

Առնանդամ

Ամորձապարկ (փոշտ) Ամորձի

Ուղիղ 
աղիք

Ֆալոպյան 
փող

Արգանդ

Արգանդի 
վզիկ

Միզապարկ

Ցայլոսկր

Ձվարան

Ուղիղ աղիք
Հեշտոց

Սերմնա -
պարկ
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 Խո րի ո նային հոր մո նը եր բեմն ազ դում է 
մի զու ղի նե րի վրա և ա ռա ջաց նում է հա ճա
խա կի մի զար ձակ ման ցան կու թյուն, քնկո
տու թյուն և ա րագ հոգ նա ծու թյուն։ Դա տե ղի է 
ու նե նում ա րյան մեջ պրո գես տե րո նի բարձր 
մա կար դա կի շնոր հիվ, ո րն ու նի հանգս տաց
նող (սե դա տիվ) ազ դե ցու թյուն։ Ու ժե ղա նում 
է նյու թա փո խա նա կու թյու նը և կեն սա կան 
կար ևոր օր գան նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյու
նը։ Բեղմ նա վո րու մից հե տո բեղմ նա վոր ված 
բջի ջը կիս վում է 2, հե տո՝ 4 մա սի, այ նու հետև 
շա րու նա կե լով ան հա վա սա րա չափ բա ժան
վել՝ տե ղա փոխ վում է ար գան դա փո ղով դե
պի ար գան դի խո ռոչ։

 Ար գան դի խո ռոչ ը նկ նե լու պա հին՝ բեղմ
նա վո րու մից 6–7 օր ան ց, սաղ մը ի րե նից 
ներ կա յաց նում է բջիջ նե րի կույտ, որ տեղ 
հաշվ վում է մոտ 100 բջիջ՝ շր ջա պատ ված հե
ղու կով լց ված բշ տի կով: 

 Բեղմ նա վո րու մից 5–6 oր ան ց սաղ մը՝ 
մո րու լան, ո րը թարգ մա նա բար նշա նա կում 
է թթե նու հա տիկ, ամ րա նում է ար գան դի 
խո ռո չի ներ քին պա տին՝ էն դո մետ րի ու մին։ 
Բջիջ նե րի քա նա կը մո րու լա յում շա րու նա
կում է ա ճել, մինչև սաղմ նային բշ տի կի ա ռա
ջա ցու մը, ո րն ար տադ րում է հա տուկ հոր
մոն ներ, ո րոնք ա ռա ջաց նում են հղի ի օր գա
նիզ մի վե րա կա ռու ցում՝ դաշ տա նի ու շա ցում, 
ո րոշ կաս կա ծե լի նշան ներ՝ սրտ խառ նոց, 
փս խում, քն կո տու թյուն և այլն։ 

Սաղ մի զար գաց ման հաջորդ փու լը (մո
րու լայից հե տո) բլաս տո ցիս տի ա ռա ջա ցումն 
է, ո րը սնա մեջ, հե ղու կով լց ված սաղմ նային 
բշ տիկ է և բջիջ նե րի կու տա կում։ 

Բ լաս տո ցիս տը կպ չում է ար գան դի 
խո ռո չի վե րին մա սում 6–7–րդ օ րը, ա վե
լի ա մուր ամ րա նում է 10–րդ օ րը։ Բշ տի
կի մա կե րե սի վրա ա ռա ջա նում են հա
տուկ թա վիկ ներ (խո րի ո նային ե լուստ ներ) 
և խո րա սուզ վում էն դո մետ րի ու մի մեջ. 
դրանց շնոր հիվ ա րյան մի ջո ցով մո րից 
սաղ մը ստա նում է սնն դա նյու թեր և ար
տա թո րում է վե րամ շակ ման ար գա սիք նե
րը։ Աս տի ճա նա բար ար գան դի լոր ձա թա
ղան թը ա ճում է, հաս տա նում։ Սաղ մի տակ 

գտն վող հատ վա ծը վեր է ած վում հա տուկ 
ըն կե ցիկ (դե ցի դո ւալ) թա ղան թի, ո րը 
մաս նակ ցում է պլա ցեն տայի ա ռա ջաց մա
նը։ Դա այն կար ևոր օր գանն է, ո րը կս նի 
և կպաշտ պա նի ե րե խային ամ բողջ հղի ու
թյան ըն թաց քում։

Բ լաս տո ցիս տը կազմ ված է 2 շեր տից՝ 
ար տա քին, ո րը հե տա գա յում վե րած վում է 
պլա ցեն տայի, և ներ քին, ո րից ձևա վոր վում է 
սաղ մը (պ տու ղը)։

 Սաղ մը կազմ ված է սաղմ նային հյուս ված
քի ե րեք շեր տե րից, ո րոնք տար բեր ձևով են 
զար գա նում։ Ար տա քին շեր տից ձևա վոր վում 
են նյար դերն ու մաշ կը, մի ջին շեր տից՝ ո սկ
րե րը, կռ ճիկ նե րը, մկան նե րը, ա րյու նա տար 
հա մա կար գը, ե րի կամ նե րը և սե ռա կան օր
գան նե րը, ի սկ ներ քին շեր տից՝ շն չա ռա կան 
և մար սո ղա կան հա մա կար գե րը։

Պ լա ցեն տան ամ բող ջա կան մի օր գան 
է, ո րն ա պա հո վում է ե րե խայի նե րար գան
դային զար գա ցու մը։ Այն ամ րա ցած է ար
գան դի ներ քին պա տին և բա ժա նում է մոր 
ու պտ ղի ա րյու նա տար հա մա կար գե րը, ո րի 
շնոր հիվ նրանց ա րյուն նե րը չեն խառնվում։

Պ լա ցեն տան և պոր տա լա րը մի ա սին կոչ
վում են ըն կերք: Պլա ցեն տայի և պոր տա լա
րի մի ջո ցով ա պա գա ե րե խայի օր գա նիզմ 
են թա փան ցում թթ վա ծին, սնն դա նյու թեր և 
պաշտ պա նա կան հա կա մար մին ներ։ 

Ըն կեր քի վերջ նա կան ձևա վո րու մն 
ա վարտ   վում է հղի ու թյան 12–14–րդ շա բա
թում։ Այդ ըն թաց քում պ լա ցեն տան ար դեն 
սկ սում է ար տադ րել ոչ մի այն սե ռա կան հոր
մոն ներ՝ խո րիո նային գո նա դոտ րո պին, է ստ
րո գեն և պրո գես տե րոն, այլ նաև մոր օր գա
նիզ մում ար տադր վող մնա ցած բո լոր հոր
մոն նե րը: 

Ար գան դի մեջ պտու ղը գտն վում է, այս
պես կոչ ված, սաղմ նային կամ պտ ղային 
պար կում (ջ րա թա ղան թային խո ռոչ), ո րը 
լց ված է հե ղու կով և պտ ղին պաշտ պա նում է 
ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րից։ Այդ հե ղու
կի մեջ պտու ղը ապ րում և զար գա նում է իր 
ա ռա ջաց ման պա հից սկ սած։

Շատ դեպ քե րում կա նայք չեն կա րող ի մա



Առողջ հղիություն

8

            

               

նալ բեղմ նա վոր ման ճիշտ օ րը, բայց լավ գի
տեն դաշ տա նային ցիկ լը սկս վե լու օ րը։ 

Հ ղի ու թյան հաշ վար կը սո վո րա բար 
սկսվում է այդ պա հից։ Կա նանց մեծ մա սի 
հա մար բեղմ նա վոր ման հա վա նա կան սկիզ
բը դաշ տա նային ցիկ լի մեջ տեղն է, այ սինքն՝ 
հա ջորդ դաշ տա նից եր կու շա բաթ ա ռաջ։ 

Այդ օր վա նից հաշ ված՝ հղի ու թյու նը տևե
լու է 280 օր կամ դաշ տա նային վեր ջին ցիկ
լից հե տո 40 շա բաթ կամ 9 օ րա ցուցային 
ա միս: Ու րեմն կա րե լի է հաշ վել ծնն դա բե

րու թյան հա վա նա կան օ րը՝ դաշ տա նային 
վեր ջին ցիկ լի սկզբ նա կան օր վա ն գու մա րե
լով 280 օ ր։ Նույն ձևով կա րե լի է գտ նել այդ 
օ րը՝ դաշ տա նային վեր ջին ցիկ լի ամ սից հա
նե լով ե րեք ա միս և վեր ջին դաշ տա նային 
ցիկ լի ա ռա ջին օր վան գու մա րել 7 օր և դրա
նով հաշ վար կել ծնն դա բե րու թյան հա վա նա
կան օ րը։ Օ րի նակ՝ ե թե դաշ տա նային վեր
ջին ցիկ լը սկս վել է ապ րի լի 20–ին, ու րեմն՝ 
ծննդա բե րու թյան հա վա նա կան օ րը հուն վա
րի 27–ն է. (4–3=1) և 20+7=27:
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Որո շե՛ք ձեր երե խա յի ծնվե լու օրը:
 Կա նաչ տո ղում գտե՛ք ձեր վեր ջին դաշ

տա նի ա ռա ջին օր վան հա մա պա տաս խա նող 

վան դա կը, տա կի դե ղին տո ղում ձեր ա պա
գա ե րե խայի ծն վե լու օր վա մո տա վոր ամ սա
թիվն է:

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ (Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԾՆ ՎԵ ԼՈՒ) 
ՀԱ ՎԱ ՆԱ ԿԱՆ Օ ՐԸ Ո ՐՈ ՇԵ ԼՈՒ ՍԱՆԴ ՂԱԿ 
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40–շա բա թյա գրա ֆի կը
Այս ա ղյու սա կի հիմ քում ըն կած է հղի ու

թյան հաշ վար կի 40 շա բա թա կան գրա ֆի կը։ 
Ի նչ պես ար դեն նշել ե նք վեր ևում, այս գրա
ֆի կի հա մա պա տաս խան փաս տա ցի բեղմ
նա վո րու մը կա տար վում է եր րորդ շա բա թում։ 
Այդ պատ ճա ռով էլ հղի ու թյան ման րա մաս նե
րը շա բաթ առ շա բաթ դի տարկ վում են եր րորդ 
շա բա թից սկ սած։ Ծնն դա բե րու թյան հա վա
նա կան օ րը (Ծ ՀՕ) 40–րդ շա բաթ վա վերջն է ։

 Կար ևոր է հի շել, որ ծնն դա բե րու թյան հա
վա նա կան օ րը մո տա վոր է և ոչ թե ճշգ րիտ:  
Կա նանց մի այն 20 տո կոսն է ծնն դա բե րում 
նա խա պես հաշ վար կած օ րը, ի սկ 80 տո կո սը 
ծնն դա բե րում է մեկ շա բաթ ա ռաջ կամ հե տո։ 
Այդ պատ ճա ռով էլ չի կա րե լի ծնն դա բե րու թյան 
հա վա նա կան օր ը հիմք համարել։ Հնա րա վոր 
է, որ այդ հաշ վար կած օ րն ան ցնի, ի սկ ե րե
խան դեռևս չի շտա պում լույս աշ խարհ գալ։ Այդ 
օ րը դի տար կեք որ պես կողմ նո րո շիչ օր–ժամ
կետ, ո րին դուք մո տե նում եք և պետք է պատ
րաստ լի նեք։ Գր քի այս հատ վա ծում դի տարկ
վող 40 շա բա թա կան գրա ֆի կը կօգ նի ձեզ այդ 
հարցում։

Սկզ բուն քային տար բե րու թյուն չկա այն 
հար ցում, թե հղի ու թյան ժամ կե տը որ հաշ
վար կով եք հաշ վում։ Միև նույնն է, այդ հաշ
վար կը չի ա րա գաց նում գոր ծըն թա ցը։ Հղիու
թյու նը կտ ևի այն քան, որ քան նա խա տե սել է 
բնու թյու նը. չէ՞ որ հրաշք է կա տար վում՝ ձեր 
մարմ նի ներ սում նոր կյանք է ա ճում, զար
գա նում։

Հ ղի ու թյան այս հաշ վար կով ո րոշ վում է 
պտ ղի, այս պես կոչ ված, գես տա ցի ոն հա սա կը 
(տա րի քը)։ Ման կա բույժն ու բուժ քույ րը հենց 
այս օ րա ցույ ցով կհետ ևեն նո րած նի ա ճին, 

զար գաց մա նը։ Պտ ղի հա սա կը տար բեր վում 
է բեղմ նա վոր ման կամ գես տա ցի ոն տա րի
քից, ո րը եր կու շա բա թով պա կաս է և հաշ
վվում է փաս տա ցի բեղմ նա վոր ման օր վա նից։

 Շա տե րը հղի ու թյան ժամ կե տը հաշ վում 
են շա բաթ նե րով։ Դա շփո թու թյու նից խու սա
փե լու ա մե նա հար մար և հա սա րակ մի ջոցն է։ 
Օ րի նակ՝ ե թե բժիշկն ա սում է, որ դուք ար դեն 
10 շա բա թա կան հղի եք (չ մո ռա նաք, որ հաշ
վարկն սկս վում է դաշ տա նային վեր ջին ցիկ
լի ա ռա ջին օր վա նից), ու րեմն բեղմ նա վո րու
մը կա տար վել է մո տա վո րա պես 8 շա բաթ 
ա ռաջ, և ծնն դա բե րու թյու նը տե ղի կու նե նա 
մո տա վո րա պես 30 շա բաթ հե տո, քա նի որ 
հղի ու թյան ը նդ հա նուր տևո ղու թյու նը 40 շա
բաթ է ։

 Կա նաև հաշ վար կի ա վե լի մեծ մի ա վոր՝ 
ե ռամ սյակ։ Ե ռամ սյակ նե րը հղի ու թյան ըն
թաց քը բա ժա նում են ե րեք փու լի։ Այդ փու
լե րից յուրաքանչյուրը տևում է 13 շա բաթ և 
ու նի իր բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը։ Օ րի նակ՝ վի ժու մը սո վո րա բար տե ղի է 
ու նե նում ա ռա ջին ե ռամ սյա կում։ Դա պտ ղի 
օր գան նե րի ա րագ զար գաց ման և ձևա վոր
ման փուլն է։ Ի սկ եր րորդ ե ռամ սյա կում ա վե
լի հա վա նա կան է հղի ու թյան պատ ճա ռով 
ա րյան ճնշ ման բարձ րա ցու մը (հի պեր տո
նի ա), ա րյան մեջ թու նա վոր նյու թե րի առ կա
յու թյու նը (տոք սե մի ա)։

Հ նա րա վոր է, որ դուք լսել եք նաև ժա մա
նա կի հաշ վարկ ման մեկ այլ մի ա վո րի՝ լուս
նային ամ սվա մա սին։ Սա հա մա պա տաս
խա նում է լուս նային փու լե րի փո փո խու թյա նը 
և հա վա սար է 28 օր վա։ Հղի ու թյան ամ բողջ 
ըն թաց քը հա վա սար է լուս նային 10 ամ սվա, 
280 օր վա, 9 օ րա ցուցային ա մս վա:

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՍԵ ՌԸ 

Ե րե խայի սե ռը կախ ված է տղա մար դու սե
ռա կան բջիջ նե րից ՝ սպեր մա տո զոիդ նե րից, 
ո րոնք մաս նակ ցում են բեղմ նա վոր մա նը, և 
ա պա գա ե րե խայի սե ռը պայ մա նա վոր ված է 
23 զույգ քրո մո սոմ նե րի մի այն մեկ զույ գից, 
ո րը կազ մում է սե ռա կան բջի ջը։ Սե ռա կան 

բջիջ նե րը՝ սպեր մա տո զոի դը և ձվաբ ջի ջը, 
կրում են մի այն մեկ սե ռա կան քրո մո սոմ։ 
Ի գա կան սե ռա կան բջիջ նե րն ունեն միշտ 
X–ք րո մո սոմ, սպեր մա տո զոիդները՝ կա՛մ X, 
կա՛մ Y։ Ե թե ձվաբ ջ ջի մեջ մտ նում է X–ք րո
մո սո մով սպեր մա տո զոի դը, կսահ մա նա դրվի 
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աղ ջիկ, ի սկ ե թե Y–ը՝ ա պա՝ տղա։ Այն պես 
որ, ե րե խայի սե ռը կախ ված է տղա մար դուց։ 

Երկ վո րյակ ներ ու նե նա լու հնա րա վո րու
թյու նը 1:80 է (այ սինքն՝ կազ մում է 
80 հղիու թյու նից մե կը)։ Կան եր կու տե սա
կի ե րկ վո րյակ ներ՝ մի աձ վա նի և ե րկձ վա նի։ 
Միա ձվա նին զար գա նում է մեկ պտ ղաձ վից.
բեղմ նա վոր ված ձվաբ ջի ջը վե րած վում է եր
կու պտ ղաձ վի։ Այդ պտղաձ վե րը վե րած վում 
են եր կու սաղ մի (է մբ րի ո նի)՝ մեկ պլա ցեն
տայով: Պտուղ նե րը նույն սե ռի են, լի ո վին 

մի մյանց նման: Ե րկձ վա նի ե րկ վո րյակ նե
րն ա ռա ջա նում են եր կու ա ռան ձին սպեր
մա տո զոիդ նե րով բեղմ նա վոր ված եր կու 
ձվաբ ջիջ նե րից։ Յու րա քան չյուր է մբ րի ո ն 
ու նի ա ռան ձին պլա ցեն տա, քրո մո սոմ նե
րի սե փա կան հա վա քա կազմ։ Պտուղ նե րը 
կա րող են լի նել տար բեր սե ռե րի, մի մյանց 
նման են, ի նչ պես նույն ծնող նե րի ե րե խա նե
րը: Ա վե լի հազ վա դեպ է հան դի պում հղի ու 
թյու նը եր կու սից ա վե լի պտ ղով՝ ե րեք, չորս 
և այլն:

Վ ՆԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ, Ո ՐՈՆՑԻՑ  ՊԵՏՔ  Է  ԽՈՒ ՍԱ ՓԵԼ ՄԻՆՉ 
ՀՂԻ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ, ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԾ ՔՈՎ ԿԵ ՐԱԿ ՐԵ ԼՈՒ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ

Հ ղի ու թյան պլա նա վո րու մը հրա շա լի ա ռիթ է վե րա նայե լու ծնող նե րի 
ապ րե լա կեր պը և հրա ժար վելու վնա սա կար սո վո րույթ նե րից:

Ծ խե լը հղի կա նանց վրա շատ վնա սա կար 
ազ դե ցու թյուն է ու նե նում։ Օ րա կան 20 գլա
նակ (մեկ տուփ) ծխող կի նը հղի ու թյան ըն
թաց քում ա վե լի քան 11 000 ան գամ ներշնչում 
է ծխա խո տի ծու խը։

Ծ խե լու դեպ քում մե ծա նում է տար բեր 
բար դու թյուն նե րի հա վա նա կա նու թյու նը։

Ծ խա խո տի ծու խը պա րու նա կում է տար
բեր տե սա կի վնա սա կար նյու թեր՝ նի կո տին, 
ջրած նի պե րօք սիդ, ցի ա նիդ և այլն։ Այս բո
լոր նյու թե րը մի ա սին, ի նչ պես նաև ա ռան
ձին–ա ռան ձին շատ վտան գա վոր են զար
գա ցող պտ ղի հա մար։ 

Ար դեն քսան տա րուց ա վե լի դի տարկ
վում է մի եր ևույթ՝ ծխող կա նայք ու նե նում 
են 2000 գրա մից պա կաս քաշ ու նե ցող ե րե
խա ներ։ Ը ստ ո րում՝ ե րե խայի քա շը պա

կա սում է մոր՝ հղի ու թյան ըն թաց քում ծխած 
գլա նակ նե րի թվին հա մե մատ։ Այս պի սով՝ 
հղի կնոջ ծխե լու և պտ ղի ա ճի զար գաց ման 
խան գար ման միջև կա ո ւղ ղա կի կապ։ 

Հ ղի ու թյան ըն թաց քում ծխող կա նանց 
ե րե խա նե րը շատ դեպ քե րում մտա վոր զար
գաց ման շատ ցածր մա կար դակ են ու նե նում, 
ի նչ պես նաև խան գար վում են գլ խու ղե ղի 
ուրիշ ֆունկ ցի ա ներ։

Հ ղի ու թյան ըն թաց քում ծխե լը մե ծաց նում 
է ի նչ պես պտ ղի վիժ ման, այն պես էլ ար դեն 
ծնված ե րե խայի մա հա ցու թյան վտան գը։ Ը նդ 
ո րում՝ այդ վտանգն ո ւղ ղա կի կապ ու նի կնոջ 
ծխած գլա նակ նե րի թվի հետ։ Փաս տո րեն, 
օ րա կան մեկ տուփ ծխա խոտ ծխող կա նանց 
հա մար այդ վտան գը մե ծա նում է 35 տո կո սով։

 Բա ցի այդ, ծխե լը մե ծաց նում է նաև հղի ի 

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ Ե ՌԱՄՍՅԱԿ ՆԵՐ

Հ ղի ու թյու նը շա րու նակ վում է մո տա վո րա
պես 40 շա բաթ։ Հաշ վար կը սկ սում են դաշ
տա նային վեր ջին ցիկ լի ա ռա ջին օր վա նից, 
թեև բեղմ նա վո րու մը կա րող է տե ղի ու նե
նալ դրա նից հե տո՝ 2 շա բաթ վա ըն թաց քում։ 
Հղի ու թյու նը պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նում 

են 3 շր ջա նի՝ այս պես կոչ ված ե ռամ սյակ նե
րի։ Ա ռա ջին ե ռամ սյա կը տևում է 13 շա բաթ, 
ե րկ րոր դը՝ 14–26–րդ շա բաթ ներն են, ի սկ 
եր րորդն սկս վում է 27–րդ շա բա թից և տևում 
է մինչև ծնն դա բե րու թյուն։
 

Ծ ԽԵ ԼԸ
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հա մար հե տա գա բար դու թյուն նե րի մե ծաց
ման հա վա նա կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև մա
հա ցու թյան դեպ քե րը։ Օ րի նակ՝ պլա ցեն տայի 
ան ջատ ման վտան գը չա փա վոր ծխող կա
նանց հա մար մե ծա նում է 25 տո կո սով, ի սկ 
ա վե լի շատ ծխող նե րի հա մար՝ 65 տո կո սով։ 

Ծ խող կա նայք ա վե լի հա ճախ են են թարկ
վում պլա ցեն տայի ախ տա բա նա կան տե ղա
կայ ման վտան գի. ռիս կը մե ծա նում է չա փա
վոր ծխող կա նանց հա մար՝ 25 տո կոս, շատ 
ծխող կա նանց հա մար՝ 90 տո կոս։ 

Ծ խե լու վտան գա վոր հետ ևանք նե րը մար 
դու ը նդ հա նուր ա ռող ջա կան վի ճա կի վրա 
 հայտնի ե ն։ Ա ռա ջին հեր թին դա թո քային 
հի վան դու թյուն նե րի մեծ հա վա նա կանու
թյունն է, ի նչ պի սիք են խրո նիկ թո քա բոր բը 
(բ րոն խիտ), էմ ֆի զե ման և թո քե րի քաղց
կեղը, ի նչ պես նաև սիրտ–ա նո թային հա
մա կար գի խան գա րում ները, այդ թվում նաև 

սր տի ի շե միկ հի վան դու թյունը, վեր ջույթ նե
րում ա նո թային հա մա կար գի խան գա րում
ները և խցա նում ները (ար տե րի ոսկ լե րոզ)։ 
Ծխող կա նայք են թա կա են նաև մի զա պար
կի քաղց կե ղի ու մար սո ղա կան հա մա կար գի 
խո ցե րի մեծ վտան գի։ Հղի ու թյան շր ջա նում 
ծխող կա նանց մա հա ցու թյան դեպ քե րը 
30–80 տո կո սով ա վե լի մեծ են, քան չծ խող
նե րի շր ջա նում։ 

Ի՞նչ ա նել։ Պա տաս խա նը շատ պարզ է՝ 
հար կա վոր է հղի ու թյու նից շատ ա ռաջ և հե
տա գա կյան քում հրա ժար վել ծխե լուց։

Ծ խա խո տի նի կո տի նի վտան գա վոր ազ դե
ցու թյա նը են թա կա են նաև չծ խող այն կա նայք, 
ո րոնք ապ րում են ծխող նե րի հետ։ Դա կոչ
վում է պա սիվ կամ ե րկ րոր դա կան ծխել։ Կնոջ 
հղիու  թյու նը շատ կար ևոր փաս տ է, որ պես զի 
տան մյուս ան դամ նե րը թող նեն ծխե լը։ 

Հ ղի կնոջ հա մար ալ կո հո լային խմիչք
ներ օգ տա գոր ծե լը շատ մեծ վտանգ է ներ
կա յաց նում։ Հղի ու թյան ըն թաց քում ո գե լից 
խմիչք նե րի ան գամ սա կավ օգ տա գոր ծու մը 
մե ծաց նում է վիժ ման վտան գը, ի սկ ո գե լից 
խմիչք նե րի չա րա շա հու մը հա ճախ պտ ղի 
զար գաց ման ըն թաց քի խան գա րում ներ է 
ա ռա ջաց նում։ Հղի ու թյան ըն թաց քում տևա
կան հար բե ցո ղու թյու նից պտ ղի զար գաց
ման խան գա րում է ա ռա ջա նում, ո րը կոչ վում 
է պտ ղի ալ կո հո լային սինդ րոմ (ՊԱՍ)։ 

ՊԱՍ–ը պտ ղի ձևա վոր ման շր ջա նում 
բնո րոշ վում է նրա զար գաց ման դան դաղ ըն
թաց քով, ի սկ լույս աշ խարհ գա լուց հե տո՝ 
վեր ջույթ նե րի խախ տում նե րով։ Հար բե ցող 
կա նանց ե րե խա ներն ու նե նում են դի մային 
բնո րոշ խան գա րում ներ՝ կարճ, չա փից ա վե
լի կճատ քիթ, հարթ վե րին ծնոտ ու տար բեր 
կող մեր նայող աչ քեր։ 

ՊԱՍ–ի դեպ քում կա րող են նաև վար
քագ ծի խան գա րում ներ ա ռա ջա նալ։ Այդ
պի սի ե րե խա նե րը հա ճախ են ու նե նում 
խոս քի խան գա րում ներ, ի նչ պես նաև շար

ժա կան ռեակ ցի ա նե րի ան հա մա պա տաս
խա նություն։ Հղի ու թյան շր ջա նում (28–րդ շա
բաթ վա նից սկ սած մինչև հետծնն դյան 7–րդ 
օր) այս դեպ քում ե րե խա նե րի մա հա ցու թյու նը 
կազ մում է 15–20 տո կոս։ Կան տվյալ ներ այն 
մա սին, որ ՊԱՍ–ի դեպ քում մինչև 7 տա րե
կան ե րե խա նե րի 45 տո կոսը մտա վոր զար գա
ցու մով հա սա կա կից նե րից 80 տո կո սով հետ է 
մնում։ Նոր մալ ե րե խա նե րի մի այն 9 տո կոսն 
ու նի թեր զար գաց ման նման մա կար դակ։ 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը պար զել են, 
որ ՊԱՍ–ի ա ռա ջաց ման հա մար բա վա
կան է ալ կո հո լի օ րա կան 4–5 չա փա բա ժին։ 
Բայց ա վե լի թեթև խան գա րում ներ ա ռա
ջա նում են նաև օ րա կան 2 չա փա բաժ նի (28 
գրամ ալ կո հոլ) դեպ քում։ Այդ հե տա զո տու
թյուն նե րից գիտ նա կան նե րը կատարում են 
միակ ճիշտ եզ րա կա ցու թյու նը. հղի կա նանց 
հա մար ալ կո հո լի ան վտանգ չա փա բա ժին 
գո յու թյուն չու նի։ Այդ պատ ճա ռով էլ Ա մե
րի կայի Միաց  յ ալ Նա հանգ նե րում (ԱՄՆ) 
ալ կո հո լային խմիչք ներն ու ծխա խո տը հղի 
կա նանց հա մար հա տուկ նա խազ գու շա ցու

ԱԼ ԿՈ ՀՈԼ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵ ԼԸ
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մով պի տակ ու նեն դրանց հա կա ցուց ված լի
նե լու մա սին:  Ե թե հղի կինն ալ կո հո լի հետ 
օգ տա գոր ծում է նաև նար կո տիկ ներ, պտ
ղին սպառ նա ցող վտան գը մի քա նի ան գամ 
մե ծա նում է։ Ա ռանձ նա պես վտան գա վոր են 
ցա վազր կող և նյար դային հա մա կար գը գրգ
ռող նար կո տիկ նե րը, ի նչ պես նաև ջղաձ գու
թյան դեմ կի րառ վող մի ջոց նե րը։ 

Ո րոշ հե տա զո տող ներ գտ նում են, որ ե րե
խայի հոր հար բե ցո ղու թյու նը նույն պես կա
րող է ՊԱՍ–ի ա ռա ջաց ման պատ ճառ դառ
նալ։ Հաս տատ ված է հոր հար բե ցո ղու թյան 
ո ւղ ղա կի կա պը պտ ղի նե րար գան դային զար
գաց ման ըն թաց քի խան գա րում նե րի միջև։ 

Հար կա վոր է զգու շա նալ ա ռանց դե ղա

տոմ սի վա ճառ վող այն դե ղա մի ջոց նե րից, 
ո րոնք կի րառ վում են հա զի և մր սա ծու թյան 
դեմ։ Դրան ցից շա տե րի մեջ կա ալ կո հոլ, մի 
մա սի 25 տո կո սը ալ կո հոլ է ։

 Կա նայք եր բեմն հարց նում են, թե դեպ քից 
դեպք (ա սենք՝ հա վա քույթ նե րում, տո նա կան 
ա ռիթ նե րով) կա րե լի է ո գե լից խմիչք խմել։ 
Ա նհ րա ժեշտ է հի շեց նել, որ հղի կա նանց հա
մար ո գե լից խմիչ քի ան վտանգ չա փա բա
ժին գո յու թյուն չու նի։ Ու րեմն՝ ի ՞նչ կա րիք կա 
ռիս կի դի մե լու։ Հա նուն ձեր ա պա գա ե րե
խայի ա ռող ջու թյան հրա ժար վե՛ք հղի ու թյան 
ժա մա նակ ո գե լից խմիչք օգ տա գոր ծե լուց։ 
Այ լա պես ՊԱՍ–ի ա ռա ջաց ման պա տաս խա
նատվու թյունն ը նկ նում է ձեզ վրա։

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ կի նը կա րող 
է կոփել իր ա ռող ջու թյու նը` զբաղ վե լով 
մարմնամարզությամբ, մա քուր օ դում զբո
սան քով, մաշ կի խնամ քով, վտան գա վոր սո
վո րույթ նե րից հրա ժար վե լով։

 Հա տուկ ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րը 
կա րող են նպաս տել մոր և պտ ղի ա ռող ջու
թյան ամ րապնդ մա նը, հղի ու թյան բնա կա
նոն ըն թաց քին, բա րե հա ջող ծնն դա բե րու
թյա նը։ Դուք կա րող եք փոր ձել կա տա րել 
հա տուկ վար ժու թյուն ներ մկան նե րի հա մար, 
շն չա ռա կան և լից քա թափ ման վար ժու թյուն
ներ։ Սա կայն պետք է խու սա փել սպոր տային 
և պա րային այն պի սի ձևե րից, որ տեղ պա

հանջ վում է կա տա րել բարձր ոս տյուն ներ, 
ցատկ, կտ րուկ շար ժում ներ։ 

Ինչ վե րա բե րում է լո ղին, հատ կա պես սա
ռը ջրում, ա պա դրա նից ա ռաջ ան հրա ժեշտ 
է մտա ծել` ա րդյոք մինչ հղի ու թյու նը դուք 
ունե ցել եք վար ժանք ու հար մար վա ծու թյուն։

 Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հղի նե րի հա մար 
նա խա տես ված վար ժու թյուն նե րի հա մա լի րը 
և պար բե րա բար զբո սան քը մա քուր օ դում 
նպաս տում են նրանց լա վա գույն ֆի զի կա
կան հար մար մա նը` հղի ու թյան ու ծնն դա բե
րու թյան նա խա պատ րաստ մա նը: Վար ժու
թյուն նե րի համալիրը ներ կա յաց ված է ը ստ 
եռամ սյակ նե րի:

 Փաս տո րեն հղի ու թյան ըն թաց քում ցան
կա ցած դե ղա մի ջոց օգ տա գոր ծե լը կա րող է 
պտ ղի զար գաց ման վրա այս կամ այն ան
ցան կա լի հետ ևանքն ու նե նալ, այդ թվում 
նաև աս պի րի նը, ա նալ գի նը, ո րոնք խմում 
են ա մե նա տար բեր պատ ճառ նե րով, եր բեմն՝ 
տար բեր հա մադ րում նե րով։ 

Աս պի րի նը հղի ու թյան շր ջա նում վտան
գա վոր ազ դե ցու թյուն է ու նե նում, քա նի որ 

ազ դում է ա րյան մա կար դե լի ու թյան վրա և 
կա րող է ա րյու նա հո սու թյան պատ ճառ դառ
նալ։ Այս հան գա ման քը պետք է հաշ վի առ նել 
հատ կա պես հղի ու թյան վեր ջին շր ջա նում՝ 
ծնն դա բե րու թյու նից ա ռաջ։ 

Ու շա դի՛ր կար դա ցեք այն դե ղա մի ջոց նե
րի հետ տր վող հրա հանգ նե րը, ո րոնք պատ
րաստ վում եք խմել. դրան ցում աս պի րին կա՞, 
թե՞ ո չ։ Ա ռանց բժշ կի թույլտ վու թյան ոչ մի դե

 ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է Ի ՄԱ ՆԱՔ 

ԴԵ ՂՈ ՐԱՅ ՔԻ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՄԸ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ
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ղա մի ջոց մի՛ օգ տա գոր ծեք։ Ե թե ան հրա ժեշտ 
է ցա վազր կող կամ ջեր մու թյունն ի ջեց նող 
դե ղա մի ջոց ներ խմել, ի սկ բժշ կի հետ խորհր
դակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն չկա, ու րեմն 
ա ռանց դե ղա տոմ սի վա ճառ վող ա ցե տա մի

նո ֆե նը (Թայ լե նոլ) կա րող է ո րոշ ժա մա նա
կով օգ տա կար լի նել։ 

Ինք նա բուժ մամբ չզ բաղ վեք: Սաղ մի 
կյան քի հա մար բժշ կա կան բազ մա թիվ 
դե ղա մի ջոց ներ վտան գա վոր ե ն:

 ՖՈ ԼԱԹ ԹՈՒՆ ԵՎ ՆՅԱՐ ԴԱՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐԸ

 Սո վո րա բար հղի ու թյան տար բեր փու լե
րում կա րող են ա ռա ջա նալ պտ ղի նյար դային 
կենտ րո նա կան հա մա կար գի խան գա րում
ներ, տար բեր ա րատ ներ։ Այդ ա րատ նե րից 
են նո րած նի ող նա շա րի ճեղք վե լը (ս պի նա 
բի ֆի դա), ե րբ ե րե խայի ող նու ղե ղը փակ ված 
չէ, ող նու ղե ղի և գլ խու ղե ղի բնա ծին բա ցա
կա յու թյու նը (ա նէն ցե ֆա լի ա) կամ գլ խու ղե
ղի դուրս գա լը գան գոսկ րի ան ցքե րից (էն
ցե ֆա լո ցել), գլ խու ղե ղում ջրի կու տա կու մը 
(հիդ րո ցե ֆա լի ա)։

 Վեր ջին հե տա զո տու թյուն նե րը պար զել 

են, որ ֆո լաթթ վի կի րա ռու մը հղի ու թյան ժա
մա նակ կա րող է կան խել կամ նվա զեց նել 
նման ա րատ նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո
րու թյու նը։ Այդ հե տա զո տու թյուն նե րը շա րու
նակ վում ե ն։ 

Խոր հուրդ է տր վում օ րա կան խմել 0,4 մգ 
ֆո լաթ թու։ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար
հային կազ մա կեր պու թյու նը խոր հուրդ է տա
լիս այն կա նանց, ո րոնք ծնել են նյար դային 
կենտ րո նա կան հա մա կար գի խան գա րում
ներ ու նե ցող ե րե խա ներ, օ րա կան 4 մգ ֆո
լաթ թու խմել:

Հի շե՛ք, որ ֆո լաթ թու պետք է սկ սել խմել 
ծրագր ված (պ լա նա վոր ված) հղի ու թյու նից մեկ–եր կու ա միս ա ռաջ։

Այդ չա փա բա ժի նը պետք է պա հել հղիու
թյան ա ռա ջին ե ռամ սյա կի ըն թաց քում։ Հա
ջորդ ե ռամ սյակ նե րում այդ դե ղա մի ջոցն 
օգ տա գոր ծելն ա նի մաստ է, քա նի որ պտղի 
նյար դային կենտ րո նա կան հա մա կար գը 
ձևա վոր վում է բեղմ նա վոր մա նը հա ջոր դող 
չորս շա բաթ նե րի ըն թաց քում։ 

Ե թե ձեր մոտ ազ գա կան նե րից մեկն ու 
մեկն ու նի նյար դային կենտ րո նա կան հա մա
կար գի բնա ծին խախ տում ներ, դա դեռևս չի 
նշա նա կում, որ կա րե լի է ֆո լաթթ վի չա փա
բա ժինն ա վե լաց նել։ Լրիվ բա վա րար է նաև 
օ րա կան մինչև 0,8 մգ չա փա բա ժի նը։
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Հ ղի ու թյու նը կա րե լի է հաս տա տել մե զի 
մեջ հա տուկ հոր մո նի՝ խո րի ոնային գո նա
դոտ րո պի նի առ կա յու թյամբ։ Այդ հոր մո նի 
ո րո շու մը կա տա րում են, ե րբ դաշ տա նային 
հա ջորդ ցիկ լի ժամ կետն ան ցնում է։ Այդ 
ստու գու մը կա րե լի է նաև տա նը կա տա րել՝ 
ձեռ քի տակ ու նե նա լով հղի ու թյան հաս տատ
ման հա մար ան հրա ժեշտ թես տը: Նա խա պես 
կար դա ցե՛ք այդ թես տի ծանոթագրությունը 
և հա մոզ վե՛ք, որ այն հղի ու թյան վաղ շր ջա նի 
հայտ նա բեր ման հա մար է և ոչ թե ա վե լի ո ւշ 
շր ջան նե րի։ 

Ու շադ րու թյո՛ւն դարձ րեք այն հան գա ման
քին, որ ձեզ հե տաքրք րող հոր մո նն ա վե լի 
շատ կա ա ռա վո տյան մե զի մեջ։

Ե թե ա նա լի զի (ս տուգ ման) ար դյուն քը 
դրա կան է, ան մի ջա պես դի մե՛ք բժշ կի, ո րը 
կհետ ևի հղի ու թյան ամ բողջ ըն թաց քին և 
ծնն դա բե րու թյա նը։

  Բա ցի հղի ու թյան թես տից՝ հղի ու թյան 
հաս տատ ման մի ջոց է նաև գեր ձայ
նային հե տա զո տու թյու նը (է խոս  կո
պիան): Գեր ձայ նային հե տա զո տու

թյու  նը բեղմ նա վո րու մից 3–6 շա բաթ 
ան ց կա րող է հայտ նա բե րել սաղ մի 
սրտի զար կե րը։ Պտ ղի շար ժում նե րը 
կա րե լի է զգալ հղի ու թյան մո տա վո րա
պես 18–րդ շա բա թում։

Հ ղի ու թյան ո ՞ր նշան ներն են ա ռա ջին հեր
թին զգաց վում, եր ևում։ 

Տար բեր կա նանց հա մար այդ նշան նե
րը տար բեր են, ի նչ պես նաև տար բեր են 
դրանց դրս ևոր ման ժամ կետ նե րը։ Ե րբ դաշ
տա նային հա ջորդ ցիկ լը չի սկս վել, դա կա
րող է ձեզ ի նչ–որ բան հու շել, կա րող է նաև 
ո չինչ չն շա նա կել։ Բայց մե ծ  մա սամբ մինչ 
այդ նոր մալ հա ջոր դա կա նու թյամբ ըն թա ցող 
դաշ տա նային ցիկ լի խան գա րու մը կա րող է 
հղիու  թյան նշան լի նել։
 

  Ճիշտ է, սաղ մը ան զեն աչ քով հա զիվ 
է եր ևում, բայց ար դեն սաղմ նա վոր վել 
են նրա ող նա շարն ու ու ղե ղը:

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ–Ե ՐԿ ՐՈՐԴ Ա ՄԻՍ (1–8–ՐԴ ՇԱ ԲԱԹ)

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒ ՄԸ

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՆՇԱՆ ՆԵ ՐԸ

Ո րոշ կա նայք հղի ու թյան հենց սկզ բից 
տհաճ զգա ցո ղու թյուն են ու նե նում, մյուս
նե րը եր կար ժա մա նակ ոչ մի ան հար մա րու
թյուն չեն զգում։

•  Հղի ու թյան ա ռա ջին օ րե րին կի նը կա
րող է ան հաղ թա հա րե լի հոգ նա ծու թյուն 
զգալ։ Դրա պատ ճառն այն է, որ օր գա
նիզ մը մեծ ջան քեր է թա փում նոր ի րա
վի ճա կին հար մար վե լու հա մար։ Աշ խա
տե՛ք շուտ–շուտ հանգս տա նալ և կես 
ժա մը մեկ նս տե՛ք՝ ոտ քե րը բարձր տեղ 
դնե լով։

•  Կրծ քա գեղ ձե րի մեջ ծա կոց ներ են լի
նում, կամ կուրծ քը գերզ գա յուն է դառ
նում, ի նչ պես դաշ տա նի ժա մա նակ։ 
Կրծ քա գեղ ձե րի պտուկ նե րը մգա նում 

են և ո ւռ չում, կրծ քա գեղձի ա րյու նա տար 
ա նոթ նե րն ը նդ գծ վում ե ն։ Այդ օր վա նից 
մինչև ծնն դա բե րու թյուն հար կա վոր է 
կուրծ քը լավ պա հող կրծ կալ հագ նել։

•  Կի նը ու տե լիս, թեյ կամ սուրճ խմե լիս 
բե րա նի մեջ մե տա ղա կան տա րօ րի նակ 
համ կա րող է զգալ։ Դա ա ռա ջա նում է 
թեյի կամ սուր ճի ո րո շա կի տե սակ ներ 
օգ տա գոր ծե լու դեպ քում։

•  Հղի ու թյան հա մար շատ բնա կան վի
ճակ է տհաճ զգա ցու մը, սրտ խառ նո
ցը ա ռա վո տյան կամ օր վա ըն թաց քում։ 
Սրտ խառ նո ցն ա վե լի հա ճախ ա ռա ջա
նում է ա ռա վո տյան, ե րբ կի նը սո ված է։ 
Այդ պատ ճա ռով շատ ճիշտ կլի նի ան
կող նում նա խա ճա շե լը (թխ ված քաբ լիթ, 
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խնձոր կամ չրե ղեն, մի բա ժակ թեյ)։ Օր
վա ըն թաց քում պետք է ած խաջ րե րով 
հա րուստ սնունդ ու տել՝ մա կա րո նե ղեն, 
կար տո ֆիլ և հաց, ի սկ տա պա կած ճա

շա տե սակ նե րից պետք է խու սա փել։
•  Եվ վեր ջա պես՝ մե ծա ցած ար գան դը սեղ

մում է մի զա պար կը, և հղի կի նն ունե նում 
է հա ճա խա մի զու թյուն։

 Մոր ո րոշ մաս նա գի տու թյուն ներ կա րող 
են նպաս տել վիժ ման, նե րար գան դային ախ
տա բա նու թյուն նե րի, պտ ղի զար գաց ման 
ա րատ նե րի ռիս կի բարձ րաց մա ն, օրինակ՝ 
ծանր ֆի զի կա կան աշ խա տանքը, աշ խա
տանքը ջեր մաս տի ճա նի կտ րուկ փո փո
խու թյան պայմաններում կամ թու նա վոր, 
քի  միա կան և այլ ար տադ րու թյուն նե րում։ 
Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է խորհր
դակցել բժշ կի հետ: 

Հ ղի ու թյան փաս տն ար ձա նագ րե լուց հե
տո հղի կա նանց ա զա տում են գի շե րային, 
ար տա ժա մյա աշ խա տան քից, գոր ծու ղում նե
րից և խիստ վտան գա վո ր աշ խա տա տե ղե
րից, տե ղա փոխ ում են ան վտանգ աշ խա տա
տեղ՝ պահ պա նե լով նախ կին աշ խա տա վար
ձը։ Բո լոր աշ խա տող կա նայք ի րա վունք ու նեն 
նա խածնն դյան և հետծնն դյան, ի նչ պես նաև 
մինչև 3 տա րե կան ե րե խայի խնամ քի հա մար 
մաս նա կի ո րեն վճար վող նա խա տես վող ար
ձա կուր դի՝ աշ խա տա տե ղի պահ պա նու մով: 

 Հա մա ձայն ՀՀ աշ խա տան քային օ րենս  գր քի 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա
վա րու թյան 2011 թ. N 1024  ո րոշ ման՝

Աշ խա տող կա նանց հղի ու թյան և 
ծնն դա բե րու թյան նպաստ տր վում է. 

•  140 օր (70 օ րա ցու ցային օր նա խա
ծննդյան ար ձա կուրդ նե րի ժա մա նա
կաշր ջան նե րի հա մար և 70 օ րա ցու
ցային օր հետծնն դյան ժա մա նա կա
շրջան նե րի հա մար), 

•  155 օր բարդ ծնն դա բե րու թյան դեպ քում 
(70 օ րա ցու ցային օր նա խածնն դյան, 
85 օ րա ցու ցային օր հետծնն դա բե րու
թյան ար ձա կուրդ նե րի ժա մա նա կա
շրջան նե րի հա մար), 

•  180 օր զույգ և ա վե լի ե րե խա ու նե նա
լու դեպ քում (70 օ րա ցու ցային օր նա
խածնն դյան, 110 օ րա ցու ցային օր հետ
ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուրդ նե րի ժա
մա նա կաշր ջա նի հա մար):

 Հոդ ված 186. Չի թույ լատր վում հղի կա
նանց ներգ րա վել գի շե րային, ար տա ժա մյա, 
հանգս տյան օ րե րին կա տար վող աշ խա
տանք նե րին և գոր ծուղ ման ու ղար կել:

 Հոդ ված 188. Հղի կա նանց հա մար 
բժշկա կան եզ րա կա ցու թյա նը հա մա պա տաս
խան՝ ի ջեց վում են ար տադ րան քի նոր մա նե րը, 

Հ ՂԻ ԿԱ ՆԱՆՑ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ Օ ՐԵՆՍԴ ՐԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՔԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ 

Աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյու նը միտ ված է պահ պա նե լու հղի նե րի և կե րակ րող 
մայ րե րի ա ռող ջու թյու նը:

ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու նը տե ղե կաց նում է, որ հա մա ձայն ՀՀ Կա
ռա վա րու թյան ո րոշ ման,  պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշ կա կան օգ նու
թյուն և սպա սար կում ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող բնակ չու թյան սո ցի ա լա պես ա նա պա
հով և ա ռան ձին (հա տուկ) խմ բե րի  ցան կում ներգ րավ ված են վե րար տադ րո ղա կան տա
րի քի կա նայք` հղի ու թյան, ծնն դա բե րու թյան և հետծնն դյան (42 օր) շր ջա նում: 

Ծնն դօգ նու թյան պե տա կան հա վաս տա գի րը ե րաշ խա վոր ում է հղի ու թյան ըն թաց քի 
և ծնն դա բե րու թյան, այդ թվում՝ կե սա րյան հատ ման դեպքում ծնն դա լուծ ման ան վճար 
ի րակա նա ցում: 
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սպա սարկ ման նոր մա նե րը, կամ նրանք փո
խադր վում են ա վե լի թեթև և ար տադ րա կան 
ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու
նը բա ցա ռող աշ խա տան քի՝ նախ կին աշ խա
տան քում ու նե ցած մի ջին վաս տա կի պահ պա
նու մով:

 Հոդ ված 197. Ար գել վում է կա նաց աշ խա
տան քի չըն դու նել և նրանց աշ խա տա վար ձը 
ի ջեց նել հղի ու թյան և ե րե խային կե րակ րե լու 
հետ կապ ված պատ ճառ նե րով: 

  

Հ ղի ու թյան կաս կա ծե լի ա ռաջ նային նշան
նե րից է սրտ խառ նո ցը, ո րը կա րող է ու ղեկց
վել նաև փս խու մով։ Դա հա ճախ ան վա նում 
են նաև հղի ու թյան սրտ խառ նոց, ո րը սո վո
րա բար լի նում է ա ռա վո տյան և ու ժե ղա նում է 
օր վա ըն թաց քում՝ ֆի զի կա կան ակ տիվ գոր
ծու նե ու թյան դեպ քում։ Հղի ու թյան այս նշա նը 
սո վո րա բար դրս ևոր վում է 6–րդ շա բա թում և 
աս տի ճա նա բար ու ժե ղա նում է մինչև ա ռա ջին 
ե ռամ սյա կի վեր ջը (13–րդ շա բաթ)։

 Կա նան ցից շա տե րը սրտ խառ նոց են ունե
նում, բայց այն այն քան ու ժեղ չի լի նում, որ 
բժշ կի դի մե լու հարկ լի նի։ Եր բեմն սրտ խառ
նոցն ու փս խու մը խիստ ար տա հայտ ված են 
լի նում և վե րած վում են հղի ու թյան ան զուսպ 
փս խում նե րի, ինչը կա րող է կնոջ օր գա նիզ
մում սնն դա րար նյու թե րի պա կաս ա ռա ջաց
նել։ Այս դեպ քում կի նը պետք է պառ կի հի
վան դա նո ցում, որ տեղ նրան կբու ժեն։ 

Հ ղի կա նանց սրտ խառ նո ցի ու փս խում
նե րի դեմ ա ռայժմ ոչ մի ար դյու նա վետ դե
ղա մի ջոց չկա, չնա յած ո րոշ դե ղա մի ջոց ներ 
կա րող են վի ճա կը թեթ ևաց նել։ Ա մե նից 
ա ռաջ ան հրա ժեշտ է ու տել շատ փոքր չա
փա բա ժին նե րով, հա ճա խա կի ը նդ մի ջ ում
նե րով և խու սա փել սուր հո տով ու տե լիք նե
րից։

Հ ղի ու թյան ա ռա ջին ե ռամ սյա կը պտղի 
զար գաց ման շատ կար ևոր շր ջանն է, և 
հարկ չկա սրտ խառ նո ցի դեմ տար բեր դե
ղա մի ջոց ներ, դե ղա բույ սեր կամ ս տուգ ված 
մի ջոց ներ օգ տա գոր ծելու, քա նի որ ե թե 
ան գամ դուք չգի տեք, բժիշ կը հաս տատ 
գի տի, թե դրանք որ քան վատ են ազ դում 
պտղի ա ռող ջու թյան վրա։ Մինչև այս կամ 
այն դե ղա մի ջոցն օգ տա գոր ծե լը հար կա վոր 
է ման րա մաս նո րեն ի մա նալ դրա ազ դե ցու
թյու նը։

ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ Ա ՌԱ ՋԱ ՑՈՂ ՓՈՔՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ 

 ԵՐԲ ԿԱ ՐԵ ԼԻ Է ԲԺՇ ԿԻ ԴԻ ՄԵԼ 

Ի դե ա լա կան դեպ քե րում կի նը բժշ կի 
պետք է դի մի հղի ու թյան պլա նա վոր ման ըն
թաց քում՝ մինչև բեղմ նա վո րու մը:  Սա կայն 
սո վո րա բար կա նայք դի մում են հղի ու թյան 
կաս կա ծի դեպ քում: 

Որ պես զի ա ռողջ կի նը ա ռողջ ե րե խա 
ու նե նա, հար կա վոր է բժշ կա կան բարձ րա
կարգ խնամք։ Ու րեմն բժշ կի պետք է դի մել 
հղի ու թյան վե րա բե րյալ ա ռա ջին ի սկ կաս
կա ծի դեպ քում։ Սո վո րա բար դաշ տա նային 

ցիկ լի ու շա ցու մից մի քա նի օր ան ց ար դեն 
կա րե լի է մտա հոգ վել այս հար ցով։

 Շատ կար ևոր է նաև կնոջ ա ռող ջա կան և 
ֆի զի կա կան վի ճա կը հղի ու թյու նից ա ռաջ։ 
Կա նան ցից շա տե րը տար բեր պատ ճառ
նե րով պատ րաստ չեն լի նում հղի ու թյա նը 
և հե տաձ գում են բժշ կին այ ցե լե լը, եր բեմն 
նույ նիսկ չեն էլ այ ցե լում։ Հա նուն ե րե խայի 
և հենց ձեր ա ռող ջու թյան հար կա վոր է ան
պայ ման այ ցե լել բժշ կի։
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  Շատ կար ևոր է, որ բժիշկն ի մա նա, թե 
ի նչ հա կա բեղմ նա վո րիչ մի ջոց ներ եք օգ
տա գոր ծել մինչև հղի ու թյու նը։ Այդ մի ջոց
նե րը, նույ նիսկ հոր մո նային մի ջոց նե րը, եր
բեմն «վ րի պում» ե ն։ Ե թե հղի ու թյան կաս կած 
կա, հար կա վոր է ան մի ջա պես դա դա րեց նել 
հա կա բեղմ նա վո րիչ օգ տա գոր ծե լը և դի մել 

բժշկի։ Բժշ կի հետ պետք է քն նար կել բո լոր 
հար ցե րը, այդ թվում նաև հա կա բեղմ նա վո
րիչ պա րույ րի առ կա յու թյան դեպ քում հղի ու
թյան ա ռա ջա ցու մը: Ե թե հղի ու թյու ն է ա ռա
ջա ցել է դրա առ կա յու թյան դեպ քում, այն 
պետք է հանել: 

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ կա նանց քա շի ա ճը 
տար բեր է՝ քա շի ո րոշ կո րս տից մինչև քա շի 
ա վե լա ցում 20 կգ–ով և ա վե լի։ 

Այս եր կու ծայ րա հեղ դեպ քե րում էլ հնա
րա վոր են բար դու թյուն ներ։ Այդ պատ ճա
ռով էլ դժ վար է խոր հուրդ տալ, թե հղի ու
թյան ժա մա նակ կնոջ քա շի ո ր ա վե լա ցումն 
է ի դե ա լա կան։ Շատ դեպ քե րում այդ ա մե նը 
կախ ված է մինչև հղի ու թյու նը կնոջ ու նե ցած 
քա շից։ Մաս նա գետ նե րի մեծ մա սը գտ նում 

է, որ հղի կնոջ քա շի ա ճը հղի ու թյան ա ռա
ջին 20 շա բա թում պետք է լի նի շա բա թա կան 
300 գրամ, ի սկ հղի ու թյան 20–40–րդ շա բաթ
նե րում՝ շա բա թա կան 450 գրամ։ Ներ կա
յումս քա շի ա վե լա ցու մը գնա հա տե լու հա
մար ա ռա ջարկ վում է ա ռաջ նորդ վել մարմ նի 
զանգ վա ծի ին դեք սով, ո րն ա ռա ջարկ վում 
է ո րո շել ա ռա ջին այ ցի ժա մա նակ. մարմ նի 
զանգ վա ծը (կգ) բա ժա նել հա սա կի քա ռա
կու սու (մ2) վրա։

Հ ՂԻ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱ ԿԱ ԲԵՂՄ ՆԱ ՎՈ ՐԻՉ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ 
ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵ ԼՈՒ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

Կ ՆՈՋ ՔԱ ՇԻ Ա ՃԸ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ

 Քա շի ա վե լա ցու մը հղի ու թյան ժա մա նակ՝ կախ ված 
մինչհ ղի ու թյան սնուց ման կար գա վի ճա կից

 
Մ ԶԻ = քաշ (կգ) / հա սակ (մ2)

Ս նուց ման կար գա վի ճա կը 
մինչև հղի ու թյու նը

Մ ԶԻ Քա շի ա վե լա ցում

ՑԱԾՐ Մ ԶԻ < 19,8 12,5 – 16,0

ՆՈՐ ՄԱԼ Մ ԶԻ 19,9 – 26,0 11,5 – 12,5

ԳԵՐ ՔԱ ՇՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԶԻ 26,1 –29,0 7,0 – 11,5

ՃԱՐ ՊԱ ԿԱ ԼՈՒՄ  ՄԶԻ > 29,1 ≥ 7

Ս նուց ման կար գա վի ճա կը 
մինչև հղի ու թյու նը

Մ ԶԻ Քա շի ա վե լա ցում

ՑԱԾՐ Մ ԶԻ < 19,8 12,5 – 16,0

ՆՈՐ ՄԱԼ  ՄԶԻ 19,9 – 26,0 11,5 – 12,5

ԳԵՐ ՔԱ ՇՈՒԹՅՈՒՆ ՄԶԻ 26,1 –29,0 7,0 – 11,5

ՃԱՐ ՊԱ ԿԱ ԼՈՒՄ ՄԶԻ > 29,1 ≥ 7



19

Առողջ հղիություն           

               

Քա շի մի ջին ա վե լա ցու մը հղի ու թյան ժա մա նակ 10–12 կգ
բաղ կա ցած է հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րից.

 
Պ տուղ, ըն կերք, հարպտ ղային ջրեր  5 կգ
Հ ղի ի ա րյան ա վե լա ցում    1–1,5 կգ
 Ար տաբջ ջային հե ղուկ    1–1,5 կգ
Ար գանդ, կաթ նա գեղ ձեր    1–1,5 կգ
 Ճար պա հյուս վածք     4 կգ
կ ա մ
 ջուր       7 կգ
ս պի տա կուց     1 կգ
 մայ րա կան ճարպ      4 կգ (ճար պը  հիմ նա կա նում  գո յա նում է 

հղի ու թյան 1–2 ե ռամ սյա կում)

Ե թե ձեր քա շի հետ կապ ված ի նչ–ի նչ 
հար ցեր ու նեք, ան պայ ման խորհր դակ ցե՛ք 
բժշ կի հետ, որ պես զի նա խոր հուրդ տա, թե 
ի նչ պի սին պետք է լի նի հղի ու թյան ժա մա
նակ ձեր քա շի ա ճը։

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ սնն դա կարգ (դի ե
տա) պա հե լը ճիշտ չէ։ Դա չի նշա նա կում, թե 

պետք է մո ռա նալ սնն դի կա լո րի ա նե րը հաշ
վե լու ան հրա ժեշ տու թյունը։ Ը նդ հա կա ռա կը՝ 
ե րե խան ձեր սնն դի մի ջո ցով պետք է բա
վա րար քա նա կու թյամբ սնն դա րար նյու թեր 
ստա նա։ Հար կա վոր է ճիշտ ը նտ րու թյուն 
կա տա րել ձեզ և ե րե խային ան հրա ժեշտ 
սննդա րար նյու թե րի միջև։

 ԴՈՒՔ ՈՒ ՆԵՔ ԲՈՒ ԺԱՇ ԽԱ ՏՈՂ Ը ՆՏ ՐԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ 

Ո՞վ է հետ ևե լու ձեր ա ռող ջու թյա նը հղիու
թյան ժա մա նակ և որ տե՞ղ եք ու զում հե տա
զոտ վել։ Դա ա ռա ջին հեր թին կախ ված է 
ձեր բնա կու թյան վայ րից։ Ըստ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան՝ հղի կի
նը նոր մալ հղի ու թյան ըն թաց քում ի րա վունք 
ու նի ը նտ րե լու նա խածնն դյան հս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նող ման կա բարձ–գի նե կո լո գի 
իր բնա կու թյան վայ րի շր ջա նակ նե րում, մար
զի բնա կի չը՝ մար զի, Եր ևան քա ղա քի բնա
կի չը՝ Եր ևա նի սահ ման նե րում: Բայց ի նչ էլ 
ո րո շեք, բո լոր դեպ քե րում ձեր ա ռող ջու թյա

նը կհետևեն մո տա վո րա պես նույն մա կար
դա կով, քա նի որ բժշ կա կան հս կո ղու թյունն 
այն պես է կազ մա կերպ ված, որ բժիշ կը պետք 
է ի րա կա նաց նի հե տա զոտ ման պար տա դիր 
ծա վալ նե ր, ան հրա ժեշտ հե տա զո տու թյուն
ներ։

 Տա պա կած ճա շա տե սակ նե րի և ծխա
խո տի հո տը հա ճախ ա ռա վո տյան 
սրտխառ նուք են ա ռա ջաց նում։ Մաշ կը 
կա րող է չո րա նալ, թե փոտ վել կամ բծե
րով ծածկ վել։ Նա խածնն դյան հե տա զո
տու թյուն նե րի կա տար ման մա սին մտա
ծե լու ճիշտ ժա մա նակն է։

 ԻՆՉ ՊԵՍ ԵՔ ԴՈՒՔ ՓՈԽ ՎՈՒՄ: ՍՐՏ ԽԱՌ ՆՈՑ ԵՎ ԱՅ ՐՈ ՑԻ ԶԳԱ ՑՈՒՄ

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ հա ճա խա կի հան դի
պող փոքր խան գա րում նե րից է այ րո ցի զգա
ցու մը, ո րը կա րող է սկս վել հղի ու թյան ա ռա ջին 
շա բաթ նե րից, չնա յած ա վե լի հա ճախ լի նում 
է հղի ու թյան վեր ջին շր ջա նում։ Այ րո ցի պատ
ճա ռը ստա մոք սի և տաս ներ կու մատ նյա ա ղի
քի պա րու նա կու թյան հայտն վելն է կե րակ րա

փո ղում (որ կո ր)։ Դա հղի ու թյան ժա մա նակ 
սո վո րա բար տե ղի է ու նե նում եր կու պատ ճա
ռով՝ ստա մոքս–ա ղի քային հա մա կար գի շար
ժու նա կու թյան նվազ ման և ստա մոք սի վրա 
մե ծա ցող ար գան դի ճնշ ման հետ ևան քով, ե րբ 
ար գան դը մե ծա նում է և բարձ րա նում դե պի 
ո րո վայ նի խո ռո չի վե րին հատ վա ծը։
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Կա նանց մեծ մա սը սո վո րա բար սրտխառ
նոց և փս խում չի ու նե նում և հաղ թա հա րում 
է այդ դժ վա րու թյու նը հա ճա խա կի և քիչ–քիչ 
սն վե լով, ի նչ պես նաև մարմ նի ո րոշ դիր
քե րից խու սա փե լով, օ րի նակ՝ ներքև չեն 
կռա նում կամ հո րի զո նա կան չեն պառ կում։ 
Սրտ խառ նո ցի ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են 
կուշտ ու տելն ու բազ մո ցին պառ կե լը։

Հ ղի կա նանց այ րո ցը զգա լի ո րեն թե
թևաց նում են թթուն չե զո քաց նող մի ջոց նե րը, 
ե թե կինն ու շա դիր է դե ղա մի ջոց նե րի կի րառ
ման ցու ցում նե րին և հետ ևում է բժշ կի խոր
հուրդ նե րին։ Այդ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը 
չի կա րե լի չա րա շա հել։ Դրան ցից շա տե րը 
(օ րի նակ՝ «Ամ ֆոել», «Հե լու սիլ», «Մագ նի ու
մի կաթ», «Մաա լոկս») կա րող են թեթ ևաց նել 
հղի կնոջ վի ճա կը, բայց մագ նի ում պա րու
նա կող դե ղա մի ջոց նե րի չա րա շա հու մը կա
րող է մագ նի ու մի թու նա վո րում ա ռա ջաց նել։ 
Հար կա վոր է խու սա փել նաև սո դայի բի կար
բո նատ օգ տա գոր ծե լուց, քա նի որ սո դայի 
մեծ քա նա կու թյու նից մի զար տադ րու թյան 
խան գա րում է ա ռա ջա նում։

Անհրաժեշտ է այն պի սի սնունդ ը նտ րել և 
այն պի սի քա նա կու թյամբ, որ սրտ խառ նոց 
չա ռա ջա նա։ Սա կայն ե թե նկա տել եք, որ 

շո կո լա դից սրտ խառ նոց չեք ու նե նում, միև
նույնն է, չի կա րե լի ա մեն ան գամ շո կո լադ 
ու տել։ Հղի ու թյան ժա մա նակ այս կամ այն 
մթեր քի նկատ մամբ հա կու մը կա րող է ի նչ
պես օգ տա կար, այն պես էլ վնա սա կար ազ
դե ցու թյուն ու նե նալ։ Ձեր օ րա բաժ նից հա նե՛ք 
սրտ խառ նոց ա ռա ջաց նող սնն դամ թերք նե
րը և ա վե լաց րե՛ք ե րե խայի ա ճին օգ տա կար 
սնն դամ թերք նե ր՝ բարդ ած խաջ րեր, մր գեր, 
բան ջա րե ղեն, կաթ նամ թերք։ 

Մի՛ զար մա ցեք, ե թե հղի ու թյան ժա մա նակ 
ձեր նա խա սի րու թյուն նե րը փո փոխ վեն. կա
նան ցից շա տե րը հղի ու թյան ժա մա նակ տա
նել չեն կա րո ղա նում մինչ այդ շատ սի րած 
մթերք նե րը։ Դուք կա րող է գլ խապ տույտ , 
հոգ նա ծու թյան զգա ցում ու նե նալ, ան գամ 
ուշագ նա ցու թյան դեպ քեր կա րող են լի նել, 
մա նա վանդ ե թե եր կար ժա մա նակ ոտ քի վրա 
եք կանգ նել կամ քաղ ցած եք մնա ցել։ Աշ խա
տե՛ք հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում շատ 
հանգս տա նալ։ Մի՛ վա խե ցեք, ե թե այդ վի ճա
կում էլ ա մուս նու նկատ մամբ սե ռա կան հա
կում եք զգում. դա ձեր վի ճա կի հա մար նոր
մալ է։ Սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ներն այս 
շր ջա նում թույ լատ րե լի են, ե թե հղի ու թյու նը 
նոր մալ է ըն թա նում:

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ ա ղիք նե րի գոր ծու
նե ու թյան ռե ժի մը սո վո րա բար խան գար վում 
է։ Կա նան ցից շա տե րը դժ գո հում են փոր կա
պու թյու նից։ Հա ճա խա նում են նաև թութ քի 
(հե մո ռոյ) դեպ քե րը։ 

 Փոր կա պու թյու նից խու սա փե լու հա մար 
աշ խա տե՛ք շատ հե ղուկ խմել, օր վա մեջ 1,5–2 
լիտր: Շատ օգ տա կար են նաև ֆի զի կա կան 

վար ժու թյուն նե րը։ Եր բեմն բժիշկ ները փոր
կա պու թյու նից խու սա փե լու հա մար խոր
հուրդ են տա լիս խմել թու լաց նող մեղմ մի
ջոց ներ, օ րի նակ՝ սև սա լո րի հյութ կամ սա
լո րա չի ր ուտել: Մի քա նի սնն դա տե սակ ներ, 
օ րի նակ՝ ցո րե նի կամ բրն ձի թե փը, կա րող է 
բազ մա զա նու թյուն մտց նել ձեր օ րա բաժ նի 
մեջ և փոր կա պու թյու նը թու լաց նել։

 ՓՈՐ ԿԱ ՊՈՒԹՅՈՒՆ

Ա ռանց բժշ կի հետ խորհր դակ ցե լու ոչ մի դե ղա մի ջոց մի՛ օգ տա գոր ծեք։ 
Ե թե փոր կա պու թյու նը չի թու լա նում, հար կա վոր է խորհր դակ ցել բժշ կի հետ։

Պտ ղի կրծ քա վան դա կում ար դեն ձևա վոր
վել և տրո փում է սիր տը։ Զար գաց ման այս 
շրջա նում պտու ղը ըն կեր քին մի աց նող պա րա
նի կը վե րած վում է պոր տա լա րի, և սկսվում է 
ա րյու նա տար ա նոթ նե րի ձևա վո րու մը։ Պտու
ղը հի մա ար դեն հա մա րյա ճկույ թի ե ղուն գի 

չափ է։ Գեր ձայ նային հե տա զո տու թյան ժա
մա նակ կա րե լի է տես նել ա պա գա փոք րի կի 
շար ժու մը։ Ար դեն սկ սում են գծագր վել աչ քե
րը, ա կանջ նե րը և բե րա նը, եր ևում են փոք րիկ 
ե լուստ ներ, ո րոնք հե տա գա յում թա թիկ ներ և 
տո տիկ ներ են դառ նա լու։
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 Սե ռա վա րակ նե րը միշտ էլ ան հրա ժեշտ 
է բու ժել։ Հղի ու թյան ժա մա նակ այդ հի վան
դու թյուն նե րը կա րող են պտ ղին վնա սել։ Ե թե 
հղի ու թյան ժա մա նակ կի նը նկա տում է սե ռա
կան օր գան նե րի շր ջա նում խո ցեր, բշ տիկ
ներ, ա ռատ ար տադ րու թյուն, քոր, ցա վոտ և 
հա ճա խա ցած մի զար տադ րու թյուն, գորտ

նուկ ներ կամ մաշ կի ցա նա վո րում, պետք է 
ան հա պաղ բժշ կի դի մի։ 

Դ րանք սո վո րա բար սե ռա վա րակ նե րի 
ախ տան շան ներն են: Դրանց հի վան դու
թյուն նե րի ա ռա ջին ի սկ հայտ նա բեր ման 
դեպ քում ան հա պաղ պետք է բժշ կի դի մել։

 ՍԵ ՌԱ ՎԱ ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆ ԹԱՑ ՔԻ ԵՎ ՊՏ ՂԻ ՎՐԱ 

 ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՀԵՐ ՊԵՍ

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ սո վո րա բար ի հայտ 
են գա լիս հեր պե սի (տեն դաբշ տի կի) հե տևանք
նե րը։ Վա րա կը հղի ու թյան սկզբ նա կան շր ջա
նում կա րող է ի նք նա բեր վի ժում ա ռա ջաց նել, 
եր բեմն նաև՝ պտ ղի ա րատ ներ, ի սկ հղի ու թյան 
ա վե լի ո ւշ շր ջա նում վա րա կը կա րող է վա ղա

ժամ ծնն դա բե րու թյան կամ ան հաս ե րե խայի 
ծն վե լու պատ ճառ դառ նալ։ Հա վա նա կան է 
նաև այն վտան գը, որ ե րե խան նույն պես կա
րող է ծնն դա բեր ման ժա մա նակ վա րակ վել։ 
Բնա ծին հեր պե սով վա րակ ված ե րե խա նե րի 
մա հա ցու թյու նը հաս նում է 50 տո կո սի։

 ՀԵՇ ՏՈ ՑԻ ԿԱՆ ԴԻ ԴՈ ԶԱՅԻՆ/ՍՆ ԿԱՅԻՆ ԲՈՐ ԲՈ ՔՈՒՄ

 Հեշ տո ցի այս տե սա կի բոր բո քումն ա վե
լի հա ճախ է հան դի պում։ Այս վա րա կը հղի
ու թյան ըն թաց քի վրա ծանր ազ դե ցու թյուն 
չի ու նե նում: Բուժ ման ան հրա ժեշ տ է դի մել 
մի այն այն դեպ քե րում, երբ սն կային հեշ տո
ցա բոր բը հղի ի հա մար ան հար մա րու թյուն, 
քոր,  ցավ, ար տադ րու թյուն և տհա ճու թյուն է 
ա ռա ջաց նում։

 Հեշ տո ցի բոր բո քու մը հղի ու թյան ժա մա
նակ բու ժե լը շատ դժ վար է և կա րող է պա

հան ջել մի քա նի կար ճատև կամ մեկ եր կա
րատև բու ժում (10–14 օր՝ սո վո րա կան 3–7 
օր վա փո խա րեն)։ Բուժ ման ժա մա նակ կի
րառ վող քսուք ները պետք է ը նտր վեն բժշ կի 
կող մից և պետք է լի նեն ան վտանգ հղի նե րի 
հա մար։ Տղա մար դու բու ժումն այս դեպ քում 
պար տա դիր չէ։

 Նո րա ծին ե րե խան ծնն դա բե րու թյան ժա
մա նակ կա րող է վա րակ վել կաթ նասն կախ
տով։ 

 ԲԱԿ ՏԵՐԻԱԼ ԿՈԼ ՊԻՏ (ՀԵՇ ՏՈ ՑԱ ԲՈՐԲ) ԳԱՐԴ ՆԵ ՐԵԼՅՈԶ

Այս հի վան դու թյու նը հղի ու թյան վրա 
ծանր ազ դե ցու թյուն չի ու նե նում, բայց բուժ
ման գոր ծը բար դա նում է այն պատ ճա ռով, 
որ բուժ ման լա վա գույն մի ջոց նե րը՝ մե տո

նի դա զո լ, պո լի ժի նակս, կլի ոն–D, հղի ու թյան 
ա ռա ջին ե ռամ սյա կում չի կա րե լի գոր ծա ծել։ 
Հղի ու թյան ա վե լի ո ւշ շր ջա նում այս դե ղա մի
ջոց նե րի կի րա ռու մը նույն պես վի ճե լի է ։

 ՄԱՇ ԿԻ ՊՏ ԿԻ ԿԱՅԻՆ ԳԵ ՐԱՃ (ԿՈՆ ԴԻ ԼՈ ՄԱ, ԳՈՐՏ ՆՈՒԿ)

Այս հի վան դու թյու նն ար տա քին սե ռա կան 
օր գան նե րի վրա գորտ նու կի ի հայտ գալն է 
և կոչ վում է նաև սրա ծայր կոն դի լո մա։ Ե թե 
այն չբուժ վի, ու րեմն կե սա րյան հա տում կա

տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյուն կա ռա ջա նա, 
որ պես զի նվա զեց նեն ծնն դա բե րա կան ու ղի
նե րի վնաս վածք նե րը և դրանց հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցող ա րյու նա հո սու թյու նը։
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Գորտ նուկ նե րը հա ճախ ի հայտ են գա
լիս հղի ու թյան շր ջա նում և եր բեմն ծննդա
բե րու թյան ժա մա նակ լրիվ փա կում են հեշ

տո ցը։ Հետծնն դյան շր ջա նում սո վո րա բար 
դրանք ա ռանց բուժ ման ան հե տա նում են:

Կի նը ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող է 
վա րակ վել (գո նո ռե այով) սու սա նա կ։ Այս 
հի վան դու թյու նը վտան գա վոր է կնոջ, նրա 
ա մուս նու և ե րե խայի հա մար, ո րը դեռ պի
տի ծն վի։ Ե րե խան կա րող է ծն վե լուց հե տո 
հի վան դա նալ աչ քի սու սա նա կային բոր բո

քու մով (աչ քե րի բոր բո քում), իսկ աղ ջիկ նե րը 
կվարակ վեն գո նո կո կային հեշ տո ցա բոր բով: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով բո լոր հղի նե րը պար տա
դիր հե տա զոտ վում են գո նո ռե այի համար, 
ի սկ ծն վե լիս բո լոր նո րա ծին նե րի աչ քե րը 
մշակ վում են տետ րա ցիկ լի նի քսու քով: 

 ԳՈ ՆՈ ՌԵ Ա (ՍՈՒ ՍԱ ՆԱԿ) 

 ՍԻ ՖԻ ԼԻՍ 

Սի ֆի լի սի վաղ հայտ նա բե րու մը շատ 
կար ևոր է հղի կնոջ, նրա ա մուս նու և ե րե
խայի հա մար: Այդ ի սկ պատ ճա ռով պար
տա դիր կեր պով բո լոր հղի նե րը հղի ու թյան 
ըն թաց քում 2 ան գամ հե տա զոտ վում են սի
ֆի լի սի համար: Բա րե բախ տա բար այդ վա

րա կը բա վա կան հազ վա դեպ է հան դի պում և 
բու ժե լի է ։

Ե թե հղի ու թյան ժա մա նակ կի նը նկա տում 
է սե ռա կան օր գան նե րի շր ջա նում խո ցեր, 
բշտիկ ներ, գորտ նուկ ներ կամ մաշ կի ցա նա
վո րում, պետք է ան հա պաղ բժշ կի դի մի։  

ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՄՈՒ ՆԱԱՆ ԲԱ ՎԱ ՐԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ 
ՎԱ ՐԱԿ ( ՄԻԱՎ, Ս ՊԻԴ) ՁԵՌՔԲԵ ՐՈ ՎԻ Ի ՄՈՒ ՆԱԱՆ ԲԱ ՎԱ ՐԱ ՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱ ՄԱԽ ՏԱ ՆԻՇ (ՁԻ ԱՀ, ՍՊԻԴ)

 Սա հա մե մա տա բար նոր և վտան գա
վոր հի վան դու թյուն է, հա րու ցի չը ռետ րո
վի րուսն է, ո րը փո խանց վում է հիմ նա կա
նում սե ռա կան ճա նա պար հով, ի նչ պես նաև 
փոխ նե րարկ ման մի ջո ցով, այն ը նկ ճում է 
այլ ին ֆեկ ցի ա նե րից պաշտ պան վե լու՝ մար
դու օր գա նիզ մի կա րո ղու թյու նը։ ՁԻ ԱՀ –ով 
տա ռա պող ան ձինք մա հա նում են տար բեր 
հի վան դու թյուն նե րից, ո րոնց դեմ նրանց օր
գա նիզ մը չի կա րո ղա նում պայ քա րել։ ՁԻ ԱՀ 
ու նե ցող ան ձը հեշ տու թյամբ հի վան դա նում 
է այն պի սի հի վան դու թյուն նե րով, ի նչ պի սիք 
են փոր լու ծու թյու նը, թո քա բոր բը, տու բեր
կուլ յո զը կամ մաշ կի քաղց կե ղի ծանր ձևը։ 

Այն տա րած վում է, ե րբ ՁԻ ԱՀ վի րուս պա րու
նա կող ա րյու նը, սերմ նա հե ղու կն ան ցնում է 
այլ ան ձի օր գա նիզմ, ի նչ պես նաև հղի կնո
ջից՝ պտ ղին։ Այս վա րա կը փո խանց վում է 
սե ռա կան ճա նա պար հով, վա րակ ված ա րյան 
փոխ նե րարկ ման և մո րից կա րող է ան ցնել 
ե րե խային նե րար գան դային ճա նա պար հով, 
ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ, երբ պտուղն 
ան ցնում է ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րով, ի նչ
պես նաև կրծ քով կե րակ րե լիս: 

Այն չու նի որ ևէ կլի նի կա կան նշան , կա րող 
է հայտ նա բեր վել հա տուկ հե տա զո տու թյան 
մի ջո ցով, ո րը կա տար վում է բո լոր կա նանց 
կոն սուլ տա ցի ա նե րի ընթացքում: 

Տ ՐԻ ԽՈ ՄՈ ՆԻ ԱԶ

Սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող 
ա մե նա հա ճա խա կի հան դի պող հի վան դու
թյուն նե րից է: Հի վան դու թյան նշան ներն 
են՝ ա ռատ, փրփ րա վուն ար տադ րու թյուն 
հեշ տո ցից, քոր, այ րո ցի զգա ցում ար տա

քին սե ռա կան օր գան նե րի շր ջա նում և 
այլն։ Եր բեմն ա ռա ջաց նում է պտ ղի նե րար
գան դային վա րա կում, ի նչ պես նաև վի ժում 
հղիու թյան վաղ ժամ կե տում և վա ղա ժամ 
ծնն դա բե րու թյուն:
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ՎՏԱՆ ԳԱ ՎՈՐ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵ ՐԸ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ 
Ա ՌԱ ՋԻՆ Ե ՌԱՄՍՅԱ ԿՈՒՄ 

 Սո վո րա բար հղի ու թյու նը նոր մալ է ըն թա
նում, բայց եր բեմն լուրջ բար դու թյուն ներ են 
ա ռա ջա նում, և հար կա վոր է դրանց հա տուկ 
ու շադ րու թյուն հատկացնել։ Ճիշտ հս կո
ղու թյան դեպ քում դրանք կա րե լի է վե րաց

նել, սա կայն ո րոշ դեպ քե րում կա րող է այն 
վտան գել մոր և պտ ղի կյան քը. պտու ղը, ան
գամ կի նը կա րող է մա հա նալ։ Դրանց ի մա
ցու թյու նը շատ կար ևոր է հղի կնոջ և նրա ըն
տա նի քի հա մար:

 ԱՐՅՈՒ ՆԱ ՀՈ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՎԱՂ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ

Ար գան դային ա րյու նա հո սու թյու նը կա րող 
է ի նք նա բեր վիժ ման նշան լի նել։ Հեշ տո ցից 
ա րյու նա հո սու թյան դեպ քում ան մի ջա պես 
պետք է բժշ կի դի մել։ Հա վա նա բար նա գեր
ձայ նային հե տա զո տու թյուն կն շա նա կի, որ

պես զի պար զի պտ ղի վի ճա կը և ա րյու նա հո
սու թյան պատ ճա ռը: Ա նհ րա ժեշտ է կա տա րել 
բժշ կի բո լոր նշա նա կում նե րը և այլ հե տա զո
տու թյուն ներ։

 ՎԻ ԺՈՒՄ

Վի ժու մը հղի ու թյան ի նք նա կամ ը նդ հա
տումն է մինչև 22 շա բա թա կան ժամ կե տը։ 
Ա վե լի հա ճախ այն տե ղի է ու նե նում հղի ու
թյան ա ռա ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում: 
Հայտ նի են վիժ ման բազ մա թիվ պատ ճառ
ներ, սա կայն եր բեմն դրանք հայտ նա բե րել 
հ նա րա վոր չէ: Հա վաս տի պատ ճառ նե րից 
կա րե լի է հի շա տա կել հոր մո նային ան բա վա
րա րու թյու նը, խրո նիկ և վա րա կիչ հի վան դու
թյուն նե րը, ար գան դի կամ նրա վզի կի զար
գաց ման խան գա րում նե րը, ժա ռան գա կան 
հի վան դու թյուն նե րը։ 

Ե թե կնոջ ար գան դի վզի կի ան բա վա րա

րու թյուն կա, ու րեմն այն կկա րեն և ծնն դա
բե րու թյու նից ան մի ջա պես ա ռաջ կա րե րը 
կհա նեն։ Քիչ հա վա նա կան է, որ սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը վիժ ման պատ ճառ 
դառ նան, բայց այ նո ւա մե նայ նիվ այդ մա սին 
զրու ցեք ձեր բժշ կի հետ։ 

Ե թե հղի ու թյան վաղ շր ջա նում կամ նա
խորդ հղի ու թյուն նե րի ժա մա նակ ա րյու նա հո
սու թյուն եք ու նե ցել, ո րին հա ջոր դել է վի ժում, 
բժիշ կը հա վա նա բար խոր հուրդ կտա հղի ու
թյան ա ռա ջին 12 շա բաթ վա ըն թաց քում խու
սա փել սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րից։

 ԱՐ ՏԱՐ ԳԱՆ ԴԱՅԻՆ ՀՂԻ ՈՒԹՅՈՒՆ

 Ար տար գան դային հղի ու թյունն այն է, ե րբ 
սաղ մը զար գա նում է ար գան դի խո ռո չի սահ
ման նե րից դուրս, ո րը կա րող է հայտ նա բեր
վել գեր ձայ նային հե տա զո տու թյամբ:

Ար տար գան դային հղի ու թյան ժա մա նա
կին հայտ նա բե րու մը կօգ նի փր կելու կնոջ 
կյան քը:

Ար տար գան դային հղի ու թյան ժա մա նակ 
հղի ու թյան թես տը դրա կան պա տաս խան է 
տա լիս (հ ղի ու թյու նը հաս տատ վում է), չնա
յած սաղ մը զար գա նում է ար գան դից դուրս, 
բայց ար տադ րում է խո րի ո նային գո նա
դոտ րո պին հոր մո նը։ Այդ հոր մո նը կա րե լի է 
հայտ նա բե րել նաև ա րյան ու մե զի մեջ։

 ԱՐ ՏԱՐ ԳԱՆ ԴԱՅԻՆ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԱ ԲԵ ՐՈՒ ՄԸ 
ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐՈՎ

Խո րի ոնային գո նա դոտ րո պին հոր մո նը 
կա րե լի է նաև չա փել, ի սկ սա շատ կար ևոր 
հան գա մանք է ար տար գան դային հղի ու

թյան կամ վիժ ման վտան գի հայտ նա բեր ման 
հա մար։ Նոր մալ հղի ու թյան ժա մա նակ այս 
հոր մո նի մա կար դա կը շատ ա րագ է բարձ
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րա նում՝ ա մեն ե րկ րորդ օ րը մո տա վո րա պես 
կրկ նա պատկ վում է։ Ե թե այդ ցու ցա նի շը չի 
պահ պան վում, ու րեմն պետք է կաս կա ծել, որ 
ար տար գան դային է հղի ու թյու նը։ 

 Գեր ձայ նային հե տա զո տու թյու նը, որ նաև 
է խոգ րա ֆի ա է կոչ վում, օգ նում է հայտ նա
բե րելու ար տար գան դային հղի ու թյու նը։ Քիչ 
ա վե լի ո ւշ ման րա մասն կխո սենք հե տա զո
տու թյան այդ մե թո դի մա սին։ Հար կա վոր է 
ի մա նալ, որ ար տար գան դային հղի ու թյան 
դեպ քում խո րիո նային գո նա դոտ րո պին հոր
մո նի պա րու նա կու թյուն է նկատ վում ա ռանց 
ար գան դում հղի ու թյան նշան նե րի, ո րոնք 
հայտ նա բե րում է գեր ձայ նային հե տա զո տու
թյու նը։ Ար տար գան դային հղի ու թյան ժա մա
նակ կնոջ ո րո վայ նային խո ռո չում, ար գան
դա փո ղե րում կամ ձվա րա նում է զար գա նում 
սաղ մը, ո րը, որ պես կա նոն, ը նդ հատ վում է 
հղի ու թյան I ե ռամ ս յա կում և ու ժեղ ա րյու նա
հո սու թյան պատ ճառ է դառ նում։

Ար տար գան դային հղի ու թյան ժա մա նակ 

բժշ կի խն դիրն է հե ռաց նել սաղ մը՝ ա ռանց 
վնա սե լու կնոջ վե րար տադ րո ղա կան ֆունկ
ցի ան։ Ար տար գան դային հղի ու թյան հայտ
նա բե րու մը բա վա կա նին դժ վար խն դիր է։ Տա
րած ված ախ տան շան ներն ե ն՝ հեշ տո ցային 
քս վող ա րյու նա հո սու թյուն, ցա վեր ո րո վայ
նի խո ռո չի շր ջա նում, կրծ քե րի գերգրգռ վա
ծու թյուն, սրտ խառ նոց, ու շագ նա ցու թյուն, 
ճնշման ան կում, ը նդ հա նուր թու լու թյուն:

Ար տար գան դային հղի ու թյան դեպ քե
րի զգա լի մա սը հա ջող վում է հայտ նա բե րել 
հղի ու թյան 6–8–րդ շա բաթ նե րում, մյուս մա
սը՝ մի քիչ ա վե լի վաղ կամ ո ւշ։ Վաղ ախ տո
րոշ ման բա նա լին հղի կնոջ ձեռ քում է. հար
կա վոր է բժշ կին ման րա մաս նո րեն պատ
մել բո լոր այդ նշան նե րի դրս ևո րում նե րը և 
ծան րու թյան աս տի ճա նը։ Ար տար գան դային 
հղի ու թյու նը շատ վտան գա վոր է ներ քին 
ա րյու նա հո սու թյան և ոչ մի այն կնոջ վե րար
տադ րո ղա կան ֆունկ ցի այի կո րս տի վտան
գով, այլև կյան քին սպառ նա լի քով: 

 ՍԱՂ ՄԸ ԵՎ ՊՏՈՒ ՂԸ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ
2 Ա ՄԻՍ ՆԵ ՐԻ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ 

Սաղ մը 4–րդ շա բա թում
 Ձեր ա պա գա ման կի կը գո յու թյուն ու նի 

ար դեն 2 շա բաթ: 
Այդ ըն թաց քում նա մեկ բջ ջից ա ճել է մի 

քա նի հա րյուր բջ ջի, ի սկ նրա չափ սերն ար
դեն 2,5 մմ են:

 Սաղ մը 5–րդ շա բա թում
Պտ ղի սիր տը սկ սում է խփել: Ա ռա ջա նում 

են աչ քե րի, ա կանջ նե րի, վա հա նաձև գեղձի, 
լ յար դի, թո քե րի, ա ղիք նե րի սկզբ նան շան նե
րը: Տե ղի է ու նե նում նյար դային հա մա կար գի 
հիմ նադ րու մ: Նյար դային խո ղո վա կը գո յա նում 
է բեղմ նա վո րու մից հե տո՝ 16–18–րդ օ րում:

Վեր ջույթ նե րի վրա կա րե լի է տես նել 
բլրակ ներ, ո րոն ցից հե տա գա յում կզար գա
նան մատ նե րը:

 Սաղ մը 6–րդ շա բա թում
 Տե ղի է ու նենում նյար դային խո ղո վա կի 

ամ բող ջա պես փա կում. դա ա պա գա ող նու
ղեղն է: Ձևա վոր վում է ող նա շա րը: Սաղ մի 

գլ խի վրա նկա տվում են ու ռու ցիկ մա սեր, 
ո րոն ցից կզար գա նան աչ քե րը, ա կանջ նե րը, 
քի թը: Ակ տի վո րեն ձևա վոր վում են ման կի կի 
ձեռ քերն ու ոտ քե րը:

 Սաղմն ա ճել է մինչև 5–8 մմ–ի:

 Սաղ մը 7–րդ շա բա թում 
Ակ տի վո րեն զար գա նում են սաղ մի նյար

դային հա մա կարգն ու գլ խու ղե ղը: Հիմ
նադրվում են մա կե րի կամ նե րը` սթ րե սային 
ի րա վի ճակ նե րի դեպ քում օր գա նիզ մում տե ղի 
ու նե ցող բազ մա թիվ պրո ցես նե րի կար գա
վոր մանն օգ նող գեղ ձեր: Ար դեն հայտն վում 
են քթանց քե րի, շուր թե րի, լեզ վի և ա տամ նե
րի սաղ մե րը, թա թիկ ներն ու տո տիկ նե րը շա
րու նա կում են ա ճել։ Սկս վում է թո քե րի զար
գա ցու մը, ի սկ ա ղիք նե րը, ող նա շա րը և ու ղե ղը 
ար դեն բա վա կան լավ սաղմ նա վոր ված ե ն։

Սկ սում են զար գա նալ ե րի կամ նե րը, 
ձևա վոր վում է կե րակ րա փո ղը, շն չա փո ղը: 
Սկսվում է ա տամ նե րի հիմ նադ րու մը:
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Գլ խի և մարմ նի միջև գո յա նում է նե ղա
ցում. դա պա րա նո ցի հիմքն է:

 Սաղ մի եր կա րու թյու նը 7–9 մմ է:

 Սաղ մը 8–րդ շա բա թում
 Շա րու նակ վում է սր տի, սր տի միջ նա

պա տե րի, խո շոր ա նոթ նե րի ձևա վո րու
մը: Ակ տի վո րեն զար գա նում են ո սկ րերն 
ու հո դե րը: Ձևա վոր վում են վե րին շուր թը 
և քի թը: Ե թե այս ըն թաց քում սաղ մի զար
գա ցու մը խան գար վում է, ե րե խան կա րող 

է ծն վել բնա ծին ա րա տով` նա պաս տա կի 
շուրթ: Այս հի վան դու թյան կան խար գել ման 
նպա տա կով ըն դու նում են ֆո լաթ թու և ցինկ:

 Կո պե րն աս տի ճա նա բար փա կում են աչ
քե րը: Ձևա վոր վել են ա կանջ նե րը: Մկան նե
րը, ող նա շա րը և նյար դային հա մա կար գն 
ար դեն բա վա կան զար գա ցած են, որ պես զի 
պտու ղը կա րո ղա նա կա տա րել իր ա ռա ջին 
շար ժում նե րը, սա կայն մայ րի կը դրանք դեռ 
չի զգում:

Հ ղի ու թյու նը շատ կար ևոր շր ջան է։ 
Ժա մա նակն է խոր հե լու ձեր ապ րե լա
կեր պի, սո վո րու թյուն նե րի և սնն դա կար
գի մա սին, գնա հա տե լու այն, քա նի որ 
դրա նից է կախ ված ձեր և ձեր ա պա գա 

ե րե խայի ա ռող ջու թյու նը, ֆի զի կա կան և 
մտա վոր զար գա ցու մը: 

Ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նեն ձեր 
ա ռողջ կեն սա կեր պը և սնն դա կար գը 
հղի ու թյան և հետծնն դյան շր ջա նում:

ՁԵՐ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ Ի ՆՉ ՊԵՍ ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ ԱԶ ԴԵԼ 
ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊՏ ՂԻ Ա ՃԻ ՎՐԱ

Հ ՂԻ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՂ ՄԱՅ ՐԵ ՐԻ 
Ա ՌՈՂՋ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

Ս նու ցու մը սաղ մի և պտ ղի նոր մալ ձևա
վոր ման կար ևո րա գույն մասն է և վճ ռո րոշ 
նշա նա կու թյուն ու նի նրա ա ճի, հե տա գա յում 
ե րե խայի ներ դաշ նակ զար գաց ման և ա ռող
ջու թյան հա մար։ 

Ե րե խայի ա ռողջ սնուց ման հիմ քը դրվում 
է հղի ու թյան ըն թաց քում, ո ւս տի խիստ 
կարևոր վում է հղի նե րի և կե րակ րող մայ րե
րի ա ռողջ սնու ցու մը:

Հ ղի ու թյան և կրծ քով կե րակր ման ըն թաց
քում պետք է պահ պա նել ա ռողջ սնու ցու մը՝ 
հետ ևե լով սնն դային բուր գի պա հանջ նե րին։ 

Սնն դային ար ժե քա վո րու թյամբ սնն դա
մթեր քը բա ժան վում է 5 հիմ նա կան խմ բե րի: 
Խոր հուրդ է տր վում օր վա ըն թաց քում օգ
տա գոր ծել տա րա տե սակ մթերք ներ բո լոր 
սնն դային խմ բե րից, քա նի որ սնն դամ թեր քի 
ոչ մի ա ռան ձին տե սակ չի կա րող ձեզ ա պա
հո վել բո լոր ան հրա ժեշտ նյու թե րով:

 Խումբ 1.   Ած խաջ րեր, ո րոնք պետք է 
կազ մեն ձեր սնն դի հիմ քը և 
օգ տա գործ վեն ա մեն օր:

 Հա ցը, հա ցա հա տիկ նե րը, մա կա րո նե ղե
նը, բրին ձը, հնդ կա ձա վա րը, վար սա կա ձա
վա րը, ե գիպ տա ցո րե նը, ձա վա րե ղե նը պետք 
է կազ մեն սնն դային օ րա բաժ նի հիմ նա կան 
մա սը: Այս խմ բի մթերք ներն օր գա նիզմն 
ա պա հո վում են է ներ գի այով և զգա լի դեր 
են խա ղում նաև ած խաջ րե րի, բջ ջա նյու թի, 
հան քա նյու թե րի (կա լի ում, կալ ցի ում, մագ
նե զի ում) և վի տա մին նե րի (B խմ բի վի տա
մին ներ, եր կաթ, ցինկ, կալ ցի ում, վի տա մին 
C, ֆո լաթ թու, կա րո տի նոիդ ներ), ո րոշ սպի
տա կուց նե րի պա շա րը լրաց նե լու գոր ծում: 
Օ րա կան ան հրա ժեշտ է այս սնն դա տե սակ
նե րից ու տել 6–11 բա ժին: Մեկ բա ժի նը մեկ 
մեծ կտոր հացն է (30–40 գրամ) կամ եփ ված 
1 բա ժակ մա կա րո նը կամ 1/2 բա ժակ բրին
ձը, ձա վա րե ղե նը, մի ջին չափ սի մեկ կար տո
ֆի լը, մի ջին չափ սի բուլ կին:  

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ հնա րա վոր փոր կա
պու թյու նը կան խե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ
վում է խո շոր աղ ված քի ցո րե նի ա լ յու րից, տա
րե կա նից պատ րաստ ված հաց ՝ «սև», «գորշ»։
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 Խումբ 2 և 3. Բան ջա րե ղեն և մր գեր
 Բան ջա րե ղե նը և մր գե րը հա րուստ են վի

տա մին նե րով,  թա ղան թա նյու թով, հան քային 
և այլ օգ տա կար նյու թե րով, ո րոնք ա պա հո
վում են պտ ղի նոր մալ զար գա ցու մը, հղիու
թյան բնա կա նոն ա ռա ջըն թա ցը: Կա նաչ 
տեր ևա վոր կա նա չե ղե նում (սպա նախ, մա
րոլ, նե խուր, կա ղամբ, բան ջար ներ), կա նաչ 
լո բու, բա զու կի, լո լի կի մեջ պա րու նակ վող 
ֆո լաթ թուն (վի տա մին B9) շատ կար ևոր 
է մինչև բեղմ նա վո րու մը և հղիու թյան ժա մա
նակ, հատ կա պես վաղ շր ջա նում, քա նի որ 
կան խար գե լում է պտ ղի նյար դային խո ղո
վա կի և այլ ա րատ նե րի ա ռա ջա ցու մը: 

Մր գե րում և բան ջա րե ղե նում պա րու նակ
վող եր կա թը և ֆո լաթ թուն կն պաս տեն սա կա
վա րյու նության կան խար գել մա նը, կա պա հո
վեն պտ ղի բնա կա նոն ա րյու նաս տեղ ծու մը: 

 Բու սա կան բջ ջա նյու թը կօգ նի ձեզ խու
սա փե լու փոր կա պու թյու նից, ի սկ վի տա մին 
C–ն կբարձ րաց նի ձեր դի մադ րո ղա կա նու
թյու նը, կբա րե լա վի եր կա թի ներծ ծու մը բու
սա կան սնն դամ թեր քից: Բնա կան վի ճա կով 
օգ տա գործ վող բան ջա րե ղե նը և մր գե րը աղ
քատ են ճար պե րով և է ներ գի այով, ո ւս տի 
դրանց օգ տա գոր ծու մը նվա զեց նում է գի
րաց ման վտան գը: Բու սա կան սնուն դը, բա ցի 
սնն դա րար նյու թե րից, պա րու նա կում է նաև 
կեն սա բա նո րեն ակ տիվ ո րոշ բա ղադ րիչ ներ, 
ո րոնք հայտ նի են խրո նի կա կան հի վան դու
թյուն նե րի, այդ թվում՝ քաղց կե ղի ո րոշ տե
սակ նե րի, սիր տ–ա նո թային և նյու թա փո խա
նա կության հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ 
ի րենց պաշտ պա նա կան հատ կու թյուն նե րով։ 

Օ րա կան մի քա նի ան գամ կե րե՛ք տար բեր 
բան ջա րե ղեններ (3–5 բա ժին), մր գեր (2–4 բա 
ժին):  Մեկ բա ժի նը մեկ մի ջին չափ սի լո լիկն է 
կամ խն ձո րը, դեղ ձը, տան ձը, ծի րա նը, 2 սա լո
րը, 1/3 բա ժակ սև և կար միր հա ղար ջը, մո րին, 
ա զն վա մո րին կամ 1 բա ժակ (մոտ 100 գ) բան
ջա րե ղե նը՝ գա զա րը, բա զու կը, սո խը, դդու մը, 
դդ մի կը, կա նաչ տեր ևա վոր նե րը (հազարը, նե
խու րը, սի բե խը, սպա նախը, այլ բան ջար ներ) 
կամ էլ մեկ բա ժակ (200 մլ) թարմ քա մած մր գի 
կամ բան ջա րե ղե նի հյու թը: Ձմ ռա նը կա րե լի 

է օգ տա գոր ծել սա ռեց րած կամ չո րաց րած 
մրգեր և բան ջա րե ղեն: 

Ա ռա ջին, ե րկ րորդ և եր րորդ խմ բի սնն դա
տե սակ նե րը պետք է ձեր սնն դի հիմ նա կան 
մա սը կազ մեն և օգ տա գործ վեն ա մեն օր:

 Խումբ 4. Կաթ և կաթ նամ թերք 
Կաթ նամ թեր քը ան փո խա րի նե լի ա մի

նաթ թու նե րի, սպի տա կուց նե րի, հան քային 
նյու թե րի, ո րոշ վի տա մին նե րի (B խմ բի և 
A խմբի վի տա մին նե ր), կալ ցի ու մի հիմ նա
կան աղ բյուր նե րից մեկն է, ո րն ան հրա ժեշտ 
է ձեր ե րե խայի ու ղե ղի, էն դոկ րին գեղ ձե րի, 
ո սկ րե րի և ա տամ նե րի զար գաց ման, կրծ քով 
կե րակ րե լու ժա մա նակ՝ կաթ նա գո յաց ման 
հա մար։

 Օր գա նիզ մը կալ ցի ու մի ո րո շա կի պա շար 
ունի, այդ ի սկ պատ ճա ռով պտ ղի մոտ կալ ցի
ու մի ան բա վա րա րու թյուն չի ա ռա ջա նում, մինչ
դեռ կալ ցի ու մի պա կա սը ձեր օր գա նիզ մում 
կա րող է ու ղեկց վել ո րոշ շե ղում նե րով, օ րի նակ՝ 
մեջ քի ցա վեր, ե ղունգ նե րի դյու րա բե կու թյուն, 
ձկ նամ կան նե րում ջղակծ կում ներ և այլն: 

Օ րա կան խոր հուրդ է տր վում օգ տա գոր
ծել 3 բա ժին ցածր յու ղայ նու թյամբ կաթ
նամթերք: Մեկ բա ժի նը 200 մլ մա ծունն է 
կամ կա թը, 45 գրամ պա նի րը կամ 100 գրամ 
կաթ նա շո ռը: 

Կա րա գը, կա թի սե րուց քը, կաթ նա սե րը 
չեն պա րու նա կում ան հրա ժեշտ ա մի նաթ թու
ներ, կալ ցի ում, այլ հիմ նա կա նում ճար պեր։

Խումբ 5.  Միս, ձուկ, թռչ նա միս, ըն դե
ղեն և ըն կու զե ղեն 

Այս խում բը կեն դա նա կան և բու սա կան 
սպի տա կուց նե րի, եր կա թի հիմ նա կան աղ
բյուր ներ են և նե րա ռում են միս, ձուկ, թռչնա
միս, ձու, եփ ված հա տիկ լո բազ գի նե ր (լո
բի, սո յա, սի սեռ, ո սպ, բակ լա), ըն կու զե ղե ն 
(պն դուկ,  գետ նա նուշ, նուշ, ըն կույզ), ո րոնք 
ան հրա ժեշտ հումք են պտ ղի օր գան նե րի 
ձևա վոր ման և մոր նոր մալ կեն սա գոր ծու նե
ու թյան հա մար: Սո յան, լո բին, սի սե ռը և ըն
կու զե ղե նը ոչ մի այն բու սա կան սպի տա կուց
նե րի, այլ նաև ֆո լաթթ վի աղ բյուր ներ են: 
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Եր կա թի ա մե նա լավ աղ բյուր են հան դի
սա նում մսի ոչ ճար պոտ տե սակ նե րը, հատ
կա պես լ յար դը, ո րոշ բան ջա րե ղեն (օ րի նակ՝ 
կա նաչ տեր ևա վոր նե րը, ե փած լո բին և սի
սե ռը): Եր կա թի ան բա վա րա րու թյու նը հան
գեց նում է սա կա վա րյու նու թյան, ո րը կա
րող է հան գեց նել հի պոք սի այի և պատ ճառ 
դառ նալ հղի ի ճնշ ման ի ջեց ման, հոգ նա ծու
թյան, պտ ղի զար գաց ման խան գա րում նե րի, 
հղիու թյան վա ղա ժամ ը նդ հատ ման, հետ
ծննդյան ա րյու նա հո սու թյուն նե րի: 

Սա կայն ըն դե ղե նից և ըն կու զե ղե նից եր
կա թը նույն քան հեշ տու թյամբ չի ներծծ վում, 
որ քան մսամ թեր քից: Եր կա թի ներծ ծու մը 
բա րե լա վե լու հա մար այդ մթերք նե րն ան
հրա ժեշտ է զու գակ ցել վի տա մին C–ով հա
րուստ սնն դամ թեր քի (մր գեր, բան ջա րե
ղեն) կամ մսամ թեր քի քիչ քա նակ նե րի հետ: 
«Կար միր» մսի փո խա րեն գե րա դա սե լի է օգ
տա գոր ծել թռչ նի (հա վ, հնդ կա հա վ) միսը և 
ձուկ: Ա նհ րա ժեշտ է խու սա փել նր բեր շի կի, 
եր շի կե ղե նի, պա հա ծո յաց ված ու ա պխ տած 
մսամ թեր քի օգ տա գոր ծու մից: 

Թեյը և սուր ճը նվա զեց նում են եր կա թի 
ներծ ծու մը, այդ պատ ճա ռով կար ևոր է, որ 
դուք դրանք ըմ պեք ու տե լուց ա ռն վազն մեկ 
ժամ ա ռաջ կամ հե տո: Ը նդ հա նուր առ մամբ 
խոր հուրդ է տր վում սահ մա նա փա կել սուր
ճի և թեյի օգ տա գոր ծու մը, օ րա կան ոչ ա վե լի, 
քան 3–4 գա վաթ:

Ա նհ րա ժեշտ է օր վա սնն դա կար գում նե րա
ռել ըն դե ղե ն և ըն կու զե ղե ն, օ րը՝ 3 բա ժին (մեկ 
բա ժի նը՝ 1–1,5 բա ժակ կամ 150–200 գրամ 
ե փած լո բազ գի ներ, 2/3 – 1 բա ժակ` մոտ 
100–150 գ ըն կու զե ղեն): 

Հա վի, ձկան կամ մսի պա հան ջար կն է՝ 
օ րը մինչև 2 բա ժին (մեկ բա ժի նը 80 գրամ 
ոչ յու ղոտ ձուկն է կամ հա վի, տա վա րի մի սը 
կամ 2 մի ջին չափ սի ձուն): 

Բուր գի գա գա թը նե րա ռում է սնն դամթեր
քի ո րոշ տե սակ ներ, ո րոնք պետք է օգ տա
գործ վեն սահ մա նա փակ քա նա կու թյամբ 
(բու սա կան յու ղեր): 

Այս խմ բի մեջ են մտ նում կա րա գը, մար
գա րի նը, խո զա ճար պը, շա քա րը, շո կո լա դը, 

հրու շա կե ղե նը, տոր թե րը, պաղ պա ղա կը, այլ 
խոս քով՝ ճար պի, խո լես տե րի նի, շա քա րի և 
ա ղի բարձր պա րու նա կու թյամբ և կա լո րի ա
կա նու թյամբ մթերք։ 

Այս խմ բից կեն դա նա կան ճար պե րի փո
խա րեն ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել բու սա
կան յու ղե ր (օ րի նակ՝ ձի թապտ ղի, ե գիպ տա
ցո րե նի կամ ար ևա ծաղ կի), ի սկ ե թե դա ան
հնար է, աշ խա տե՛ք ո ւղ ղա կի պա կա սեց նել 
օգ տա գործ վող ճար պե րի քա նա կը։ Քաղց րե
ղե նը, հրու շա կե ղե նը կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
ոչ հա ճախ, քան շա բա թը մեկ ան գամ: Պետք 
է խու սա փել գա զա վոր ված, շա քար պա րու
նա կող, ի նչ պես նաև կո լայի տի պի ըմ պե լիք
նե րից:

 
Հի շե՛ք 
Պտ ղի նոր մալ ձևա վոր ման և զար

գաց ման հա մար խիստ ան հրա ժեշտ է 
նաև յոդ միկ րո տար րը, ի նչ պես նաև վի
տա մին D–ն:

Յոդ: Հա յաս տա նում ա ճեց ված միրգն ու 
բան ջա րե ղե նը, սնն դամ թեր քը զուրկ են յո դի 
միկ րո տար րից, հետ ևա բար յո դը ստաց վում 
է մի մի այն յո դաց ված ա ղի մի ջո ցով, ո ւս տի 
հետ ևե՛ք, որ ձեր օգ տա գոր ծած ա ղը լի նի յո
դաց ված և ճիշտ պահ պան ված: Յո դի ան բա
վա րա րու թյու նն ա ռա ջաց նում է պտ ղի նյար
դային հա մա կար գի, ֆի զի կա կան և մտա վոր 
զար գաց ման ան դառ նա լի ախ տա հա րում ներ 
(կ րե տի նիզմ, գա ճա ճու թյուն), խուլ–համ րու
թյուն, բնա ծին ա րատ ներ և այլն: 

 Ա ղն օգ տա գործ վում է ը ստ նախ կին պա
հան ջար կի, սա կայն պետք է խու սա փել այն 
չա րա շա հե լուց։ Աշ խա տե՛ք օգ տա գոր ծել մի
մի այն յո դաց ված աղ, որ պես զի դուք և հատ
կա պես ձեր ե րե խան ստա նաք բա վա րար 
քա նա կու թյամբ յոդ հղի ու թյան և կրծ քով կե
րակ րե լու շր ջա նում։ 

Վի տա մին D: Վի տա մին D–ն շատ կա
րևոր է պտ ղի ո սկ րա գո յաց ման, ռա խի տի 
կան խար գել ման, ձեր ա տամ նե րի ու ո սկ րե
րի ա ռող ջու թյան հա մար։ 
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Հի շե՛ք, որ վի տա մին D–ն ձևա վոր վում է 
ձեր մաշ կում ար ևի լույ սի ազ դե ցու թյան տակ։ 
Ա նհ րա ժեշտ է շատ ժա մա նակ ան ցկաց նել 
դր սում, հատ կա պես ար ևոտ ե ղա նա կին:

 Վի տա մին D –ով հա րուստ են ճար
պոտ ձու կը, ձուն, կա րա գը, լ յար դը: 

Հե ղուկ նե րի ըն դուն ման վե րա բե րյալ
Խ մե՛ք բա վա րար քա նա կու թյամբ ջուր, 

օ րը՝ 6–8 բա ժակ, կրծ քով կե րակ րող կի նը 
պետք է խմի այն քան, որ չու նե նա ծա րա վի 
զգա ցում:

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ քա շի  ա վե լա
ցու մը

 Սո վո րա բար հղի ու թյան վեր ջում քա շը 
կա րող է ա վե լա նալ մի ջի նում 10–14 կգ: 

Հ ղի ու թյան 4–րդ ամ սից քաշն ա վե լա նում 
է ամ սա կան 1,5–2 կգ։

Հ ղի ու թյան ըն թաց քում չի կա րե լի. 
•  օգ տա գոր ծել ալ կո հոլ, ո րը կա րող է դառ

նալ պտ ղի մտա վոր և ֆի զի կա կան զար
գաց ման զա նա զան խան գա րում նե րի 
պատ ճառ,

•  ծ խել. նի կո տի նի թա փան ցու մը պտ ղի 
օր գա նիզմ կարող է պատ ճառ դառ նալ 
մե ռե լած նու թյան, զար գաց ման խան գա
րում նե րի, վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյան, 
ի նք նա բեր վիժ ման: 

  Հ ղի ու թյան ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է 
սահ մա նա փա կել կո ֆե ի նի օգ տա գոր ծու
մը, ո րի մեծ պա րու նա կու թյուն կա թեյի, 
կա կաոյի, կո լայի մեջ: Կրճատել սուր ճի/ 
թեյի օգ տա գոր ծու մը (օ րը՝ 3–4 բա ժա կից 
ոչ ա վե լի)։

Կ նոջ ա ռողջ սնուն դը կրծ քով կե
րակրե լու ըն թաց քում 

Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո ձեր քա շը 
հնա րա վոր է 4–5 կգ–ով դեռևս ա վե լի լի նի, 
քան կար մինչ հղի ու թյու նը: Մի՛ ջա նա ցեք 
ան մի ջա պես նի հա րելու, հղի ու թյան ժա մա
նակ կու տակ ված պա շար նե րը, հատ կա պես 

ճար պը, կծախս վեն կրծ քի կա թի ար տադ րու
թյան հա մար։ 

Կրծ քով կե րակ րե լը կօգ նի վե րա կանգ
նե լու ձեր նախ կին քա շը և մարմ նա կազմ
ված քը, քա նի որ այն պա հան ջում է է ներ գի
այի մեծ ծախ սեր, խու սա փելու ան ցան կա լի 
հղիու  թյու նից, նվա զեց նե լու կրծ քա գեղ ձի և 
ձվա րա նի քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման ռիս կը:

Ա ռողջ սնն դա կար գին ներ կա յաց վող պա
հանջ նե րը կրծ քով կե րակ րե լու ժա մա նակ 
հիմ նա կա նում նույնն են, ի նչ հղի ու թյան ժա
մա նակ:

Կրծ քով կե րակ րե լիս եր բեմն մայ րը նկա
տում է, որ ո րո շա կի սնունդ օգ տա գոր ծե լու 
դեպ քում ե րե խան դառ նում է ան հան գիստ: 
Դա լի նում է այն պատ ճա ռով, որ ըն դու նած 
սնն դից ո րոշ նյու թեր ան ցնում են կա թի մեջ: 
Սա վե րա բե րում է բո լոր սնն դամ թերք նե րին, 
այդ պատ ճա ռով կա րիք չկա թվար կե լու այն 
սնն դամ թերք նե րը, ո րոնց օգ տա գոր ծու մից 
մայ րը պետք է խու սա փի: Նա ին քը կա րող է 
նկա տել, թե ո րոնք են դրանք: 

Ձեր օգ տա գոր ծած կո վի կա թի, սո յայի, 
ձվի, ըն կույ զի և այլ մթերք նե րի մեջ պա րու
նակ վող սպի տա կուց նե րի հան դեպ ե րե խայի 
մոտ կա րող է ա ռա ջա նալ ա լեր գի ա, ի սկ 
սուր ճի, թեյի և այլ ըմ պե լիք նե րի մեջ պա րու
նակ վող կո ֆե ի նը կա րող է թա փան ցել կրծ քի 
կա թի մեջ և ան հանգս տու թյուն պատ ճա ռել 
ե րե խային: 

 
Հի շե՛ք

•	  Ալ կո հո լը ներ թա փան ցում է կրծ քի 
կա թի մեջ, ո րի հա մար ը նդ հան րա
պես մի՛ օգ տա գոր ծեք ալ կո հոլ: 

•	  Գո յու թյուն չու նեն գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված տվ յալ ներ այն մա
սին, որ որ ևէ ալ կո հո լային խմիչք, 
մաս նա վո րա պես գա րե ջու րը կամ 
այլ մթերք, օ րի նակ՝ խտաց րած կա
թը, նպաս տում են կրծ քի կա թի ար
տադրու թյա նը:

•	  Ծ խե լը ոչ մի այն կա րող է վա տաց նել 
կաթ նար տադ րու թյու նը, նրա ո րա
կը, դրա նով ի սկ ազ դել ձեր ե րե խայի 
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ա ճի վրա, այլև վնա սել ձեր ե րե խայի 
թո քե րը:

•	  Թույլ մի՛ տվեք ծխել ման կան սե նյա
կում, ին չը կա րող է նպաս տել ե րե
խայի հան կար ծա մա հու թյա նը:

•	   Շատ դե ղեր նույն պես ներ թա փան
ցում են կրծ քի կա թի մեջ, ո րի հա մար 
ցան կա ցած դեղ ըն դու նե լուց ա ռաջ 
խորհր դակ ցե՛ք բժշ կի հետ (սա կայն 
դե ղե րի մե ծա մաս նու թյան ըն դու նու
մը չի հան դի սա նում հա կա ցու ցում 
կրծ քով կե րակ րե լու հա մար)։

 Խոր հուրդ ներ սնն դի պատ րաստ ման 
և սնն դի հի գի ե նայի վե րա բե րյալ

Հ ղի ու թյան և կրծ քով կե րակ րե լու ժա մա
նակ դուք պետք է լի նեք ու շա դիր, որ պես զի 
խու սա փեք սնն դի մի ջո ցով փո խանց վող վա
րակ նե րից, սնն դային թու նա վո րում նե րից:

 Հղի ու թյան ըն թաց քում ո րոշ ման րէ ներ և 
մա կա բույծ ներ կա րող են վտան գա վոր լի նել 
դեռ չծն ված ե րե խայի հա մար, ի նչ պես նաև 
պատ ճառ դառ նալ ե րե խայի մոտ բար դու
թյուն նե րի ա ռա ջաց ման:

•	   Խու սա փե՛ք հում կամ կի սաեփ ձվե
րից. ձվի և՛ սպի տա կու ցը, և՛ դեղ նու ցը 
պետք է լի նեն լավ եփ ված:

•	  Խու սա փե՛ք տնային պա հա ծո յաց ված 
մթեր քից:

•	   Խու սա փե՛ք հում, չպաս տե րի զաց ված 
(կամ չեփ ված) կա թից: 

•	  Մի սը և թռչ նա միսը խնամ քով են
թար կե՛ք ջեր մային մշակ ման:

•	  Մի սը պա հե՛ք փակ տա րա յում այն
պես, որ այն չծո րա և չաղ տո տի մյուս 
մթերք նե րը: Մսի մշա կու մից հե տո 
լվա ցե՛ք ձեռ քե րը և խո հա նո ցային 
մա կե րես նե րը: 

•	  Ման րակր կիտ լվա ցե՛ք մր գե րը և 
բան ջա րե ղե նը:

•	  Վի տա մին նե րը պահ պա նե լու հա մար 
բան ջա րե ղենը ե փե՛ք քիչ քա նա կու
թյամբ ջրում, խու սա փե՛ք գե րե փե
լուց, օգ տա գոր ծե՛ք պատ րաս տու մը 
շո գու կամ միկ րոա լի քային վա ռա րա
նում: 

•	  Լո բազ գի նե րը ե փե լիս նախ դրանք 
թրջե՛ք ա ռն վազն 4–5 ժամ  , ո րից հե տո 
ջու րը թա փե՛ք և մոտ տասը րո պե ե ռաց
րե՛ք, որ պես զի գա զեր ա ռա ջաց նող 
նյու թե րը հե ռա նան: Այ նու հետև նո րից 
ջու րը փո խե՛ք և նոր մի այն ե փե՛ք ձեր 
ցան կա ցած ե ղա նա կով: 

•	  Ս տու գե՛ք պի տա նե լի ու թյան ժամ կե
տը սնն դի փա թե թի վրա, ի նչ պես նաև 
պահ պան ման պայ ման նե րը :

•	  Օգ տա գոր ծե՛ք ձեռ նոց ներ այ գե գոր
ծա կան և կեն ցա ղային աշ խա տանք
նե րի ժա մա նակ, ձեռ քե րը լվա ցե՛ք 
աշ խա տան քից հե տո:

•	   Ձեռ քե րը հա ճա խա կի՛ լվա ցեք սննդա
մթերք պատ րաս տե լիս, ու տե լուց 
ա ռաջ և հե տո, տրանս պոր տից, զու
գա րա նից օ գտ վե լուց, կեն ցա ղային, 
հո ղա գոր ծա կան աշ խա տան քից հե տո:

 ՎԻ ՏԱ ՄԻՆ ՆԵՐ

Սո վո րա բար բժիշ կը հղի կնո ջը նա
խածնն դյան վի տա մին ներ է նշա նա կում։ 
Դրանք պա րու նա կում են ան հրա ժեշտ վի
տա մին ներն ու հան քային նյու թե րը, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ են հղի ու թյան նոր մալ զար
գաց ման հա մար։ Սա կայն հա նուն ձեր և 

ե րե խայի ա ռող ջու թյան այդ վի տա մին նե րը 
չպետք է հա մա րել սնն դի փո խար կիչ ներ։ 

 Նա խածնն դյան վի տա մին նե րը սո վո րա
կան պո լի վի տա մին նե րից տար բեր վում են 
եր կա թի, ցին կի և ֆո լաթթ վի ա վե լի մեծ պա
րու նա կու թյամբ։ Այդ վի տա մին նե րը կա րե
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լի է ան վա նել հղի կնոջ սնն դի շատ կար ևոր 
հա վե լում։ Ֆո լաթ թուն կօ ժան դա կի ե րե խայի 
կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի 
խան գա րում նե րի կան խար գել մա նը, ի սկ 
ցին կը կօգ նի փխ րուն կնոջն ա ռողջ ե րե խա 
ծնելու։ Հ ղի նե րի հա մար նա խա տես ված այդ 

վի տա մին նե րը սո վո րա բար լավ են յու րաց
վում կնոջ օր գա նիզ մում, ե թե կի նը խմում է 
դրանք սնն դի հետ կամ քնից ա ռաջ։ Եր կա թի 
մեծ քա նա կու թյու նը կա րող է մի քիչ գրգռել 
ստա մոք սը և փոր կա պու թյան պատ ճառ 
դառ նալ։

 ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ

 Շա տե րին է հե տաքրք րում այն հար ցը, թե 
հղի ու թյան ժա մա նակ թույ լատ րե լի են ա րդյոք 
սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։ Ե թե վիժ ման 
կամ վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյան վտանգ կա, 
ա վե լի լավ է խու սա փել այդ հա րա բե րու թյուն
նե րից։ Մյուս դեպ քե րում ա ռողջ կի նը կա րող է 
ապ րել սե ռա կան կյան քով։ 

Բ ժիշ կը խոր հուրդ չի տա լիս հեշ տո ցային 
լվա ցում կա տա րել, որ պես զի վա րակ չանց
նի, ա րյու նա հո սու թյուն չսկս վի և չվ նաս վի 
պտ ղա թա ղան թը։ Այդ բո լոր լրա ցու ցիչ բար

դու թյուն նե րը կծան րաց նեն հղի ու թյան ըն
թաց քը: Հղի ու թյան նոր մալ ըն թաց քի դեպ
քում ա ռողջ հղի կնոջ հա մար չկան սե ռա կան 
կյան քի սահ մա նա փա կումներ: Դեռ ա վե լին՝ 
նախ կի նում գո յու թյուն ու նե ցող հղի ու թյան 
վեր ջին 3–4  շա բաթ նե րի ըն թաց քում սե ռա
կան հա րա բե րու թյուն նե րից ձեռն պահ մնա
լուն ի հա կադ րու թյուն ա ռա ջարկ վում է ապ
րել սե ռա կան կյան քով, ո րը նպաս տում է 
ար գան դի վզի կի հա սու նաց մանն ու կոն քի 
հա տա կի մկան նե րի մարզ մա նը:
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Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԵՐ ՐՈՐԴ Ա ՄԻՍ (8–12–ՐԴ ՇԱ ԲԱԹ)
 

ԿԱ ՆԱՆՑ ԿՈՆ ՍՈՒԼ ՏԱ ՑԻ Ա ԳՆԱ ԼԸ 

Ա ռա ջին ան գամ կինը կոն սուլ տա ցի ա 
պետք է գնա հղի ու թյան ա ռա ջին ի սկ կաս
կա ծի դեպ քում. սո վո րա բար դա լի նում է հղի
ու թյան 6–12–րդ շա բաթ նե րում. այս ժա մա
նակ է հնա րա վոր ո րո շել հղի ու թյան հե տա գա 
շարու նա կու թյան հար ցը։ Մինչև հղի ու թյան 
30–րդ շա բա թը հարկ կլի նի ա մի սը մեկ ան
գամ այ ցե լելու կոն սուլ տա ցի այի։ Հե տո այ
ցե րն ա վե լի հա ճա խա կի են դառ նա լու՝ մինչև 
հղի ու թյան 40–րդ շա բա թը՝ ա մի սը եր կու ան
գամ։ Ա մեն մի այ ցե լու թյան ժա մա նակ կա
տար վում են հղի ու թյան այդ շր ջա նի հա մար 
ան հրա ժեշտ ստու գում ներ, ո րոնք թույլ կտան 
հս կել հղի ու թյան նոր մալ ըն թաց քը։ 

Ա ռա ջին և հե տա գա այ ցե լու թյան ժա մա նակ 
կա տար վող հե տա զո տու թյուն նե րը

 Կա տար վում է մե զի ը նդ հա նուր ա նա լիզ.
•  ս տուգ վում է նաև շա քա րի առ կա յու թյու

նը (հ նա րա վոր են շա քա րախ տի ախ
տա նիշ ներ),

•  ս պի տա կուց նե րի քա նա կու թյան ստու
գում (հ նա րա վոր են ե րի կամ նե րի գոր
ծու նե ու թյան խան գար ման ախ տանշան
ներ. հղի ու թյան ե րկ րորդ կե սում դա 
կվկայի գես տո զի վտան գի մա սին)։

 Մե զի ա նա լիզն ա ռա ջին ստուգ ման ժա
մա նակ կա տա րում են այս պես. ձեզ տա լիս 
են մա քուր (ս տե րիլ) սր վակ և բամ բա կի մի 

կտոր՝ ձեզ մաք րե լու հա մար։ Ա ռա վո տյան 
մե զի ա ռա ջին չա փա բա ժի նը պետք է բաց 
թող նել (թա փել), ի սկ ստե րիլ սր վա կի մեջ 
հա վա քել մե զի մնա ցած մա սը։

 

Ներ կա յումս, հա մա ձայն Ա ՀԿ–ի հան ձ
նա րա րա կան նե րի, պետք չէ կա տա րել 
կոն քա չա փում և կշ ռում ա մեն այ ցի ժա
մա նակ:

 ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԶՆ ՆՈՒՄ

Ողնաշար

Հաստ աղիք

Ընկերք

Պորտալար

Պտուղ

Արգանդ
Արգանդի վզիկ
Հեշտոց
Միզապարկ

Ցայլք

Հետանցք

Բ ժիշ կը կամ բուժ քույ րը կզն նի ձեզ, կլսի 
սր տի աշ խա տան քը, կս տու գի թո քե րը, 
կուրծ քը՝ կոշ տուկ ներ չկա՞ն, կրծ քի պտուկ նե

րը ներ քաշ վա՞ծ չեն։ Կս տու գի նաև ա տամ նե
րի վի ճա կը, և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
հարկ կլի նի ա տամ նա բույ ժի մոտ գնալու։

 ԱՐՅԱՆ ՃՆՇ ՄԱՆ ՉԱ ՓՈՒՄ

Հ ղի ու թյան ա ռա ջին ե ռամ սյա կում, մինչ
հղի ու թյան ցու ցա նի շի հա մե մա տու թյամբ, 
ա րյան ճն շու մը սո վո րա բար մի քիչ ցած րա
նում է: Ան հանգս տա նա լու ա ռիթ կա ռա ջա
նա այն դեպ քում, ե րբ ա րյան ճն շու մը հաս նի 
140/90–ի։ Սա կայն հնա րա վոր է, որ պատ

ճա ռը պար զա պես հուզ մունքն է, որ սո վո
րա բար ու նե նում են հղի կա նայք բժշ կի սե
նյա կում։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ 
են կրկ նա կի չա փում ներ: Բուժ քույ րը պետք 
է ձեզ հայտ նի չա փում նե րի ար դյունք նե րը։ 
Դրանք պետք է գրանց վեն ձեր քար տի մեջ։
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ԻՆ ՉԻ ՄԱ ՍԻՆ ՊԵՏՔ Է ՀԱՐՑ ՆԵԼ

ՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅ ՏՈՒՑ ՆԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ

Բ ժիշ կն ա ռա ջին այ ցե լու թյան ժա մա նակ 
ներ քին զն նում կկա տա րի, որ պես զի ստու գի, 
թե կոն քի կա ռուց ված քի խախ տում ներ չկան, 
և հա մոզ վի, որ ար գան դի վզիկը փակ է։ 

Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ
քում ար գան դի վզի կից քսուք կա րող է վերց
նի, որ պես զի ստու գի վզի կի վի ճա կը (չ մո
ռա նաք ան պայ ման ի մա նալ ար դյունք նե րը)։ 
Մոր և պտ ղի հա մար այդ հե տա զո տու թյու նը 
բա ցար ձակ ան վտանգ է, ե թե դուք հան գիստ 
լի նեք, ու րեմն նաև տհաճ զգա ցո ղու թյուն
ներ չեն լի նի։ Դուք կպառ կեք մեջ քի վրա և 
կծա լեք ոտ քե րը ծն կային հո դե րում։ Բժիշ
կը ձեռ քի եր կու մատ նե րը կմտց նի հեշ տոց, 
ի սկ մյուս ձեռ քով թեթև կսեղ մի ո րո վայ նը։ 
Կվերց նեն նաև քսուք հեշ տո ցի և վզի կի միկ
րոֆ լո րան ո րո շե լու, հատ կա պես գո նո ռե այի, 
տրի խո մո նի ա զի և այլ նի հայտ նա բեր ման 
հա մար:

 Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՍՐ ՏԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ ԿԼ ՍԵՆ 
յուրաքանչյուր այ ցե լու թյան ժա մա նակ. 
 I ե ռամ սյա կում դա ան հնա րին է կա տա րել 
սո վո րա կան ման կա բար ձա կան ստե տո
սկո պով (լ սա փո ղով): 
 Այս հե տա զո տու թյու նը կա րե լի է կա տա րել 
հղի ու թյան ա ռա ջին շր ջա նում է լեկտ րա
կան ֆո նեն դոս կո պի մի ջո ցով, ո րը պտ ղի 
սր տի զար կե րը մի քա նի ան գամ ու ժե ղաց
նում է: Հղի ու թյան II կե սում ար դեն սր տի 
զար կե րը լսե լի են սո վո րա կան ման կա
բար ձա կան ստե տոս կո պի մի ջո ցով։
 
 Ո ՐՈ ՎԱՅ ՆԻ ՇՈ ՇԱ ՓՈՒՄ յուրաքանչյուր 
ստուգ ման ժա մա նակ.
 Բ ժիշ կը զգու շո րեն շո շա փում է ո րո վայ
նը՝ ար գան դի հա տա կը, որ պես զի հետ ևի 
պտ ղի ա ճին։ Հղի ու թյան վեր ջին շր ջա
նում շո շափ ման մի ջո ցով կա րե լի է պար
զել պտ ղի դիր քը (գ լու խը դե պի ներքև), 
ի սկ վեր ջին շա բաթ նե րում՝ արդյոք գլու
խը ի ջել է դե պի կոնք։

Յուրաքանչյուր հղի կին ու նե նում է հար
ցեր, ո րոնք նրան հու զում են, ան հանգս տաց
նում կամ պար զա պես բա ցատ րու թյան կա
րիք ու նեն։

 Կոն սուլ տա ցի ա յի ընթացքում դրանց մաս
նա գի տա կան պա տաս խան ներ կտրվեն։ 

Վատ չի լի նի այդ հար ցե րի ցու ցա կը նա խա
պես կազ մել՝ մինչև բժշ կի մոտ գնա լը։ Միշտ 
չէ որ բժիշ կը կա րող է բժշ կա կան բարդ հաս
կա ցու թյուն նե րը պարզ և մատ չե լի բա ցա
տրել, ու րեմն հարկ կլի նի այս դեպ քում դի
մելու բուժք րոջ օգ նու թյա նը։

Բ ժիշ կը կամ բուժ քույ րը կս տու գի ձեր 
ոտ քերն ու ձեռ քե րը։ Նրանք կս տու գեն, թե 
արդյոք ձեր սրունք նե րը, ոտ քե րի կո ճերն 
ու ձեռ քե րի դաս տակ նե րը այ տուց ված չեն։ 
Հղի ու թյան վեր ջին շր ջա նում, հատ կա պես 
օր վա վեր ջում թա թե րի և սրունք նե րի ան

նշան այ տուց վա ծու թյու նը բնա կան եր ևույթ 
է, ո րը, սա կայն, պետք է ան հե տա նա գի շե
րային հանգս տից հե տո: Ոտ քե րի զն նու մը 
պետք է նաև հայտ նա բե րի ե րակ նե րի լայ
նա ցում նե րը, ի նչ պես նաև ե րակ նե րի բոր բո
քում նե րը։

 ՆԵՐ ՔԻՆ ԶՆ ՆՈՒՄ



33

Առողջ հղիություն           

               

•  Գեր ձայ նը հայտ նա բեր վել է 60–ա կան 
թվա կան նե րին։ Սկզ բում այն օգ տա
գոր ծել են ձկ նային ար դյու նա բե րու թյան 
մեջ, որ պես զի օվ կի ա նո սում հայտ նա
բե րեն ձկ նե րին։ Ներ կա յումս գեր ձայ նը 
լայ նո րեն օգ տա գործ վում է բժշ կու թյան 
մեջ, այդ թվում՝ ման կա բար ձու թյու
նում, որ պես զի պար զեն սաղ մի, պտ ղի, 

պլա ցեն տայի, պտ ղաջ րե րի վի ճա կը և 
քա նա կը: Գեր ձայ նը պտ ղին տես նե լու 
և նրա զար գաց ման մա սին տվյալ ներ 
ստա նա լու ե զա կի հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս։ Խնդ րե՛ք, որ ձեր ա մու սինն էլ 
ներ կա գտն վի այդ հե տա զո տու թյա նը։ 
Ե րբ փոք րի կին տես նեք էկ րա նի վրա, 
նա եր կու սիդ հա մար էլ կդառ նա ի րա

 ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԾԱ ՎԱ ԼԸ 

Ա րյան ը նդ հա նուր քն նու թյուն 
Ա րյուն կվերց նեն ե րա կից, որ պես զի 
պար զեն նաև. 

•  ա րյան խումբն ու ռե զուս–գոր ծո նը,
 •  սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի

վան դու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, օ րի նակ՝ 
սի ֆի լիս և ՄԻ ԱՎ:

• Մե զի ը նդ հա նուր քն նու թյուն
 •  Մե զի քն նու թյու նը թաքն ված բակ տե րիու

րի այի հայտ նա բեր ման հա մար:

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Ներ կա յումս գեր ձայ նային հե տա զո տու
թյու նը դար ձել է սո վո րա կան նա խածնն դյան 
շր ջա նում։ 

Կան ա նա լի զի տար բեր տե սակ ներ, ո րոնք 
կա տար վում են հա տուկ դեպ քե րում, ե րբ 

պտ ղի զար գաց ման ըն թաց քի խան գար ման 
վտանգ կա։ Ե թե պտ ղի զար գաց ման ա րատ
նե րի ախ տո րո շու մը կա տար վել է հղի ու թյան 
սկզբ նա կան շր ջա նում, ու րեմն ան հրա ժեշտ է 
հղի ու թյու նը ը նդ հա տել։

 ԳԵՐ ՁԱՅ ՆԱՅԻՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
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կան։ Հղի ու թյան սկզբ նա կան շր ջա նում 
հնա րա վոր է գեր ձայ նային հե տա զո տու
թյան մի ջո ցով ո րո շել.

•  պտուղ նե րի թի վը և ար գան դի խո ռո չում 
պտ ղի տե ղա կա յու մը,

•  ճշ տել հղի ու թյան ժամ կե տը և ծնն դա բե
րու թյան օ րը,

•  տես նել ըն կեր քի և պտ ղի դիր քը, պտղա
ջ րե րի քա նա կը,

•  գ նա հա տել պտ ղի նոր մալ զար գաց ման 
ըն թաց քը,

•  հ ղի ու թյան 11–14 շա բա թա կան ժամ կե
տում ո րո շել պտ ղի օ ձի քային տա րա ծու
թյան հաս տու թյու նը, ո րի հաս տա ցու մը 
Դաու նի հի վան դու թյան կաս կած է ա ռա
ջաց նում և պա հան ջում է այլ հե տա զո
տու թյուն նե րի ան ցկա ցում,

•  հայտ նա բե րել պտ ղի գլ խու ղե ղի, ող նա

շա րի, սր տի և մյուս օր գան նե րի զար
գաց ման խախ տում նե րը:

Ե թե գեր ձայ նային հե տա զո տու թյու նը կա
տա րում են հղի ու թյան ա ռա ջին ա միս նե րին՝ 
մինչև 12  շա բա թա կան ժամ կե տը, շատ ջուր 
խմելու հարկ կլի նի, որ պե զի մի զա պար կը լի
քը լի նի, և այդ դեպ քում ար գանդն ու պտու ղը 
ա վե լի լավ կեր ևան։

 Այդ հե տա զո տու թյու նը բա ցար ձակ ան
վնաս է և տևում է 5–10 րո պե։ Ո րո վայ նին 
քսում են հա տուկ քսուք և ձեռ քի հա ղոր դի
չը զգու շո րեն շար ժում են ար գան դի պրոեկ
ցի այով: Այն ար ձա կում և որ սում է գեր ձայ
նային ա լիք ներ, ո րոնք ձևա փոխ վում և ար
տա պատ կեր վում են էկ րա նի վրա։

Հ ղի ու թյան 2–րդ և 3–րդ ե ռամ սյակ նե րում 
գեր ձայ նային հե տա զո տու թյան պետ ք է ներ
կա յա նալ դա տարկ ված մի զա պար կով:
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 ԻՆՉ ՊԻՍԻ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՆ ԿԱ ՏԱՐ ՎՈՒՄ 
ՁԵՐ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄՈՒՄ ԱՅՍ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ

ԱՐ ԳԱՆ ԴԻ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Մինչև հղի ու թյու նը կնոջ ար գան դն ու նի 
6–7 սմ եր կա րու թյուն, 50–100 գրամ քաշ։ Ե րբ 
պտու ղը 6 շա բա թա կան է, ար գան դն ար դեն 
գրեյպֆ րու տի չափ է։ Քա նի որ ար գան դը 
մե ծա նում է, կի նը կա րող է ո րո վայ նի խո ռո
չի ներք ևի հատ վա ծում կամ ցայլ քից վերև 
կծկում ներ ու նե նալ։ Եր բեմն կա նայք ար

գան դի լայ նա ցումն ու մե ծա ցու մը զգում ե ն։
Ար գանդն ամ բողջ հղի ու թյան ըն թաց

քում կծկ վում է: Կի նը սո վո րա բար դա չի 
զգում, բայց ե թե կծ կում նե րը շատ ու ժեղ են 
և ին տեն սիվ, կա րող է շեր տա զա տում լի նել և 
ա րյու նա հո սու թյուն նկատ վել, այդ դեպ քում 
ա ռա ջա նում է վիժ ման ռե ալ վտանգ։ 

ՆՍ ՏԱ ՆԵՐ ՎԻ ԲՈ ՐԲՈ ՔՈՒՄ 

 Կա նան ցից շա տե րը հղի ու թյան ըն թաց
քում եր բեմն–եր բեմն հե տույ քի, մեջ քի 
ներք ևի հատ վա ծի կամ ա զդ րե րի ցա վեր 
են ու նե նում։ Դա, այս պես կոչ ված, նս տա
ներ վի բո րբո քում է (այդ ներ վը սկս վում 

է ար գան դի հետ ևի հատ վա ծից, իջ նում է 
ոտ քե րը)։

Այդ ցա վե րը մեղ մե լու լա վա գույն մի ջո ցը 
պառ կելն է հա կա ռակ կող մի վրա, որ պես զի 
նվա զի ար գան դի ճն շու մը ներ վի վրա։

 

ԱՅՍ ՄԱ ՍԻՆ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ 
Ի ՄԱ ՆԱՔ.  ՎԻ ԺՈՒՄ

«Վի ժում» բա ռը «ա բոր տ» գի տա կան եզ
րույ թի հայե րեն թարգ մա նու թյունն է: Տար
բե րակ վում են ա բոր տի ե րեք տա րա տե սակ
ներ՝ ի նք նա բեր (վի ժում), ար հես տա կան–
կա մա վոր (կ նոջ ցան կու թյամբ), ա բորտ բժշ
կա կան ցու ցում նե րով։ Կա մա վոր ա բորտ նե
րը Հա յաս տա նում օրինականացվել է 1955 
թվականին։

Հ ղի ու թյան ը նդ հա տու մը կա մա վոր ա բոր

տի մի ջո ցով թույ լատ րե լի է մինչև հղի ու թյան 
12–րդ շա բա թը։ Սրա նից հե տո սաղ մն ար դեն 
պտուղ է հա մար վում, և հղի ու թյու նը կա րող է 
ը նդ հատ վել մի այն բժշ կա կան ցու ցում նե րով: 

Ծնն դա բե րու թյու նը մինչև հղի ու թյան 37–րդ 
շա բա թը հա մար վում է վա ղա ժամ։

Դժ վար է հաշ վել ի նք նա բեր վիժման տո
կո սային հա րա բե րու թյու նը. թվե րը տա տան
վում են 10–20 տո կո սի սահ ման նե րում։ 

ՎԻԺ ՄԱՆ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ

 Սո վո րա բար դժ վար է պար զել, թե ի նչն 
է ե ղել վիժ ման պատ ճառ: Դրանք 100–ից 
ա վե լի են և կոչ վում են վնա սող գոր ծոն ներ։

Վիժ ման ա մե նա տա րած ված պատ ճառ
նե րից է սաղ մի ոչ նոր մալ զար գա ցու մը։ Հա

ճախ այդ վի ժումն ան վա նում են պտ ղաձ վի 
ա ռաջ նային մահ։ Դա նշա նա կում է, որ սաղ
մը մա հա ցել է մի քա նի շա բաթ ա ռաջ կամ 
նոր մալ չի ձևա վոր վել ձվաբջ ջից։ Հե տա զո
տու թյուն նե րը պար զել են, որ այդ դեպ քում 
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վի ժու մը լի նում է հղի ու թյան ա ռա ջին շա
բաթ նե րին, ո րոնց պատ ճա ռը սո վո րա բար 
քրո մո սո մային խան գա րում ներն ե ն։

 Շատ հան գա մանք ներ կա րող են ազ դել 
սաղ մի և նրա ձևա վոր ման, զար գաց ման 
վրա և պատ ճառ դառ նալ վիժ ման: Դրանք են 
ան բա րեն պաստ մի ջա վայ րի ռա դի ա ցիան, 
դե ղա մի ջոց նե րով կամ նար կո տիկ նե րով 
թու նա վոր վե լը, մոր սուր վա րա կիչ հի վան
դու թյուն նե րը։ Այս բո լոր պատ ճառ նե րից 
կա րող են վի ժում կամ պտ ղի զար գաց ման 
խան գա րում ներ ա ռա ջա նալ։ 

 Բա ցի այդ, ի նք նա բեր վիժ ման պատ ճառ 
կա րող են դառ նալ նաև մոր ո րոշ թաքն ված 
հի վան դու թյուն նե րը, օ րի նակ՝ այն պի սի 
վա րակ ներ, ի նչ պի սիք են տոք սոպ լազ մո
զը, խլա մի դո զը, բրու ցե լ յ ո զը, գո նո ռե ան, 
սի ֆի լի սը։

 Հա վաս տի տե ղե կու թյուններ չկան այն 
մա սին, թե մոր սնն դի այս կամ այն պա կա սը 
ի նչ պես կա րող է դառ նալ վիժ ման պատ ճառ։ 

Ծ խող կա նայք ա վե լի հա ճախ են վի
ժում ու նե նում, քան չծ խող կա նայք։ Ո գե լից 
խմիչք նե րի գոր ծա ծու թյու նը նույն պես մե
ծաց նում է վիժ ման վտան գը։

 Կեն ցա ղային վնաս ված քը կամ կնոջ վի
րա հա տու թյու նը կա րող են մե ծաց նել վիժ
ման հնա րա վո րու թյու նը, չնա յած այդ կա պը 
գի տա կա նո րեն հաս տատ ված չէ։ 

Հ ղի ու թյան ա ռա ջին ե ռամ սյա կում վիժ
ման պատ ճառ կա րող է լի նել նաև ար գան
դի վզի կի ան բա վա րա րու թյու նը։ Կա նան ցից 
շա տե րը վիժ ման պատ ճառ են հա մա րում հո
գե կան ապ րում նե րը և ֆի զի կա կան ցա վը, 
չնա յած դրանք գի տա կա նո րեն հաս տատ
ված չեն։

 Հա ջորդ է ջե րում նկա րագր ված են վիժ
ման տար բեր ձևե րը և հնա րա վոր պատ ճառ
նե րը։ Գր քի այս մա սը պետք է ձեզ օգ նի ժա
մա նա կին ճա նա չելու վիժ ման վտան գի ախ
տան շան նե րը։ Ծա գած հար ցե րը կա րող եք 
քն նար կել ձեր բժշ կի հետ։

Ս ՊԱՌ ՆԱ ՑՈՂ ՎԻԺՈՒՄ

Ս պառ նա ցող վիժումը կա րե լի է ճա նա չել 
ո րո վայ նի ստո րին հատ ված նե րի կծ կան քա 
նման ցա վե րի մի ջո ցով։ Ցա վը կա րող է նման
վել նաև դաշ տա նային ցիկ լի ցա վե րին։ Մի
ակ բա նը, որ կա րող է ա նել կի նը, հան գիստն 
է՝ ան կող նային ռե ժի մը, չնա յած ֆի զի կա կան 

ակ տիվ գոր ծու նե ու թյու նը, սկզբուն քո րեն, 
չպի տի դառ նա վիժ ման պատ ճառ։ Ոչ մի դե
ղա մի ջոց կամ բու ժում չի կա րող կնո ջը փր կել 
վիժ ման վտան գից։

Ս պառ նա ցող վի ժու մը հեշտ է ախ տո րո շել։ 
Ա նհ րա ժեշտ է դի մել բժշ կի:

ՍԿՍ ՎՈՂ ՎԻԺՈՒՄ

Սկս վող վիժումն ու ղեկց վում է հետզ հե տե 
ու ժե ղա ցող ցա վե րով, ա րյու նային ար տա
դրու թյամբ և ար գան դի վզի կի լայ նաց մամբ 
(դի լա տա ցի ա), որ ցույց է տա լիս ար գան դի 

պա տից պտ ղաձ վի ան ջա տու մը։ Այս ի րա
վի ճա կում վիժումը դեռևս կա րե լի է կան խել։ 
Եր բեմն վիժումն ան ցնում է հաջորդ փու լ, 
ո րն ու ղեկց վում է պտ ղի դուրս մղու մով։ 

Պտ ղա ձուն ար գան դից կա րող է ան ջատ
վել մա սամբ, ոչ լրիվ։ Պտ ղաձ վի ո րոշ մա սեր 
դուրս են գա լիս ար գան դից, մյուս նե րը մնում 

են ներ սում։ Ոչ լրիվ վիժման դեպ քում ա ռատ 
ա րյու նա հո սու թյուն է լի նում այն քան ժա մա
նակ, քա նի դեռ ար գան դը լրիվ չի մաքր վել։
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Չ կա յա ցած վիժումը վա ղուց մա հա ցած 
սաղ մի տևա կան մնալն է ար գան դում։ Այս 
դեպ քում ա րյու նա հո սու թյու նը, ի նչ պես նաև 

մյուս ախ տա նիշ նե րը կա րող են և չլի նել։ Սո
վո րա բար սաղ մի մա հից մինչև վիժման ի 
հայտ գա լը կա րող են շա բաթ ներ ան ցնել։

 

Ե ԹԵ ԲԱՐ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՆ Ա ՌԱ ՋԱ ՑԵԼ

Ե թե վիժ ման վտանգ կա, հար կա վոր է այդ 
մա սին բժշ կին ան հա պաղ հայտ նել։ Ա ռա ջին 
նշա նը սո վո րա բար կծ կան քան ման ցա վերն 
են և ա րյու նա հո սու թյու նը: Պետք է հաշ վի 
առ նել նաև ար տար գան դային հղի ու թյան 
հնա րա վո րու թյու նը։ Ար գան դային հղի ու
թյան ժա մա նակ, ի տար բե րու թյուն ար տար
գան դայի նի, խո րի ո նային գո նա դոտ րո պի նի 
մա կար դա կն ա վե լի բարձր է, սա կայն այն մի 
ան գամ ստու գե լը դեռ բա վա րար չէ։ Բժիշ
կը պետք է մի քա նի օր վա ըն թաց քում ո րո շի 
այդ հոր մո նի մա կար դա կը։

Հ ղի ու թյան հինգ շա բա թից հե տո ախ
տո րոշ մա նը կօգ նի գեր ձայ նային հե տա
զո տու թյու նը։  Ե թե գեր ձայ նը հայտ նա բե րի 
ե րե խայի սր տի զար կե րը, ու րեմն պետք է 
հագստա նալ, չնա յած ա րյու նա հո սու թյու նը 
կա րող է շա րու նակ վել։ Սա կայն հար կա վոր 
է նո րից հե տա զոտ վել, որ պես զի հա մոզ վեք՝ 
պտուղն ա ճում է,  թե ոչ: 

Որ քան ա րյու նա հո սու թյունն ու կծ կան
քան ման ցա վե րը տևա կան են, այն քան մեծ 
է վիժ ման վտան գը։ Ե թե ար դեն հայտն վել 

են ա րյան մա կար դուկ ներ և հյուս վածք նե
րի կտոր ներ (դ րանք ան վա նում են բեղմ նա
վոր ման ար դյունք), ու րեմն ա վե լի հա վա նա
կան է, որ հղի ու թյու նը պահ պա նել հնա րա
վոր չէ։ 

 Սա կայն հնա րա վոր է, որ պտ ղաձ վի ոչ 
բո լոր մա սերն են դուրս մղ վել, և ան հրա
ժեշտ է ար գան դի խո ռո չի մաք րում կա տա րել 
(կյու րե տաժ)։ Այդ ոչ բարդ գոր ծո ղու թյու նը 
հար կա վոր է կա տա րել, որ պես զի ար գան դը 
դա տարկ վի, ա րյու նա հո սու թյու նը դա դա րի, 
ի նչ պես նաև կան խար գել վի սա կա վա րյու
նու թյան (ա նե մի ա) և վա րակ նե րի ա ռա ջաց
ման հնա րա վոր վտան գը։

Ո րոշ կա նանց տա լիս են պրո գես տե
րո նային շար քի պրե պա րատ ներ, մաս նա
վո րա պես «Դյու ֆաս տոն» պատ րաս տու
կը, որ պես զի հղի ու թյան նոր մալ ըն թացքն 
ա պա հով վի։ Բայց պրո գես տե րո նի ար դյու
նա վե տու թյու նն այս դեպ քում հաս տատ
ված չէ, և այդ դե ղա մի ջո ցը կա րող է նաև 
բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ ե րե խայի 
ա ռող ջու թյան վրա։

 ԱՐՅԱՆ ՌԵ ԶՈՒՍ– ԳՈՐ ԾՈ ՆԸ ԵՎ ՎԻ ԺՈՒ ՄԸ

Ե թե հղի կնոջ ա րյան մեջ բա ցա կա յում է 
ռե զու ս–գոր ծո նը, վի ժում է տե ղի ու նե ցել, և 
հղի ու թյան ժամ կե տը գե րա զան ցում է 8 շա
բա թը, ո ւս տի ան հրա ժեշտ է ի մու նոգ լո բու
լին ստա նալ։ Բայց դա պետք է ա նել ա րյան 
բա ցա սա կան ռե զու ս–գոր ծո նի դեպ քում, 

որ պես զի հա կա ռե զուս հա կա մար մին նե րը 
բլո կա դայի են թար կեն ռե զուս ան տի գե նը 
և կան խար գե լեն հե տա գա հղի ու թյուն նե րի 
ժա մա նակ պտ ղին սպաս վող հե մո լի տիկ հի
վան դու թյու նը:
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Ե ԹԵ ՎԻ ԺՈՒՄ Է ՏԵ ՂԻ ՈՒ ՆԵ ՑԵԼ

Վի ժու մը հո գե բա նա կան ծանր հետ ևանք 
է ու նե նում կնոջ վրա, ի սկ եր կու հա ջոր դա
կան վի ժում նե րը հու սա հա տություն են առաջ 
բերում։ 

Բ ժիշկ նե րից շա տե րը խոր հուրդ են տա
լիս հա տուկ հե տա զո տու թյուն նե րի դի մել 
վիժ ման պատ ճա ռը բա ցա հայ տե լու հա
մար։ Տար բեր հե տա զո տու թյուն ներ են կա

տար վում, մաս նա վո րա պես քրո մո սո մային, 
ինչպես նաև վա րակ նե րի, շա քա րախ տի 
հնա րա վո րու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար։

Ձեզ և ձեր ա մուս նուն մի՛ մե ղադ րեք վիժ
ման հա մար։ Փաս տո րեն հնա րա վոր չէ հի շել 
այն ա մե նը, ի նչ ա րել եք կամ կե րել վի ժու մից 
ա ռաջ, այն պես որ, մի՛ աշ խա տեք ի նք նու
րույն պար զել վիժ ման պատ ճա ռը։

 ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ՈՆ (ՎԱ ՐԱ ԿԻՉ) ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր ԵՎ ՀՂԻ ՈՒ ԹՅՈՒՆ

 ՏՈՔ ՍՈՊ ԼԱԶ ՄՈԶ

Հ ղի ու թյան ըն թաց քում շատ կար ևոր է 
նվա զեց նել վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով 
հի վան դա նա լու ռիս կը, ո րոնք բա ցա սա բար 
են ան դրա դառ նում պտ ղի նե րար գան դային 
զար գաց ման վրա։

 Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով հի վան
դա նա լու ռիս կը կա րե լի է զգա լի ո րեն նվա զեց
նել, ե թե պահ պան վեն հետ ևյալ կա նոն նե րը։

 Տոք սոպ լազ մո զի, բրու ցե լ յ ո զի ու լիս տե
րի ո զի կան խար գե լում. կա տու նե րի, այ ծե րի, 
ծո վային խո զուկ նե րի, ի նչ պես նաև ե թե աշ
խա տում եք լա բո րա տո րի ա յում, ա պա փոր
ձա րա րա կան կեն դա նի նե րի ար տա թո րանք
նե րի հետ շփու մը պետք է բա ցա ռել։ Պետք 
է խու սա փել հում կաթ նամ թեր քից, ջեր մային 
վատ մշա կում ու նե ցող մսամ թերք նե րից ու 
կաթ նամ թերք նե րից։ 

Այն հղի նե րը, ով քեր չեն հի վան դա ցել 
ման կա կան վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե
րով (կարմ րախտ, կարմ րուկ, ջր ծա ղիկ, խո
զուկ), պետք է հնա րա վո րու թյան սահ ման
նե րում խու սա փեն այդ հի վան դու թյուն նե
րով հի վան դա ցած նա խադպ րո ցա կան հա
սա կի ե րե խա նե րի հետ շփու մից։ Ե թե հղի 
կի նը աշ խա տան քի բե րու մով պետք է շփ վի 

ե րե խա նե րի հետ (ման կա կան ուսում նա
կան և բու ժա կան հիմ նարկ նե րի աշ խա
տող ներ), ա պա կա՛մ մինչև հղի ու թյու նը 
այդ կա նայք պետք է են թարկ վեն վակ ցի
նաց ման, կա՛մ պետք է փո խել նրանց աշ
խա տան քի բնույ թը, հատ կա պես հղի ու
թյան ա ռա ջին կե սում։

Այդ միկ րոօր գա նիզմ նե րը կա րող են ըն
կեր քից ներ թա փան ցել պտ ղի օր գա նիզմ։ Ի 
դեպ, մոր վա րակ վե լը ոչ մի ախ տան շա նով չի 
բա ցա հայտ վում։

Տոք սոպ լազ մո զը հղի ու թյան ժա մա նակ 
կա րող է ի նք նա բեր վիժ ման կամ պտ ղի վա
րակ ման պատ ճառ դառ նալ։ Տոք սոպ լազ մո
զի բուժ ման հա մար կի րառ վում են հա տուկ 
հա կա բի ո տիկ ներ, օ րի նակ՝ ռո վա մի ցի ն։ 
Բայց ա վե լի լավ է պահ պա նել ան ձնա կան 
հի գի ե նայի կա նոն նե րը և խու սա փել այդ 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի տա րա ծու մից։

 Խու սա փե՛ք կատ վի կղան քի հետ շփ վե լուց 
(թող մեկ ու րի շը մաք րի նրա ան կյու նը), հում 
մսի հետ գործ ու նե նա լուց, այ գե գոր ծա կան 
և բան ջարա բոս տա նային աշ խա տանք նե
րից հե տո ձեռ քե րը լվա ցե՛ք, ի սկ մի սը եր կա՛ր 
ե փեք։ Բան ջա րե ղե նը լա՛վ լվա ցեք:

Պ ՏՈՒ ՂԸ 8–ՐԴ ՇԱ ԲԱ ԹՈՒՄ

Պտ ղի եր կա րու թյու նը հի մա մո տա վո րա
պես 2,5 սմ է, այ սինքն՝ 10 000 ան գամ ա վե
լի մեծ, քան բեղմ նա վոր ման ժա մա նակ։ Նա 
ար դեն գրե թե բո լոր հիմ նա կան օր գան նե

րը ու նի. եր ևում են ա կանջ նե րը և ա չուկ նե
րը, ո րոնք ծած կող մաշ կը շու տով կբաց վի և 
կվե րած վի կո պե րի։ Զար գա նում է ներ քին 
ա կան ջը, ո րը պա տաս խա նա տու է հա վա սա
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րակշ ռու թյան և լսո ղու թյան հա մար։ Ռիթ միկ 
տրո փում և ա րյուն է մղում սր տի կը, եր ևում 
են ա րյու նա տար ա նոթ նե րը, ա ճել են թա
թիկ ներն ու տո տիկ նե րը։ Պտու ղը շարժ վում 

է և ան գամ տո տիկ նե րով խփում, բայց մայ
րը դա ա ռայժմ չի զգում. պտու ղը դեռևս շատ 
փոքր է ։

 ՀԱ ՏՈՒԿ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Ա ռա ջին ի սկ այ ցի ժա մա նակ բժիշ կը կո
րոշի հղի կնոջ ա րյան խումբն ու ռե զու սը։ Ռե
զու սը ո րոշ վում է ա րյան մեջ ռե զուս–գոր ծոն 
կոչ վող սպի տա կու ցի առ կա յու թյամբ կամ բա
ցա կա յու թյամբ։ Ե թե այդ սպի տա կու ցն ա րյան 
մեջ կա, ու րեմն ա րյան ռե զու սը դրա կան է, ի սկ 
ե թե չկա, բա ցա սա կան է։ Մարդ կանց զգա լի 
մա սը ա րյան դրա կան ռե զուս ունի, 15 %–ը այն 
չու նի, ռե զու սը բա ցա սա կան է։ 

Ե թե հղի կինն ու նրա ա մու սի նը ու նեն 
ա րյան բա ցա սա կան ռե զուս պատ կա նե
լու թյուն, ոչ մի բար դու թյուն չի ա ռա ջա նա։ 
Դժվա րու թյուն նե րը ծա գում են այն դեպ քում, 
ե րբ ծնող նե րի ա րյան ռե զուս նե րը տար բեր 
ե ն։ Օ րի նակ՝ մայրն ու նի ա րյան բա ցա սա
կան ռե զուս պատ կա նե լու թյուն, ի սկ պտու ղը 
հո րից ժա ռան գել է ա րյան դրա կան ռե զուս, 
հետ ևա բար՝ մոր և պտ ղի ա րյան ռե զուս նե
րը չեն հա մընկ նում։ Այս դեպ քում շատ լուրջ 
բար դու թյուն ներ են ա ռա ջա նում, հնա րա վոր 
է ան գամ պտ ղի հե մո լի տիկ հի վան դու թյան 
ա ռա ջա ցում, ան գամ մա հա ցու թյուն ծնն դա
բե րու թյու նից ա ռաջ կամ հե տո։ Բա րե բախ
տա բար ա ռա ջին հղի ու թյան դեպ քում դա 
շատ հազ վա դեպ է պա տա հում։ Բայց ե թե 
այդ կի նը ո րո շել է ե րկ րորդ ան գամ ծնն դա
բե րել, ու րեմն բժիշ կը կն շա նա կի ի մու նային 
գամ մա–գ լո բու լին, այ սինքն՝ հա տուկ մի
ջո ցա ռում, որ պես զի կան խի բար դու թյուն
նե րի ա ռա ջացումը։ Այդ նե րար կում նե րը 
կկա տա րեն ծնն դա բե րու թյու նից հե տո՝ 
ա ռա ջին 72 ժամ վա ըն թաց քում։

 Ներ կա յումս պտ ղի զար գաց մա նը հետ ևե
լու հա մար բազ մա թիվ մի ջոց ներ կան։ Ե թե 
բժիշ կը կաս կա ծում է, որ պտու ղը կա րող է 
ժա ռան գա կան ի նչ–ի նչ հի վան դու թյուն ներ 
ու նե նալ, նշա նա կում է հետ ևյալ հե տա զո
տու թյուն նե րը:

 

ԱԼ ՖԱ–ՖԵ ՏՈՊ ՐՈ ՏԵ Ի ՆԱՅԻՆ ԹԵՍ
ՏԸ հղի ու թյան 15–18–րդ շա բաթ նե րում: Այս 
հե տա զո տու թյան մի ջո ցով պար զում են ալ
ֆա–ֆե տոպ րո տե ի նի՝ պտ ղի ար տա դրած 
նյու թե րի քա նա կու թյու նը ձեր ա րյան մեջ։ 
Դրա մեծ քա նա կու թյու նը կա րող է նշա նա
կել, որ .

• երկ վո րյակ եք ծնն դա բե րե լու,
 •  ճիշտ չեք հաշ վար կել ծնն դա բե րու թյան 

օ րը, 
•  ե րե խայի զար գաց ման խան գա րում ներ 

կան։ 
Ալ ֆա–ֆե տոպ րո տե ի նի մեծ քա նա կու

թյան դեպ քում ա վե լի հա ճա խա կի են ող
նա շա րի և ող նու ղե ղի ա րատ նե րը, այս պես 
կոչ ված՝ «բի ֆի դի մեջ քը»։ Այս դեպ քում բազ
մա թիվ ու րիշ հե տա զո տու թյուն նե րի կա րիք 
կզ գաց վի։ Ե թե հի վան դա նո ցը հա գե ցած է 
գեր ձայ նային տար բեր սար քա վո րում նե րով, 
հնա րա վոր է, որ ալ ֆա–ֆե տոպ րո տե ի նի 
ստուգ ման ան հրա ժեշ տու թյուն չա ռա ջա նա։

 ԽՈ ՐԻ Ո ՆԻ ԲԻ ՈՊ ՍԻ Ա (ԹԱՎ ԿԵ ՆՈՒ 
ԹԵԼԻԿ ՆԵ ՐԻ) Ա ՆԱ ԼԻ Զ–ը հղի ու թյան 
8–11–րդ շա բաթ նե րի ըն թաց քում: Այս հե տա
զո տու թյու նը կա տա րում են գե նե տիկ կամ 
քրո մո սո մային հի վան դու թյուն ներ, օ րի նակ՝ 
Դաու նի հա մախ տա նի շը հայտ նա բե րե լու 
հա մար։ Շատ նեղ խո ղո վա կը (զոն դը) հեշ
տո ցով մտց նում են ար գանդ և սաղմ նային 
թա ղան թի հյուս ված քից՝ խո րի ո նից, փոք րիկ 
նմուշ վերց նում։ Ար դյունք նե րը հայտ նի կլի
նեն 1–2 շա բաթ ան ց։ Այս հե տա զո տու թյան 
ա ռա վե լու թյունն այն է, որ պտ ղի ոչ նոր մալ 
զար գաց ման դեպ քում հղի ու թյու նը կա րե լի 
է բա վա կան վաղ շր ջա նում ը նդ հա տել։ Բայց 
այս դեպ քում վիժ ման վտանգն ա վե լի մեծ է, 
քան ամ նո ցեն տե զի դեպ քում։ 

Ու սում նա սի րե լով հյուս վածք նե րի շատ 
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փոք րիկ կտոր նե րը, ո րոն ցից կազմ ված է 
ըն կեր քը, կա րե լի է հղի ու թյան սկզբ նա կան 
շր ջա նում պար զել ժա ռան գա կան հի վան դու
թյուն նե րի հնա րա վո րու թյու նը։ Հյուս ված
քը սո վո րա բար վերց նում են ար գան դի խո
ռոչ մտց րած հա տուկ ա սե ղով։ Այս ա նա լի զի 
ա ռա վե լու թյունն այն է, որ հղի ու թյան ըն
թաց քի խան գար ման հայտ նա բեր ման դեպ
քում այն կա րե լի է սկզբ նա կան շր ջա նում 
ը նդ հա տել։

 
ԱՄ ՆԻ Ո ՑԵՆ ՏԵԶ հղի ու թյան 14–18–րդ 

շա բաթ նե րի ըն թաց քում: Այս հե տա զո տու
թյու նը կա տար վում է այն դեպ քում, ե րբ հղի 
կնոջ ա րյու նա կից բա րե կամ նե րից մեկ նու
մե կը գե նե տիկ հի վան դու թյուն է ու նե ցել, 
օ րի նակ՝ Դաու նի հա մախ տա նիշ, նյար դային 
խո ղո վա կի զար գաց ման ա րատ, կամ կի
նը ու նե ցել է զար գաց ման ա րա տով ե րե խա, 
կամ հղի կնոջ ա րյան մեջ բարձր է կամ հա
կա ռա կը՝ շատ ցածր է ալ ֆա–ֆ րե տոպ րո
տե ի նի մա կար դա կը։ Այդ հե տա զո տու թյու նը 
նշա նա կում են նաև 35–ից բարձր տա րիք ու
նե ցող բո լոր հղի կա նանց՝ Դաու նի ախ տա
նի շով ե րե խա ու նե նա լու հա վա նա կա նու
թյան բարձ րաց ման կա պակ ցու թյամբ։ Այդ 
հե տա զո տու թյու նը կա տար վում է հղի ու թյան 
16–18–րդ շա բաթ նե րի ըն թաց քում։ Դրա հա
մար ծա կում են ո րո վայ նի և ար գան դի պա
տը և մի քիչ սաղմ նային հե ղուկ վերց նում։ 
Ամ բողջ հե տա զո տու թյու նը տե ղի է ու նե նում 
գեր ձայ նային հս կո ղու թյան տակ։ Պա տաս
խա նը կլի նի 1–2 շա բաթ ան ց։ Այս հե տա զո
տու թյան դեպ քում վիժ ման հա վա նա կա նու
թյու նը շատ քիչ է ։

Ամ նի ո ցեն տե զի մի ջո ցով կա տա րում են 
պտ ղի քրո մո սո մային հե տա զո տու թյուն և 
ձևա փո խա կան խան գա րում նե րի բա ցա
հայտ ում։ Ե թե հղի ու թյու նը նոր մալ է ըն թա
նում, ու րեմն նման հե տա զո տու թյան կա րիք 
չկա։ Բժիշ կը կա րող է ա ռա ջար կել կա տա րել 
այդ հե տա զո տու թյու նը, ե թե.

•   դուք 35–ից մեծ տա րիք ու նեք (այդ հա
սա կում մե ծա նում է Դաու նի հա մախ
տանի շով ե րե խա ո ւե նա լու ռիս կը), 

•  ըն տա նի քում ժա ռան գա կան հի վան դու
թյուն ներ կան, օրինակ՝ սպի նա բի ֆի դա, 

•  ալ ֆա–ֆե տոպ րո տե ի նի մա կար դա կը 
բարձր է ։

Սկզ բում գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն 
է կա տար վում, որ պես զի պար զեն ըն կեր
քի և պտ ղի դիր քը։ Հե տո բժիշ կը ո րո վայ նի 
պա տից ար գանդ է մտց նում եր կար ա սեղ և 
նե րար կի չով քա շում հարպտ ղային հե ղու
կից, ո րի մեջ պտ ղի բջիջ նե րից կան։ Դրանք 
ու սում նա սի րում են այս կամ այն շե ղու մը 
հայտ նա բե րե լու հա մար։

 
Ե ՌԱ ԿԻ (ԹԵՍՏ)։ Այս հե տա զո տու թյու

նը, այ սինքն՝ մոր օր գա նիզ մի և ըն կեր քի 
կող մից ա րտադր վող ե րեք նյու թե րի՝ խո րիո 
նային գո նա դոտ րո պինի, է ստ րի ոլի և ալ ֆա–
ֆե տոպ րո տե ի նի մա կար դա կի ո րո շու մը կա
տար վում է հղի ու թյան մո տա վո րա պես 16–րդ 
շա բաթ վա ըն թաց քում։ Ե թե այդ նյու թե րի 
առ կա յու թյու նը չա փից շատ է, ու րեմն մեծ է 
հա վա նա կա նու թյու նը, որ ե րե խան Դաու նի 
հա մախ տա նիշ կամ նյար դային խո ղո վա կի 
խան գա րում ու նի։ Այս դեպ քում բժիշկն ան
պայ ման ամ նի ո ցեն տեզ կն շա նա կի։ Բայց 
ոչ բո լոր հի վան դա նոց նե րում ե ռա կի թես տի 
կա տար ման հնա րա վո րու թյուն կա։ Եր բեմն 
բա վա րար վում են եր կա կի թեստով, այ սինքն՝ 
ո րո շում են մի այն եր կու նյու թե րի՝ խո րի ո
նային գո նա դոտ րո պի նի և է ստ րի ո լի մա կար
դա կը ա րյան մեջ, ի սկ ո րոշ հի վան դա նոց նե
րում նման հե տա զո տու թյուն ներ ը նդ հան րա
պես չեն ան ցկաց նում։ Այդ դեպ քում հղի կի նը 
ու ղեգր վում է III մա կար դա կի հան րա պե տա
կան ծնն դօգ նու թյան հիմ նարկ ներ։

 ՊՈՐ ՏԱ ԼԱ ՐԻ ԱՐՅԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈՏՈՒ
ԹՅՈՒՆ (ԿՈՐ ԴՈ ՑԵՆ ՏԵԶ)։ Այս հե տա զո
տու թյունն օգ նում է ե րե խայի քրո մո սո մա յին 
խան գա րում նե րի, ֆի զի կա կան խե ղում նե րի, 
պտ ղի հե մո լի տիկ հի վան դու թյան, տոքսո
պլազ մո զի և այլ հի վան դու թյուն նե րի հայտ 
նա բեր մա նը։ Հե տա զո տու թյու նը կա տար վում 
է հետ ևյալ կերպ՝ կնոջ ո րո վայ նը ծա կում են 
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եր կար ա սե ղով՝ այն մտց նե լով պոր տա լա
րի ե րա կի մեջ՝ ըն կեր քից ոչ հե ռու, և պտ ղի 
ա րյու նից նմուշ է վերց վում։ Այս հե տա զո
տու թյու նը կա րե լի է կա տա րել պտ ղի ա րյան 
ա նոթ նե րի բա վա կան լավ ձևա վո րու մից 
հե տո, բայց ոչ հղի ու թյան 18–րդ շա բա թից 
ա ռաջ։ Պա տաս խա նը կլի նի 48 ժամ ան ց։

 ԳԵ ՆԵ ՏԻԿ ԽՈՐՀՐ ԴԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ 
(ԿՈՆ  ՍՈՒԼ  ՏԱ ՑԻ Ա)։ Ե թե հղի կի նը մտա
հոգ ված է, որ ե րե խան կա րող է բնա ծին 
ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն կամ մարմ
նա կան խե ղում ներ ու նե նալ, ա մուս նու հետ 
պետք է խորհր դատ վու թյան գնա բժիշկ–գե
նե տի կի մոտ։ Ու շա դիր ու սում նա սի րե լով 
նրանց տոհ մա բա նու թյու նը՝ բժիշ կը ե րե

խայի գե նե տիկ հի վան դու թյան վե րա բե ր
յալ եզ րա կա ցու թյուն կա նի։ Ա նհ րա ժեշ տու
թյան դեպ քում քրո մո սո մային, ինչպես նաև 
մի քա նի լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն ներ 
կկատարեն։ Լավ կլի նի բժիշկ–գե նե տի կի 
մոտ գնալ մինչև հղի ու թյու նը և նրան պատ
մել ա րյու նա կից ազ գա կան նե րի բո լոր գե
նե տիկ հի վան դու թյուն նե րի մա սին։ Այդ մա
սին պետք է զրու ցել նաև բու ժող բժշ կի հետ։

Պտ ղի դեմքն ար դեն գծագր վում է, 
հս տակ եր ևում են քթիկն ու բե րա նի կը, 
թա թիկ ներն ու տո տիկ նե րը շա րու նա
կում են ա րագ ա ճել։ Պտու ղը մո տա վո
րա պես 3 սմ եր կա րու թյուն ու նի։

 ԴՈՒՔ ԵՎ ՁԵՐ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄԸ

 Ձեր քա շը սկ սել է զգա լի ո րեն ա վե լա նալ։ Հետ ևե՛ք ձեր քա շի ա ճին՝ կա տա րե լով 
հա մա պա տաս խան գրան ցում ներ։ Հոր մո նային վե րա կա ռու ցում նե րի պատ ճա ռով 
լն դե րը կա րող են թու լա նալ, ու րեմն բե րա նի խո ռո չի հա տուկ խնամ քի կա րիք կա։ 
Հի մա կա րե լի է հա տուկ հե տա զո տու թյուն նե րի մա սին մտա ծել։

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄԻ
ՀՈՐ ՄՈ ՆԱՅԻՆ ՎԵ ՐԱ ԿԱ ՌՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 

Հոր մոն նե րը մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն ոչ 
մի այն հղի ու թյան, այլ նաև ծնն դա բե րու թյան 
ժա մա նակ։ Սկզ բում դրանք ար տադր վում են 
ձվա րան նե րում, ի սկ հե տո՝ հղի ու թյան մո
տա վո րա պես 12–րդ շա բա թից սկսած, ար
տադրվում են պլա ցեն տայի կող մից։ Հոր
մոն նե րը պա տաս խա նա տու են ոչ մի այն 
պտղի նոր մալ զար գաց ման ու ա ճի, այլ նաև 
հղի կնոջ օր գա նիզ մում կա տար վող բո լոր 
փո փո խու թյուն նե րի հա մար։ Դրանց մա
կար դա կից է կախ ված ծնն դա բե րու թյան ժա
մա նա կին տե ղի ու նե նա լը։

Հ ղի ու թյան ա ռա ջին 12–րդ շա բա թում 
ա րյան մեջ պլա ցեն տայի կող մից ար տա
դրվող և խո րիո նային գո նա դոտ րոպ հոր մո
նի շատ մեծ քա նա կու թյուն է նկատ վում։ Հղի 
կնոջ ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը, զգաց մուն
քային վի ճա կը, սրտ խառ նո ցի ու փսխման 

առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը հոր
մոն նե րի, այդ թվում նաև այդ հոր մո նի և 
պրո գես տե րո նի առ կա յու թյու նից է կախ ված։

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ ի հայտ են գա
լիս ա մե նա տար բեր զգաց մունք ներ՝ հի աց
մուն քից սկ սած մինչև ծանր մղ ձա վան ջային 
ապ րում նե րը։ Դա շատ բնա կան եր ևույթ է. 
կի նը պատ րաստ վում է մայ րա նալու, նոր–
նոր է սկսում հաշտ վել այն մտ քի հետ, որ իր 
կյանքն այլևս եր բեք ա ռաջ վա նման չի լի
նի։ Նա հա ճախ է մտա հոգ վում այն հար ցով, 
թե պատ րաստ է մայր դառ նա լուն, ե րե խայի 
ծնվե լը չի խա թա րի ի րենց ա մուս նա կան հա
րա բե րու թյուն նե րը։

Հ ղի կի նը կա րող է տրա մադ րու թյան 
կտրուկ փո փո խու թյուն ներ ու նե նալ, հա վա
նա բար ա մե նաանն շան պատ ճառ նե րից ան
գամ կա րող է գրգռ վել։ Դա նույն պես նրա 
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օր գա նիզ մում կա տար վող հոր մո նային փո
փո խու թյուն նե րի ար դյունք է։ Նա պետք է 
ժա մա նակ գտ նի և ա մուս նու հետ զրու ցի իր 
ապ րում նե րի մա սին։ Ա մուս նու օգ նու թյամբ, 
ա ջակ ցու թյամբ ա վե լի հեշտ կլի նի գրգռ վա
ծու թյան վի ճա կը, վա խերն ու տագ նապ նե րը 
հաղ թա հա րե լը։

 Կա նանց կոն սուլ տա ցի ա յում ձեզ կտան 
մայ րու թյան հա տուկ քարտ, որ տեղ գրանց
վե լու են հղի ու թյան ըն թաց քում կա տար ված 
բո լոր ա նա լիզ նե րի, հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը։ Հղի կի նը պետք է այդ քար տը 
միշտ իր մոտ պահի, ո րով հետև հնա րա վոր 
է, որ նրան տնից հե ռու բու ժօգ նու թյուն ցույց 

տա լու ա ռիթ լի նի։ Այդ քար տում գրանց ված 
է հղի ու թյան ամ բողջ ըն թաց քը և բժշ կին ան
հրա ժեշտ ամ բողջ տեղեկատվությունը։

 
Պտ ղի գլ խի կն ա րագ մե ծա նում է, 

քա նի որ ա ճող գլ խու ղե ղի հա մար բա
վա կան տեղ է հար կա վոր։ Պտու ղը կա
մաց–կա մաց ո ւղղ վում է։ Հս տակ եր ևում 
են ա կանջ նե րը, թա թիկ նե րի և տո տիկ
նե րի մատ նե րը լավ զար գա ցած են, 
բայց դեռ մի ա ցած ե ն։ Պտ ղի եր կա րու
թյու նը մո տա վո րա պես 4,5–5 սմ է, ի սկ 
քա շը՝ 5 գ։
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ՀՈԳ ՆԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ
Հ ղի ու թյու նը կա րող է տար բեր ազ դե ցու

թյուններ ու նե նալ. ո րոշ կա նայք հղի ու թյան 
ըն թաց քում ի րենց շատ լավ են զգում, մյուս
նե րն ու նե նում են ո րոշակի թու լու թյուն։ Խո շոր 
կա նայք ա վե լի հեշտ են տա նում ծան րա բեռն
վա ծու թյու նը, քան փոքր մարմ նա կազ մու
թյամբ կա նայք։ Հոգ նա ծու թյան դեպ քում ան
հրա ժեշտ է ա վե լի հա ճախ ը նդ մի ջել աշ խա
տան քը, ե թե հնա րա վոր է, բարձ րաց նել ոտ
քե րը: Ե թե հոգ նա ծու թյու նը շա րու նակ վում է 2 
և ա վե լի շա բաթ, ան հրա ժեշտ է դի մել բժշ կի։

 Ցան կա ցած տկա րու թյուն կա մաց–կա
մաց ան ցնում է, և ժա մա նա կի ըն թաց քում 
դուք ա վե լի ու ա վե լի քիչ կհոգ նեք։ 

Մ տա ծե՛ք հղի կա նանց հա մար հա տուկ 
դա սըն թաց նե րի,  Մայ րու թյան դպ րո ցի պա
րապ մունք նե րին այ ցե լելու մա սին։ Այդ մա
սին զրու ցե՛ք բժշ կի հետ։

 ԳՈՏ ԿԱ ՏԵ ՂԻ (ՄԵՋ Ք) ՑԱ ՎԵՐ 
Դրանք ա ռա ջա նում են հղի ու թյան տար

բեր շր ջան նե րում, բայց ա վե լի հա ճախ՝ 
ո ւշ շր ջա նում, ե րբ դուք աշ խա տում եք հա
կակշռել մե ծա ցած փո րը և քայ լում եք մի 
քիչ հետ թեք ված, այս պես կոչ ված՝ հղի կնոջ 
հ պարտ կեց ված քո վ՝ կուրծքն ա ռաջ, մեջ
քը հետ թեք ված: Այդ վի ճակն ա ռա ջաց նում 
է մեջ քի ներ քին հատ վա ծի մկան նե րի և ջլե
րի լար վա ծու թյուն։ Այս ցա վե րի ժա մա նակ ոչ 
մի դեպ քում չի կա րե լի ծան րու թյուն բարձ
րաց նել: Ծնկ նե րը փա թա թե՛ք է լաս տիկ վի
րա կա պով,  հա գե՛ք հղի նե րի հա մար նա խա
տես ված ձգող գոտի (բան դաժ), գուլ պա ներ, 
բարձ րակ րունկ կո շիկ մի՛ հա գեք և այն պե՛ս 
նս տեք, որ մեջ քը հե նե լու տեղ լի նի։

ԼՆ ԴԵ ՐԻ ԱՐՅՈՒ ՆԱ ՀՈ ՍՈՒԹՅՈՒՆ
Հ ղի ու թյան ժա մա նակ հոր մո նային փո

փո խու թյուն նե րի պատ ճա ռով լն դե րը դառ
նում են փխ րուն, ո րից ա րյու նա հո սում ե ն։ 
Դրա նից խու սա փե լու հա մար հար կա վոր 
է բե րա նի խո ռո չի հա տուկ խնամք. պետք է 

խու սա փել քաղց րա վե նիք ու տե լուց և շատ 
քաղցր ըմ պե լիք ներ խմե լուց։ Հղի ու թյան ըն
թաց քում ա մե նա քի չը եր կու ան գամ այ ցե լե՛ք 
ա տամ նա բույ ժին։ 

 ՑԱ ՎՈՏ ԿԾ ԿՈՒՄ ՆԵՐ (Ս ՊԱԶ ՄԱ ՆԵՐ) 
Եր բեմն, ա վե լի հա ճա խա կի՝ գի շեր նե րը, 

ոտ քերն ան սպա սե լի ո րեն ձգ վում են ու ցա
վում։ Փոր ձե՛ք ոտ քի թա թի մատ նե րը ձգել 
դե պի ներ բա նը և ձգ ված մկա նը տրո րե՛ք։ Այդ 
ցա վե րի կան խար գե լու մը հնա րա վոր է թեթև, 
բայց պար բե րա բար կա տար վող մարմ նա
մար զու թյամբ։  Դի մե՛ք բժշ կի. նա կստու գի 
կալ ցի ու մի պա կա սու թյան մյուս նշան նե րը և 
կա նի նշա նա կում ներ:

 
ՈՒ ՇԱԳ ՆԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ
Երբ եր կար ժա մա նակ ոտ քի վրա եք 

կանգ նում կամ կտ րուկ բարձ րա նում եք, 
գլխապ տույտ եք ու նե նում։ Դրա պատ ճա ռը 
կա՛մ գլ խու ղե ղի ա րյան սնուց ման ան բա վա
րա րու թյունն է, կա՛մ ա րյան մեջ թթ ված նի քիչ 
քա նա կու թյու նը։ Ա րյան մեջ թթ ված նի չա փից 
ա վե լի պա կա սը եր բեմն կա րող է գի տակ
ցու թյան կո րուստ ա ռա ջաց նել։ Աշ խա տե՛ք 
մահ ճա կա լից կամ ա թո ռից դան դաղ բարձ
րա նալ։ Ե թե կանգ նած եք և հան կար ծա կի 
գլ խապ տույտ եք ու նե նում, նս տե՛ք և գլու
խը հա կե՛ք դե պի ծնկ նե րը։ Ան պայ ման դի
մե՛ք բժշ կի՝ ու շագ նա ցու թյան պատ ճառ նե րը 
հայտ նա բե րե լու հա մար:

 ԹՈՒԹՔ (ՀԵ ՄՈ ՌՈՅ) 
Բ ժիշկ նե րը այն ան վա նում են հե մո րալ 

հան գույ ցի կամ ու ղիղ ա ղի քի ա րյու նա
տար ա նոթ նե րի հան գույց նե րի բոր բո քում։ 
Դժբախ տա բար, թութ քը շատ ցա վոտ է, 
հա ճախ քոր և ա րյու նա հո սու թյուն է ա ռա
ջաց նում։ Թութ քի պատ ճա ռը հա ճախ փոր
կա պու թյունն է, ո ւս տի պետք է խու սա փել 
դրա նից: Ա ղիք նե րի նոր մալ գոր ծու նե ու թյան 
դեպ քում թու լա նում է ճն շու մը հե մո րալ հան
գույց նե րի վրա։ Ա ղիք նե րի գոր ծու նե ու թյու

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ ՆԿԱՏ ՎՈՂ Ո ՐՈՇ ՇԵ ՂՈՒՄ ՆԵՐ
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նը նոր մա լաց նել կա րե լի է՝ օգ տա գոր ծե լով 
սնն դային նր բա թե լե րով հա րուստ բու սա կան 
սնուն դ, խմել ե րի ցու կի ե փուկ։ Դե ղա տա նը 
կա րե լի է թութ քի դեմ հա տուկ դե ղա մի ջոց ներ 
գնել։ Սո վո րա բար թութ քը ծնն դա բե րու թյու
նից մի քա նի շա բաթ ան ց ան հե տա նում է ։

 ՀԵՇ ՏՈ ՑԱՅԻՆ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ ղի ու թյան ժա մա նակ հեշ տո ցային ար

տադ րու թյու նը կա րող է ու ժե ղա նալ, բայց 
ե թե այն բաց գույն ու նի, ան հանգս տա նա լու 
պատ ճառ չկա։ Քո րի, տհաճ հո տի և գույ նի 
ի հայտ գա լը վկա յում է վա րա կի, օ րի նակ՝ 
կաթնա սն կախ տի, տրի խո մո նի ա զի հայտն
վե լու մա սին։

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԶՈ ԼԵՐ (Գ ԾԵՐ)
Հ ղի ու թյան զո լե րը կամ մաշ կի ձգ վա ծու

թյան հետ քե րը հա ճախ են ի հայտ գա լիս 
հղի ու թյան տար բեր փու լե րում։ Դրանք սո վո
րա բար հայտն վում են հղի ու թյան սկզ բում, լի
նում են ո րո վայ նի, կրծ քե րի ու ա զդ րե րի (նաև 
հե տույ քի) վրա։ Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո 
այդ զո լե րը սո վո րա բար գու նա թափ վում են 
և նման վում մաշ կի գույ նին, բայց և այն պես 
լրիվ չեն ան հե տա նում։ 

Ա ռայժմ հղի ու թյան զո լե րը կան խար գե լե լու 
կամ բու ժե լու հնա րա վո րու թյուն ներ չկան։ Կա
նայք տար բեր մի ջոց ներ են փոր ձում՝ ա լոե ի 
քսուք ներ, հան քային նյու թե րի յու ղեր և այլն։ Այդ 
քսուք նե րը վնա սա կար չեն հղի կա նանց հա մար, 
բայց և ա ռանձ նա պես օ գուտ չեն տա լիս։

Ե թե հղի ու թյան զո լե րը բու ժե լու հա մար 
կինն օգ տա գոր ծում է ստե րոի դային քսուք
ներ, ի նչ պի սիք են «Հիդ րո կոր տի զո նը» կամ 
«Ֆտո րո կոր տը», ու րեմն այդ դե ղա մի ջոց նե րի 
զգա լի մա սը կներծծ վի ձեր օր գա նիզմ, ո րից 
հե տո էլ կանց նի պտ ղին, ո ւս տի հղի ու թյան 
ժա մա նակ ա ռանց ծա յ րա հեղ ան հրա ժեշ տու
թյան և բժշ կի նշա նակ ման չի կա րե լի օգ տա
գոր ծել այդ դե ղա մի ջոց նե րը։

ԿՐԾ ՔԱ ԳԵՂ ՁԵ ՐԻ 
ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ   ՆԵ ՐԸ  
Դուք հնա րա վոր է՝ ար դեն նկա տել եք ձեր 

կրծ քե րի հետ կա տար ված ո րոշ փո փո խու
թյուն ներ։ 

 Կուրծ քը կազմ ված է հյուս վածք նե րը 
միաց  նող գեղ ձե րից (հյուս վածք նե րը պահ
պա նում են կրծ քի ձևը) և ճար պային հյուս
վածք նե րից, ո րոնք ու նեն պաշտ պա նա կան 
դեր։ Գեղ ձե րը, ո րոնք կաթ են ար տադ րում, 
կոչ վում են բլ թեր և կապ ված են կաթ նային 
ծո րան նե րի հետ, ո րոնք ի րենց հեր թին հաս
նում են պտու կին։

 Մինչև հղի ու թյու նը յու րա քան չյուր կրծ քի 
քա շը 200 գ է։ Հղի ու թյան ժա մա նակ մե ծա
նում են ի նչ պես կրծ քի չա փե րը, այն պես էլ 
քա շը։ Հղի ու թյան վեր ջին փու լում կրծ քի քա
շը հաս նում է 400–800 գ, ի սկ ե րե խային կրծ
քով կե րա կրե լու դեպ քում՝ ա վե լի շատ։

Կ նոջ կրծ քի չա փե րը և ձևը կա րող են 
զգա լի ո րեն տար բեր վել։ Ի նչ պես նշեցինք, 
կաթ նա գեղ ձե րը մի ա ցած են պտու կին։ Յու
րա քան չյուր պտուկ ու նի նյար դային վեր
ջույթ ներ, մկա նային հյուս վածք ներ, ճար
պա գեղ ձեր և քրտ նա գեղ ձեր, ի նչ պես նաև 
մո տա վո րա պես 20 կաթ նու ղի ներ։

Պ տու կի շուր ջը տա րած ված է հար
պտկային շր ջա նա կը, ո րը հղի ու թյու նից 
ա ռաջ վար դա գույն է լինում, ի սկ հղի ու
թյան ժա մա նակ դառ նում է շա գա նա կա գույն 
կամ կարմ րա շա գա նա կա գույն։ Մգա ցած 
հարպտ կային շր ջա նա կը ե րե խայի հա մար 
ծա ռա յում է որ պես տե սո ղա կան ազ դան շան։

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ կրծ քի մեջ բազ
մա թիվ փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե
նում։ Ա ռա ջին շա բաթ նե րում տա րած ված է 
հղիու  թյան ախ տա նի շը՝ կրծ քի լց վա ծու թյուն 
և կոշ տա ցում։ Հղի ու թյան մո տա վո րա պես 8 
շա բա թից հե տո կուրծ քը սկ սում է մե ծա նալ, 
քա նի որ նրա ներ սում մե ծա նում են կաթ նա
գեղ ձե րը և կաթ նային ծո րան նե րը: 

 Դուք կա րող եք նկա տել, որ մաշ կի տակ 
ա րյու նա տար ա նոթ ներն ը նդ գծ ված ե ն։ 
Հղիու  թյան ե րկ րորդ ե ռամ սյա կի ըն թաց քում 
կրծ քի մեջ սկ սում է դեղ նա վուն հե ղուկ ար
տադր վել (դալ)։ Եր բեմն դա լը դուրս է ծո րում 
պտու կին թեթև հպ վե լու կամ մերս ման դեպ
քում։ Ե թե կուրծ քը շատ ա րագ է մե ծա նում, 
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կա րող են հայտն վել նաև հղի ու թյան զո լեր, 
ի նչ պի սիք լի նում են ո րո վայ նի վրա։ 

 Կուրծ քը ձևա վոր վում է գեղ ձային հյուս
վածք նե րի վրա, ո րոնք կոչ վում են կաթ
նային գծեր (կաթ նա գեղ ձե րի գիծ)։ Սա կայն 
եր բեմն հայտն վում են «լ րա ցու ցիչ» կաթ
նա գեղ ձեր։ Այդ եր ևույ թը կոչ վում է պո լի մա
ցի ա, այ սինքն՝ կրկ նա կի կաթ նա գեղ ձե րի 
գո յու թյուն։ Լրա ցու ցիչ պտուկ ներ կամ նույ
նիսկ կրծ քի փոք րիկ մա սեր կա րե լի է տես
նել կրծքի կաթ նա գեղ ձե րի գծից ներքև։ Ը նդ 
ո րում՝ այս դեպ քում կա րող են լի նել մի այն 
պտուկ ներ (հի պեր տե լի ա) կամ ա ռանց պտու
կի կուրծք (հի պե րա դե նի ա)։

 Կա նանց 97–98 տո կո սը կա րող է հա ջո
ղու թյամբ կե րակ րել իր ման կա նը, ո ւղ ղա կի 
պետք է հի շել, որ կաթ նար տադր ման հիմ նա
կան սկզ բուն քը նո րած նին ա նընդ հատ ը ստ 

պա հան ջի կե րակ րելն է, ի նչ պես նաև ե րե
խային կրծ քին ճիշտ մո տե ցնելը:

Հ ղի ու թյան 11–րդ շա բա թում պտ ղի 
հիմ նա կան օր գան ներն ար դեն ձևա
վոր վել են, և այդ շա բաթ վա վեր ջը պտղի 
ա ռա վել լավ ճա նաչ ման շր ջան նե րից է։ 
Հի մա նա հա մե մա տա բար ա վե լի լավ 
է պաշտ պան ված ար տա քին ազ դե ցու
թյուն նե րից և զար գաց ման բնա ծին 
խան գա րում ներ ա ռա ջաց նող վտանգ
նե րից (բա ցի կարմ րու կից)։

 Ար դեն ձևա վոր վել են ար տա քին սե
ռա կան օր գան նե րը, ի սկ ձվա րա նը կամ 
ա մոր ձի նե րի զար գա ցու մը կախ ված են 
ե րե խայի սե ռից։ Սիր տը բո լոր հիմ նա
կան օր գան նե րին ա րյուն է մա տա կա
րա րում։ Պտ ղի քա շը 10 գ է, ի սկ եր կա
րու թյու նը՝ մո տա վո րա պես 5,5 սմ։
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Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՉՈՐ ՐՈՐԴ Ա ՄԻՍ (13–16–ՐԴ ՇԱ ԲԱԹ) 

Ու շադ րու թյո՛ւն դարձ րեք ձեր կեն սաձ ևին 
և հատ կա պես սնն դին։ Դա շատ կար ևոր է և՛ 
ձեզ, և՛ ե րե խայի հա մար։

 ՃԻՇՏ ՍՆՈՒՆԴ
Պ տու ղն իր ա ճի հա մար ան հրա ժեշտ բո

լոր նյու թե րը ստա նում է մոր մի ջո ցով։ Այդ 
պատ ճա ռով էլ մոր ճիշտ սն վե լը շատ կարևոր 
է հղի ու թյան ամ բողջ ըն թաց քում։ Ճիշտ հա
մակց ված սնն դի մեջ պետք է լի նեն բա վա
րար քա նա կու թյամբ օս լա յա շատ ած խա
ջրեր, սպի տա կուց ներ, մր գեր–բան ջա րե ղեն, 
կաթ նամ թերք, ճար պեր, հան քային նյու թեր 
և վի տա մին ներ։ 

Ած խաջ րեր են պա րու նա կում հա ցը, շի
լա նե րը, մա կա րո նե ղե նը և կար տո ֆի լը։ Այդ 
ած խաջ րե րը հղի կնո ջը է ներ գի ա են մա
տա կա րա րում՝ վի տա մին նե րի, հան քային 
նյու թե րի և սնն դային նր բա թե լե րի բա վա
րար քա նա կով։ Կաթն ու կաթ նամ թերք նե րը, 
հատ կա պես պա նիրն ու կաթ նա շո ռը (մա
ծուն) հա րուստ են սպի տա կուց նե րով, ան
փո խա րի նե լի ա մի նաթ թու նե րով, վի տա մին
նե րով և կալ ցի ու մով։ 

Մր գե րը, բան ջա րե ղե նը և աղ ցան նե րը հա
րուստ են վի տա մին նե րով և հան քային նյու
թե րով։ Բան ջա րե ղե նի կա նաչ տերև նե րի, 
մրգե րի, ըն կույ զի, հա ցի և բրն ձի մեջ մյուս վի
տա մին նե րի հետ մի ա սին կա նաև ֆո լաթ թու։

 Բու սա կեր կա նայք պետք է խորհր դակ
ցեն բժիշկ–դի ե տո լո գի հետ, որ պես զի կա
րո ղա նան խու սա փել սպի տա կուց նե րի, կալ
ցի ու մի, եր կա թի, B–12 վի տա մի նի ան բա վա
րա րու թյու նից։ 

Կեն դա նա կան ծա գու մով մթերք նե րը հա
րուստ են այդ տար րե րով։ Պետք է խու սա փել 
քաղց րա վե նի քից և քաղցր ըմ պե լիք նե րից. 
հար կա վոր է դրան ցից հնա րա վո րու թյան 
սահ ման նե րում քիչ օգ տա գոր ծել։ Շատ լավ 
կլի նի հրաժարվել կո ֆե ին պա րու նա կող 
ըմպելիքներից՝ թեյ, սուրճ, շո կո լադ, կո կա–
կո լա և այլն, դրանք փո խա րի նե լ սո վո րա
կան ջրով կամ ջրա խառն բնա կան հյու թով։

 ՁԵՐ ՔԱ ՇԸ
Հ ղի ու թյան ժա մա նակ ա ճող պտ ղի պա

հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար բա վա կան 
շատ է ներ գի ա է հար կա վոր։ Անհրաժեշտ է 
օր գա նիզ մում պահ պա նել բա վա րար քա նա
կու թյամբ ճար պեր, ո րոնք հե տա գա յում հար
կա վոր կլի նեն ե րե խային կրծ քով կե րակ րե լու 
ժա մա նակ։ Դրա հա մար հա տուկ սնն դի կա
րիք չկա։ Ե թե հղի ու թյու նից ա ռաջ դուք նոր
մալ քաշ ու նե իք, ու րեմն ա մե նօ րյա կե րակ րա
ցան կը պետք է ա վե լաց նել 200 կա լո րի այով։ 
Հղի ու թյու նից ա ռաջ ա վե լորդ կամ չա փից 
ա վե լի քաշ ու նե նա լու դեպ քում հար կա վոր 
է խորհր դակ ցել մաս նա գե տի հետ, ո րը հա
տուկ սնն դա կարգ կընտ րի ձեզ հա մար։

12–20–րդ շա բաթ նե րի ըն թաց քում քա
շի ա ճը կա րող է հաս նել ամ բողջ հղի ու թյան 
ժա մա նակ հա վա քած քա շի քա ռորդ մա սին։ 
Շու տով ձեր ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը կլա վա
նա, և դուք ա վե լի կեն սու րախ կլի նեք, քան 
նա խորդ շա բաթ նե րի ըն թաց քում։ 

 
 Սիր տը տրո փում է (120–160 զարկ 

մեկ րո պե ում), կրծ քա վան դա կը բարձ
րա նում և իջ նում է, ի նչ պես շն չա ռու
թյան ժա մա նակ։ Հս տակ եր ևում են դի
մա գծե րը, թա թիկ նե րի և տո տիկ նե րի 
մատ նե րը լրիվ ձևա վոր ված են, կուլ է 
տա լիս պտ ղային հե ղու կը, ո րը դուրս է 
գա լիս մե զի տես քով։ Ջրա թա ղան թային 
հե ղուկը 24 ժա մը մեկ լրիվ թար մա նում 
է։ Պտ ղի եր կա րու թյու նը մո տա վո րա
պես 6,5 սմ է, քա շը՝ 20 գ։

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵ ՐԸ 
Հ ղի ու թյան ա ռա ջին ե ռամ սյա կի վերջն է, 

և շու տով ձեր վի ճա կը շր ջա պա տող նե րի հա
մար կդառ նա տե սա նե լի։ 

Դուք եք դեռևս չծն ված ե րե խայի սն ման 
մի ակ աղ բյու րը։ Հղի ու թյան ժա մա նակ ա ռա
վել քան կար ևոր է, որ ձեր սնուն դը բազ մա
զան և հա վա սա րակշռ ված լի նի։ Այս դեպ
քում պար տա դիր չէ շատ բարդ սնն դա կարգ 
կազ մե լը կամ եր կու սի փո խա րեն ու տե լը։ 
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Այն ա մե նը, ի նչ ան հրա ժեշտ է, սնն դա րար, 
թարմ այն մթերք ներն են, ո րոնք նե րառ ված 
են սնն դի բուր գում և ար դեն ի սկ ներ կա յաց
ված են: Հղի ա նա լու դեպ քում հարց րե՛ք ի նք
ներդ ձեզ, թե ձեր սնուն դը կա րե լի է ա ռողջ 
ան վա նել, և ձեր ո ր սո վո րու թյուն նե րը կա րող 
են ե րե խայի հա մար վնա սա կար լի նել։ Ա վե
լի շատ թարմ բան ջա րե ղեն և մր գե՛ր կե րեք։ 
Պա կա սեց րե՛ք քաղց րե ղե նի և ա ղի սնն դի 
քա նա կու թյու նը։ Հրա ժար վե՛ք պա հա ծո նե
րից, ա պխ տած մթերք նե րից: Հետ ևյալ միկ
րոէ լե մենտ նե րը խիստ ան հրա ժեշտ են ձեր 
պտ ղի հա մար:

 ԿԱԼ ՑԻ ՈՒՄ 
Ա ռանց այս նյու թի ե րե խայի ո սկ րային 

հա մա կար գի և ա տամ նե րի ձևա վո րու մը 
ճիշտ չի ըն թա նա, ի սկ դա սկս վում է հղի ու
թյան մո տա վո րա պես 8–րդ շա բա թում։ Դուք 
կալ ցի ու մի չա փա բաժ նի սո վո րա կա նից 
կրկնա  կի ա վե լի կա րիք ու նեք։ Դրա հիմ նա
կան աղ բյուր ներն ե ն պա նի րը, կա թը, կաթ
նա շո ռը, մա ծու նը, կա նաչ բան ջա րե ղե նը։ 
Քա նի որ կաթ նամ թերք նե րը շատ յու ղոտ են 
լի նում, աշ խա տե՛ք հնա րա վո րու թյան սահ
ման նե րում սե րը քա շած կաթ, կաթ նա շոռ 
ուտել։ 

Կալ ցի ու մի օ րա կան ան հրա ժեշտ քա նա
կու թյու նը կա պա հո վեն հետևյալ սննդա
մթերքները.

• 85 գրամ պա նի րը,
• 170 գրամ ծո վային ձու կը,
• 7 կտոր սպի տակ հա ցը,
• 2 բա ժակ կա թը։

 ՎԻ ՏԱ ՄԻՆ C
Ն պաս տում է ըն կեր քի ամ րաց մա նը, 

բարձ րաց նում է օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա
նու թյու նը, օ ժան դա կում է եր կա թի յու րաց մա
նը։ Օր գա նիզ մում չի կու տակ վում, ո ւս տի և 
ա մեն օր ան հրա ժեշտ է վի տա մին C–ով հա
րուստ սնունդ ու տել։ Սնն դամ թեր քի եր կար 
պահ պա նու մը և խո հա րա րա կան մշա կու մը 
քայ քա յում են վի տա մին C–ն, դրա հա մար էլ 
օգ տա գոր ծե՛ք թարմ մթերք ներ, ի սկ բան ջա
րե ղե նը շո գե խա շե՛ք կամ հո՛ւմ օգ տա գոր ծեք։

ԲՋ ՋԱՆՅՈՒԹ
Բջ ջա նյու թը ձեր օ րա կան կե րակ րա

ցան կի զգա լի մա սը պետք է կազ մի, քա նի 
որ կան խար գե լում է փոր կա պու թյու նը, ո րը 
հղիու  թյան ըն թաց քում հա ճախ է լի նում։ 
Բջջա նյու թի հիմ նա կան աղ բյու րը մր գերն ու 
բան ջա րե ղենն են, որ կա րե լի է շատ ու տել։ 
Սա կայն շատ մի՛ հրա պուր վեք բջ ջա նյու թե
րով (թե փով)։ Դրանք խան գա րում են մյուս 
սնն դա րար նյու թե րի յու րաց մա նը։ Բջ ջա նյու
թի աղ բյուր ներն ա ռանց այդ էլ շատ ե ն։

 
ԵՐ ԿԱԹ
Հ ղի կի նը եր կա թի մեծ կա րիք ու նի։ Ե րե

խան այն հա վա քում է իր օր գա նիզ մում լույս 
աշ խարհ գա լուց հե տո օգ տա գոր ծե լու հա
մար։ Մոր օր գա նիզ մը պետք է եր կա թով հա
գե ցած լի նի։ Հի շե՛ք, որ կեն դա նա կան ծա գու
մով մթերք նե րից եր կա թի յու րա ցումն ա վե լի 
հեշտ է կա տար վում, քան բու սա կան սնն դա
նյու թե րից (ըն դե ղեն, չո րաց րած մր գեր)։ Ե թե 
դուք միս չեք ու տում, եր կա թով և վի տա մին 
C–ով հա րուստ ու րիշ մթերք նե՛ր կե րեք։ Եր
կա թի հա րուստ աղ բյուր է փայ ծա ղը, բայց 
քա նի որ վի տա մին A է պա րու նա կում, ո րի 
ա վել ցու կը վտան գա վոր է, ո ւս տի հար կա
վոր է հղի ու թյան շր ջա նում փայ ծաղ ու տե լուց 
խու սա փել։

ՅՈԴ
Յո դը խիստ ան հրա ժեշտ է հղի ու թյան և 

հատ կա պես պտ ղի մտա վոր նոր մալ զար
գաց ման հա մար, ո ւս տի հետ ևե՛ք, որ ա ղը 
լի նի յո դաց ված, հնա րա վո րու թյան դեպ քում 
օգ տա գոր ծե՛ք ծո վային մթերք ներ:

 
ՀՈՒ ՄԱ ԿԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ե թե ձեր ա մե նօ րյա կե րակ րա ցան կում 

կան սպի տա կուց նե րով հա րուստ տար բեր 
մթերք ներ, ի նչ պես նաև թարմ մր գեր և բան
ջա րե ղեն, ու րեմն պտու ղն ա պա հով ված է 
ան հրա ժեշտ նյու թե րով։ Մի ակ բա նը, ո րի 
կա րի քը կզ գա օր գա նիզ մը, եր կաթն է, ո րը 
բու սա կան սնն դից դժ վար է յու րաց վում։ Այդ 
պա կա սը լրաց նե լու հա մար հնա րա վոր է, 
որ հան քային նյու թեր ըն դու նեք։ Ե թե խիստ 
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բու սա կան սնն դա կարգ եք պա հում, ո րը թույլ 
չի տա լիս ան գամ կաթ նամ թերք ներ օգ տա
գոր ծել, կալ ցի ու մի, վի տա մին D–ի և վի տա
մին B–12–ի լրա ցու ցիչ ըն դուն ման կա րիք 
կզ գաց վի։

 
ԱՂ 
Ա ղի չա րա շա հու մը վնա սա կար սո վո րու

թյուն է։ Հղի ու թյան ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է 
օգ տա գոր ծել այն քան աղ, որ քան օգ տա գոր
ծել եք մինչ հղի ու թյունը: Ան գամ այ տուց նե րի 
և հի պեր տեն զի այի ժա մա նակ այն պետք չէ 
խիստ սահ մա նա փա կել, սա կայն չա րա շա հել 
խոր հուրդ չի տր վում:

 ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵՐ
Հ ղի ու թյան շր ջա նում շատ կար ևոր է 

խնայել ե րի կամ նե րը և կան խել փոր կա պու
թյու նը։ Դրա լա վա գույն մի ջո ցը ջուրն է։ Ո ւս
տի օր վա ըն թաց քում օգ տա գոր ծե՛ք 1,5–2 լ 
հե ղուկ ներ: 

 ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ 10 ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏԱՐ ՐԵՐ
 •  պա նիր, կաթ, կաթ նա շոռ — պա րու նա

կում են կալ ցի ում, սպի տա կուց ներ,
 •  կա նա չի, բան ջա րե ղեն — պա րու նա կում 

են վի տա մին C, բջ ջա նյութ, ֆո լաթ թու,
 •  ձեթ — սպի տա կուց ներ, եր կաթ,
 •  ցիտ րուս ներ — վի տա մին C, բջ ջա նյութ,
 •  հա վի միս — սպի տա կուց ներ, եր կաթ,
 •  չա միչ, սև սա լոր — եր կաթ,
 •  ծո վային ձուկ — կալ ցի ում, սպի տա կուց

ներ, եր կաթ, յոդ,
•  ս պի տակ ձուկ — սպի տա կուց ներ,
•  սև հաց — բջ ջա նյութ, ֆո լաթ թու, ած խա

ջուր, վի տա մին C, 
•  մա կա րո նե ղեն, բրինձ—բջ ջա նյութ, ած

խա ջուր,
 •  կար տո ֆիլ — վի տա մին C, ած խա ջուր:

 Հի շե՛ք, որ ըն կեր քի մի ջո ցով ե րե
խան ստա նում է ձեր սնն դի մեջ պա
րու նակ վող և՛ սնն դա րար, և՛ վնա սա կար 
նյու թե րը։

 ՊԱ ՀԱ ԾՈ ՆԵՐ
 Խու սա փե՛ք պա հա ծո նե րից, սնն դային կի

սա ֆաբ րի կատ նե րից, ո րոնք նա խա տես ված 
են ա րագ ե փե լու հա մար։ Դրանք հա ճախ 
շա քար և աղ են պա րու նա կում, կա րող են 
հա րուստ լի նել ճար պե րով, ար հես տա կան 
ներ կա նյու թե րով և հա մե մունք նե րով։ Կար
դա ցե՛ք գնա պի տա կի վրա գր ված ամ բողջ 
տեղեկատվությունը, ը նտ րե՛ք այն մթերք նե
րը, ո րոնք ներ կա նյութ և կոն սեր վանտ ներ 
չեն պա րու նա կում։

  ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԻ ՍԱ ՌԵՑ ՎԱԾ 
ՃԱ ՇԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵՐ
Խու սա փե՛ք պատ րաս տի ճա շա տե սակ

նե րից, ճա շա րան նե րի սնն դից՝ տա պա
կած ու խա շած, ե թե մի այն դրանք հենց նոր 
չեն պատ րաստ վել ձեր պատ վե րով։ Այդ 
սննդամ թերք նե րը կա րող են վա րակ ված լի
նել և վնա սել ե րե խայի ա ռող ջու թյա նը։

 ՊԱ ՆԻՐ
 Փա փուկ պա նիր նե րը, ո րոնք ար տա

դրվում են հում կա թից, ի նչ պես նաև չեփ ված 
մյուս կաթ նամ թերք նե րը վտան գա վոր են, և 
ա վե լի լավ է դրան ցից խու սա փել։ Դա վե րա
բե րում է նաև այ ծի չե փած կա թին, ո րը կա
րող է տոք սոպ լազ մո զի, բրու ցե լ յ ո զի հա րու
ցիչ պա րու նա կել։

 ՍՈՒՐՃ, ԹԵՅ ԵՎ ԿԱ ԿԱՈ
 Կո ֆե ի նը, որ պա րու նա կում են այս բո

լոր ըմ պե լիք նե րը, վտան գա վոր ազ դե ցու
թյուն ու նեն մար սո ղա կան հա մա կար գի վրա։ 
Դրանց գոր ծա ծու թյու նը սահ մա նա փա կե՛ք 
մինչև ե րեք բա ժակ օ րա կան: Ա վե լի շատ ջուր 
և թարմ մր գա հյո՛ւթ խմեք։

 ԲՈՒՅ ՍԵ ՐՈՎ ԹԵՅ 
Ե թե սի րում եք բույ սե րով թեյ, ու րեմն 

հղիու թյան սկզ բում խորհր դակ ցե՛ք հա մա
պա տաս խան մաս նա գե տի կամ պար զա պես 
ի մա ցող մար դու հետ։ Բույ սե րի խառ նուրդ
նե րի զգա լի մա սը պտ ղին չի վնա սում, չնա
յած եր բեմն ան ցան կա լի հետ ևանք ներ լի
նում ե ն։ Եր կուն քի ցա վե րը մեղ մե լու ա վան
դա կան մի ջոց նե րից է, օ րի նակ, մո րու տերև
նե րի ե փու կը։
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 ՇԱ ՔԱՐ
 Քաղց րե ղե նի, ի նչ պես նաև փրփ րուն ըմ

պե լիք նե րի մեջ սնն դա րա րար նյու թեր քիչ 
կան, ի սկ դրան ցից ա րագ են գի րա նում։ 
Ուժե րի լա վա գույն աղ բյու րը օս լա յա կան ած
խաջ րերն են, ո րով հա րուստ է հա ցը։ Քաղց
րա վե նիք, հրու շա կե ղեն, պաղ պա ղակ, մու
րա բա ներ պետք է շատ քիչ ու տել։

Ք ՄԱ ՀԱ ՃՈՒՅՔ ՆԵՐ
 Մի՛ զար մա ցեք, ե թե նկա տեք, որ ո րոշ 

սնն դա տե սակ նե րի, օ րի նակ՝ ա ղի, վա

րուն գի կամ բա նա նի նկատ մամբ հա
կում եք դրս ևո րում։ Քա նի որ այդ պես 
եք ուզում, մի՛ հրա ժար վեք դրան ցից, մի
այն թե քմա հա ճույք նե րը գի րաց ման կամ 
մար սո ղու թյան խան գար ման պատ ճառ 
չդառ նան։

 Ար գան դը բա վա կան ա րագ մե ծա նում 
է, և ձեր կլո րա վուն ո րո վայ նը ար դեն նկա
տե լի է։ Կրծ քե րի պտուկ նե րը մգա ցել են, 
ի սկ կրծքերի վրա նկա տե լի են կապ տա վուն 
ե րա կա ճյու ղեր։

Եր կա րու թյու նը մո տա վո րա պես 7,5 սմ է, ի սկ նրա քա շն ար դեն 30 գ է։ Ող նու ղե
ղի, փայ ծա ղի և լ յար դի մեջ ար դեն սկս վել է ա րյան բջիջ նե րի ձևա վո րու մը։ Ոս կոր
նե րի և ա տամ նե րի սաղ մի ձևա վո րումն սկս վել է, զար գա նում են մկան նե րը, ո րոնք 
հար կա վոր են լի նե լու ծծե լու ռեֆ լեք սի հա մար։

Պ ՏՈՒ ՂԸ 13–ՐԴ ՇԱ ԲԱ ԹՈՒՄ 

 ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ

 Սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը բա վա
կա նու թյուն կպատ ճա ռեն մի այն այն դեպ
քում, ե րբ դուք հա մոզ ված կլի նեք, որ դրանք 
փոք րի կին չեն վնա սի։ Դուք պետք է ի մա նաք, 
որ ջրա թա ղան թային հե ղու կը և պտ ղա պար
կը, ի նչ պես նաև ար գան դի վզի կի լոր ձը շատ 
լավ պաշտ պա նում են պտ ղին։ Սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րն այդ շր ջա նում բա ցար
ձակ ան վտանգ են, ե թե դուք դրանց ժա մա
նակ որ ևէ ան հար մա րու թյուն չեք զգում։

 Շատ կա նայք զար ման քով են նկա տում, 
որ հղի ու թյան ե րկ րորդ կե սում իրենց զգա
յա կա նու թյու նը և սե ռա կան ակ տի վու թյու նը 

մե ծա նում ե ն։ Հղի ու թյան ժա մա նակ ա ռա
ջա ցած ֆի զի ո լո գի ա կան փո փո խու թյուն
նե րը մե ծաց նում են սեք սի նկատ մամբ հա
կու մը, ի սկ սա էլ իր հեր թին հան գեց նում է 
ա ռա վել մեծ սե ռա կան բա վա կա նու թյան։ 
Ձեր սե ռա կան օր գան նե րն այդ ժա մա նակ 
մի քիչ մե ծա ցած են, ի սկ պտ ղի ճն շու մից 
դրանք ա ռա վել զգա յուն են դառ նում։ Ո րոշ 
կա նայք հղի ու թյան ժա մա նակ են օր գազմ 
ու նե նում, մյուս նե րը սո վո րա կա նից ա վե լի 
շուտ են այն զգում։ 

Օր գազ մը ոչ մի այն ան վտանգ է պտ ղի հա
մար, այլ նաև օգ տա կար, քա նի որ ար գան
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դը դրա նից հե տո մի քա նի րո պե բա վա կան 
ա մուր է մնում։ Դա նման է Բրեքս թոն–Հիք սի 
է ֆեկ տին. կծ կում նե րը և եր կուն քի ցա վե րը, 
ո րոնք զգում եք վեր ջում, ար գան դը նա խա
պատ րաս տում են ծնն դա բե րու թյա նը։

 Պա տա հում է նաև, որ հղի ու թյան ըն թաց
քում սե ռա կան ակ տի վու թյու նը նվա զում է, 
եր բեմն էլ լրիվ ան հե տա նում է սե ռա կան 
կյան քի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը։ Դա 
ոչ մի վատ հետ ևանք չի ու նե նա, ե թե մի այն 
դրա նից հե տո չբար դա նան ձեր հա րա բե րու
թյուն նե րն ա մուս նու հետ։ Ու րեմն հար կա վոր 
է այդ մա սին նրա հետ զրու ցել։ Նա կա րող է 
ի րեն մերժ ված հա մա րել, և հար կա վոր է հի
մա ձեր սերն ու վս տա հու թյունն ար տա հայ
տե լու այլ ձևեր գտ նել։

 Շատ կար ևոր է, որ այդ ըն թաց քում պահ
պան վեն ձեր և ձեր ա մուս նու ֆի զի կա կան 
հա կում նե րը մի մյանց նկատ մամբ, բայց 
պար տա դիր չէ, որ դրանք ան պայ ման սե
ռա կան ակ տով վեր ջա նան։ Դուք կա րող եք 
նկա տել, որ հղի ու թյան շր ջա նում ցան կու
թյուն ու նեք, որ ձեր ա մու սի նն ա վե լի հա ճա
խա կի գր կի և ու շադ րու թյուն դարձ նի ձեզ։ 
Տղա մար դիկ դա դժ վա րա նում են հա ս կա նալ, 
քա նի որ նրանց հա մար ֆի զի կա կան մո տի
կու թյու նն ա վե լի հա ճախ սե ռա կան հա րա
բե րու թյան հետ է հա մընկ նում։ Բա ցատ րե՛ք 
նրան, թե ի նչ զգա ցում ներ ու նեք, և մի ա սին 
ան պայ ման կգտ նեք ձեր սերն ար տա հայ տե
լու այլ մի ջոց ներ։ 

Աշ խա տե՛ք գտ նել սե ռա կան խա ղե րի 
տար բեր ձևեր, ո րոնք պար տա դիր չէ որ սե

ռա կան հա րա բե րու թյամբ ա վարտ վեն։ Մի՛ 
խնայեք բա վա կա նու թյուն ստա նա լու մի
ջոց նե րի վրա ժա մա նակ ծախ սե լը, ա մուս նու 
հետ զրու ցե՛ք այն մա սին, թե ի նչն է ձեզ դուր 
գա լիս, ին չը՝ ո չ։

 Դուք գի րա ցել եք, և սե ռա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի ժա մա նակ մարմ նի ո րոշ դիր
քեր տհա ճու թյուն են պատ ճա ռում։ Աշ խա
տե՛ք գտ նել այն պի սի ձևեր, որ ձեր ա մու սի նը 
ո րո վայ նի վրա ճն շում չգոր ծադ րի։

 Սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը եր բեմն 
կա րող են ու շա ցած ծնն դա բե րու թյան դեպ
քում նպաս տել նրա ա ռա ջաց մա նը: Տղա
մար դու սերմ նա հե ղու կի մեջ կան կեն սա
բա նա կան ակ տիվ նյու թեր՝ պրոս տագ լան
դիններ, որոնք օ ժան դա կում են ար գան դի 
վզի կի փափ կաց մա նը և կար ծես թե նա խա
պատ րաս տում ա պա գա ծնն դա բե րու թյա
նը։ Սե ռա կան հա րա բե րու թյան ժա մա նակ 
ար գան դի բջիջ ներն էլ են սկ սում ակ տի
վո րեն ար տադ րել ի րենց սե փա կան պրոս
տագ լան դի նը, ո րը խթա նում է ծնն դա բե
րու թյան սկիզ բը։ 

Ար գան դի ու ժեղ կծ կում նե րը, հատ կա պես 
հղի ու թյան վեր ջին շր ջա նում կա րող են նաև 
ա ռա ջա նալ կրծ քե րի գրգռ վա ծու թյու նից։ Այդ 
ժա մա նակ նույն պես ար գան դի վզի կի փափ
կա ցում է տե ղի ու նե նում, ո րը նա խա պատ
րաս տում է ծնն դա բե րու թյան։ Հաս տատ ված 
է, որ պտուկ նե րին հպ վե լը վերսկ սում է դա դա
րած եր կուն քի ցա վե րը։ Այդ մա սին լավ կլի նի, 
որ ի մա նա ձեր ա մու սի նը, մա նա վանդ ե թե նա 
պետք է ներ կա գտն վի ծնն դա բե րու թյա նը։

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ Ա ՄՍՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սկս վել է հղի ու թյան ե րկ րորդ ե ռամ սյա կը՝ 
հղի ու թյան մեծ փո փո խու թյուն նե րի շր ջա նը։ 
Դուք ար դեն ո րո շա կի փորձ ու նեք, ի սկ ձեր 
ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը հետզ հե տե լա վա նում 
է։ Նա խորդ ա միս նե րի հա մե մատ ձեր սե ռա
կան կյան քը հու նի մեջ է մտել, և հնա րա վոր է, 
որ շու տով ա վե լի լավ լի նի, քան ա ռաջ։

Պ տու ղը ե րկ րորդ ե ռամ սյա կում ար դեն 
նման է փոք րիկ մար դու, նրա կզա կը, ճա

կա տը և քի թը լավ գծագր ված ե ն։ Նա ար
դեն գլու խը շր ջում է, հոն քերն է կի տում և 
ար ձա գան քում է ար տա քին ազ դակ նե րին, 
կար ծես թե տե ղա շարժ վում է, ե րբ ման կա
բար ձու հին կամ բժիշ կը շո շափում են ձեր 
ո րո վայ նը։ 

 Մինչև հղի ու թյան 16 շա բա թա կան ժամ
կե տն ա ռա ջարկ վում է ֆի զի կա կան վար ժու
թյուն նե րի հետ ևյալ խում բը:
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 ԽՈՒՄԲ 1 (մինչև 16 շա բա թա կան) 
Վար ժու թյուն 1. Նս տել ծնկ նե րին` ձեռ քե րը սր բոսկ

րին կամ գոտ կա տե ղին։ Ներշն չե լով մար մի նը ձգել վերև, 
ար տաշն չե լով իջ նել կրունկ նե րի վրա։

Կա տա րել 1 րո պե։

Վար ժու թյուն 2. Նս տել հա տա կին, ձեռ քե րը հե նել 
մարմ նից մի քիչ հետ։ Հեր թա կա նու թյամբ բարձ րաց նել 
ոտ քե րը` կա տա րե լով ար տաշն չում։ Ի ջեց նել` կա տա րե
լով ներշն չում։ 

Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 3. Նս տել հա տա կին, ներ բան նե րը 
հպել մի մյանց  և բռ նել կո ճե րը։ Կա տա րել թեթև ճո ճա նա
կաձև (կող քից  կողք)  շար ժում ներ, շն չա ռու թյու նը` կա մա
վոր։

Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 4. Ծա լա պա տիկ նս տել հա տա կին, 
ձեռ քե րը դնել ոտ քե րին` ան կաշ կանդ դիր քով։ Ներշն չե
լով ձգել ող նա շա րը, գլու խն ու ղ ղել։ Ար տաշն չե լով թու լաց
նել ող նա շա րը, գլու խը կա խել։ 

Կա տա րել 1–3 րո պե:

Վար ժու թյուն 5. Կ քանս տել` ոտ քե րը լայն բա ցած։ 
Ոտ նա թա թերն ամ բողջ մա կե րե սով դնել հա տա կին։ Ձեռ
քե րի մատ նե րը մի աց նել ի րար, ար մունկ նե րով հեն վել 
ծնկ նե րին։ Թու լա նալ ամ բողջ մարմ նով։ 

Կա տա րել 1–3 րո պե։
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Վար ժու թյուն 6. Ծա լա պա տիկ նս տել հա տա կին, 
ձեռ քե րը` ծնկ նե րին։ Ներշն չե լով զգու շո րեն պտ տել գլու
խը` կա տա րե լով ոչ լրիվ (կամ լրիվ) շր ջան։ Ար տաշն չե լով 
վե րա դառ նալ ել ման դիր քի։ Գլու խը կա խել, հանգս տա
նալ։ Նույ նը կա րե լի է կա տա րել ա թո ռին հար մար նս տած։ 
Կա տա րել 1–3 րո պե:

Վար ժու թյուն 7. Պառ կել ձախ կող քին` ու սե րը և 
ա զդ րե րը մի գծի վրա, ծնկ նե րը մի քիչ ծա լած։ Աջ ձեռ քը 
դնել հա տա կին` կրծ քի դի մաց, ձախ ձեռ քը` գլ խի տակ։ 
Թու լաց նել մար մի նը, ներշն չել։ Ա պա ար տաշն չել, մի ա ժա
մա նակ դան դաղ բարձ րաց նել աջ ոտ քը` պա հե լով ոտ քի 
թա թը թույլ և ու ղղ ված դե պի փո րը։ Ներշն չե լով ի ջեց նել 
ոտ քը։ Նույ նը կա տա րել նաև աջ կող քին պառ կած։ 

Կա տա րել 1– 3 րո պե։

Վար ժու թյուն 8. (Կե գե լի վար ժու թյու ն) Պառ կել մեջ
քի վրա, ծնկ նե րը ծա լել 30 սմ հե ռա վո րու թյան վրա` ներ
բան նե րը հա տա կին սեղ մած։ Գլու խը և ու սե րը դնել բար
ձին, ձեռ քե րը պար զել մարմ նի եր կա րու թյամբ։ 

Ա մուր կծ կել հեշ տո ցի և հե տանց քի մկան նե րը, պա հել 
որ քան կա րող եք (8–10 վրկ.), հե տո դան դաղ թու լաց նել 
մկան նե րը և հանգս տա նալ։

 Կա տա րել այս վար ժու թյունն օ րը 20–25 ան գամ` տար
բեր ժա մե րի, նս տած կամ կանգ նած դիր քում (կամ մի զե
լիս), հատ կա պես հղի ու թյան 4–րդ ամ սից հե տո։ 

Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 9. Ռե լաք սա ցի ա (բո լոր մկան նե րի 
թու լա ցում) Կա րե լի է կա տա րել եր կու դիր քում` մեջ քի 
վրա պառ կած կամ կող քի վրա։

1.  Պառ կել մեջ քի վրա` ձեռ քե րը մարմ նի եր կայն քով, 
գլ խի և ծնկ նե րի  տակ դնել բար ձեր։ Սկզ բում լա րել 
բո լոր մկան նե րը (դեմ քի, ձեռ քե րի, փո րի, մեջ քի, 
հե տույ քի ոտ քե րի), ա պա հեր թա կա նու թյամբ թու
լաց նել  բո լոր մկան նե րը։ Ճիշտ կա տա րե լու դեպ քում 
բո լոր մկան նե րում  ա ռա ջա նում է ծան րու թյան և հոգ
նա ծու թյան զգա ցո ղու թյուն։ Կրկ նել 3 ան գամ։

2.  Պառ կել ձախ կող քի վրա, գլ խի տակ դնել բարձ։ 
Ձախ ոտ քը տա րա ծել, աջ ոտ քը ծա լել ծն կան հո դում 
և տա կը բարձ դնել։ Ձեռ քե րի դիր քը` կա մա յա կան։ 
Հեր թա կա նու թյամբ լա րել և թու լաց նել բո լոր մկան
նե րը։

Կրկ նել 3–4 ան գամ։
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ՌԻՍ ԿԻ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

 Դուք, ան շուշտ, լսել եք հղի ու թյան ժա մա
նակ ռիս կի գոր ծոն նե րի մա սին։ Դրան ցից 
մի քա նի սն ի րոք վտան գա վոր են, ի սկ մյուս
նե րը պար զա պես սխալ տե ղե կատ վու թյան 
ար դյունք ե ն։

 Դուք վտան գում եք ձեր և փոք րի կի ա ռող
ջու թյու նը, ե թե աշ խա տում եք քի մի ա կան 
վտան գա վոր ա րա տադ րու թյու նում կամ 
ծան րու թյուն եք բարձ րաց նում։ Այս դեպ քում 
հար կա վոր է մտա ծել աշ խա տան քի փո փո
խու թյան մա սին։ Ե թե կաս կա ծում եք, որ աշ
խա տան քը վտան գա վոր է ա ռող ջու թյան հա
մար, այդ մա սին խորհր դակ ցե՛ք բժշ կի հետ։

Գ րե թե բո լոր աշ խա տող կա նանց ան
հանգս տաց նում է այն հար ցը, թե հա մա կար
գի չը, ո րի ա ռջև նրանք նս տում են ամ բողջ 
օ րը, չի վնա սում ա ռող ջու թյա նը։ Վեր ջին գի
տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը հաս տա
տում են, որ ոչ մի ռիսկ չկա և՛ մոր, և՛ ե րե խայի 
հա մար։ Հա մե նայն դեպս հար կա վոր է ստու
գել, թե հա մա կարգ չի մեջ միկ րոա լի քային 
որ ևէ ճա ռա գայ թում չկա, չնա յած ժա մա նա
կա կից սար քա վո րում նե րի մեջ դա գրե թե բա
ցառ ված է։ Սա կայն ան հրա ժեշտ է ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ փոքր ը նդ մի ջում ա նել, քայ լել, 
ո ւղ ղել մեջ քը, կա տա րել ո րոշ վար ժու թյուն ներ:

 ՀԵ ՏԵՎՅԱԼ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵ ՐԸ ԿՕԳ ՆԵՆ ՁԵԶ ԽՈՒ ՍԱ ՓԵ ԼՈՒ
 ՌԻՍ ԿԻ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ

Գո յու թյուն ու նեն ման րէ ներ, ո րոնք մարդ
կանց և կեն դա նի նե րին վա րա կում են լիս տե-
րի ոզ կոչ վող հի վան դու թյամբ։ Հի վանդ կեն
դա նի նե րի միսն ու կա թն ախ տա հար ված են 
այդ ման րէ նե րով, ո րոնք, որ պես օ րենք, ե ռաց
նե լու դեպ քում քայ քայ վում ե ն։ Բայց ե թե լավ 
չեփ ված մի սը մնա սառ նա րա նում, այդ ման րէ
նե րը կր կին կսկ սեն բազ մա նալ։ Լիս տե րի ո զով 
կա րե լի է հի վան դա նալ նաև հի վանդ կեն դա
նու հետ ան մի ջա կան շփ ման ժա մա նակ։

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ չի կա րե լի թարմ 
կաթ կամ չե ռաց րած կաթ նամ թերք ներ օգ
տա գոր ծել: Լիս տե րի ո զով վա րակ վե լու հնա 
րա վո  րու թյան պատ ճա ռով խոր հուրդ չի 
տր վում ու տել վատ ջեր մային մշակ ման են
թարկ ված միս, ձկան և բան ջա րե ղե նի պաշ
տետ, փա փուկ և հա լած պա նիր, պաղ պա
ղակ, տնական հա վի սա ռեց ված միս և ու րիշ 
սա ռը մթերք ներ, ի սկ աղ ցան պատ րաս
տե լուց ա ռաջ հար կա վոր է բան ջա րե ղե նը 
խնամ քով և ու շա դիր լվա նալ։

 Տոքսոպ լազ մո զը մար դու և կեն դա նի նե
րի վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րի հա րու ցի
չը պար զա գույն օր գա նիզմ ներն ե ն։ Ե թե այս 
պա րա զի տը մոր ա րյու նից ան ցնի պտ ղին, 
հետ ևանք նե րը շատ լուրջ կա րող են լի նել՝ 
կու րու թյու նից սկ սած մինչև ու ղե ղի ծանր ախ

տա հա րում և մահ։ Այս հի վան դու թյամբ մար
դը վա րակ վում է հում միս ու տե լու, հի վանդ 
կատ վի հետ ան մի ջա կան շփում նե րի դեպ
քում, ի նչ պես նաև ոչ խար նե րի ծնի ժա մա նակ։

 Հի վան դու թյու նը հա ճախ ա րագ ըն թացք 
է ու նե նում, ա ռանց ար տա քին նշան նե րի, 
ուրեմն ա վե լի լավ է ա րյան ա նա լիզ հանձ
նել և պար զել՝ օր գա նիզ մը ի մու նի տետ ու նի, 
այ սինքն՝ ա րյան մեջ հա կա մար մին ներ կան, 
թե ոչ այս հի վան դու թյան նկատ մամբ։ Ի մու
նի տետ ու նե նա լու դեպ քում կա րող եք հան
գիստ լի նել, որ ե րե խան չի վա րակ վի։

Ե թե ի մու նի տետ չի հայտ նա բեր վել, հար
կա վոր է զգու շու թյան մի քա նի մի ջոց նե րի 
դի մել՝ հում միս մի՛ կե րեք, ձեռ քե րը, ի նչ
պես նաև ա մա նե ղե նը և խո հա նո ցի սե ղա նը 
խնամ քով լվա ցե՛ք, միրգն ու բան ջա րե ղե նը 
այն քա՛ն լվա ցեք, որ դրանց վրա հո ղի հետք 
ան գամ չմ նա։ Այ ծի կա թն ան պայ ման ե ռա
ց րե՛ք։ Բան ջա րա նո ցում աշ խա տե լիս ռե տի
նե ձեռ նոց նե՛ր հա գեք և ձեռ քե րը խնամ քով 
լվա ցե՛ք։ Այն տե ղը, որ տեղ ե րե խան խա ղում է 
ա վա զով, պետք է խնամ քով ծած կել, որ այն
տեղ կա տու չմտ նի։ Կատ վի խնամ քի ժա մա
նակ ան պայ ման ձեռ նոց նե՛ր հա գեք, հե տո 
խնամ քով լվա ցե՛ք ձեռ նոց ներն ու ձեռ քե րը։ 
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 Դուք կա րող եք խու սա փել սնն դի մի ջո ցով 
փո խանց վող վա րակ նե րից (տոք սոպլազ
մոզ, բրու ցե լ յ ոզ, լիս տե րի ոզ, սալ մո նե լի ոզ, 
ա ղի քային այլ ին ֆեկ ցի ա ներ) և ձեր սնու
ցու մը դարձ նել ան վտանգ, ե թե հետ ևեք հե
տ ևյալ կա նոն նե րին.

•   Բո լոր մր գե րը, բան ջա րե ղե նը խնամ քով 
լվա ցե՛ք, ան գամ ե թե դրանք վա ճառ վում 
են փա թե թա վոր ված վի ճա կում։

•   Հում, չեփ ված կամ չտա պակ ված միս մի՛ 
կե րեք։

 •  Ձուն, ի նչ պես նաև կաթ նամ թերք ը, 
պետք է լավ եփ ված լի նի։ 

•  Ար տա սահ մա նյան փա փուկ պա նիր ներ 
մի՛ կե րեք։

•   Փայ ծա ղից պատ րաստ ված կե րակ րա
տե սակ ներ մի՛ չա րա շա հեք. դրանք վի
տա մին A–ի մեծ քա նա կու թյուն են պա
րու նա կում, ի սկ այդ վի տա մի նի մեծ քա
նա կու թյու նը թու նա վոր է ։

•   Խու սա փե՛ք սա ռը սնն դից, կակ ղա մոր
թեր և ծո վա խեց գե տին ու տե լուց։

 •  Խու սա փե՛ք սառ նա րա նում 5 աս տի ճա
նից ցածր ջեր մային ռե ժի մից, սա ռեց
րած մթերք նե րը նո րից մի՛ սա ռեց րեք։

•   Խո հա նո ցային նույն տախ տա կը, ո րի 
վրա կտ րա տում եք մի սը, մի՛ օգ տա գոր
ծեք հաց և ա ռանց ջեր մային մշակ ման այլ 
սննդամ թերք նե ր, այդ թվում՝ բան ջա րե
ղե ն մշակելու համար:

•   Խո հա նո ցը խնամ քով մաք րե՛ք։ 
•  Օգ տա գործ ման ժամ կետն ան ց մթերք

ներ մի՛ օգ տա գոր ծեք:
Հ ղի ու թյան հետ ևան քով ձեր սր տի չա

փե րը մե ծա ցել են, քա նի որ այն ստիպ ված է 
ա վե լի մեծ քա նա կու թյամբ ա րյուն շր ջա նա
ռու թյան մեջ դնել (մո տա վո րա պես 20 տո կո
սով ա վե լի) և պտ ղին ա պա հո վել բա վա րար 
քա նա կու թյամբ ա րյուն։ Դուք ա վե լի ե ռան
դուն եք և ակ տիվ:

 Ա ճում է պտ ղի ող նա շա րը, նրա տո
տիկ ներն ար դեն թա թիկ նե րից եր կար 
ե ն։ Գլ խի մա զերն ա վե լի են կոշ տա ցել, 
հայտն վել են ա րտ ևա նունք ներն ու հոն
քե րը։ Քա նի որ ջրա թա ղան թային հե
ղու կը լավ ձայ նա թա փան ցիկ է, պտու ղը, 
հնա րա վոր է, ար դեն լսում է ձեր ո րո վայ
նի ձայ նե րը, սր տի զար կե րը և ան գամ 
ձեր ձայ նը։ Նրա եր կա րու թյու նը մո տա
վո րա պես 12 սմ է, քա շը՝ 100 գ։

ԱՆՎ ՏԱՆԳ ՍՆՈՒՆԴ

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ ԳԵՐ ՁԱՅ ՆԱՅԻՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

Հ ղի ու թյան մո տա վո րա պես 18–20 շա բաթ
վա ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է ան ցնել 2–րդ 
գեր ձայ նային հե տա զո տու թյու նը՝ պտղի օր
գա ննե րի կա ռուց ված քի վի ճա կը գնա հա տե
լու հա մար, և դուք ա ռա ջին ան գամ էկ րա նի 
վրա կտես նեք փոք րի կին։ Դա կա րե լի է նաև 
ա վե լի շուտ կա տա րել, բայց սո վո րա բար 
ա նում են հղի ու թյան այս շա բաթ նե րի ըն թաց
քում, որ պես զի գնա հատ վի պտ ղի նե րար
գան դային զար գա ցու մը և հայտ նա բեր վեն 
ա րատ նե րը։

 Գեր ձայ նային հե տա զո տու թյու նը բա ցար
ձա կա պես ան վտանգ է։ Փոք րի կի պատ կե րը 
ստա նա լու հա մար օգ տա գոր ծում են բարձր 
որակ գեր ձայ նային ա լիք ներ։ Հղի ու թյան 
փոքր հասակում՝ մինչև 12 շա բա թը, պատ

կերն ա վե լի լավ է ստաց վում լի քը մի զա պար կի 
դեպ քում, և այդ պատ ճա ռով ձեզ կխնդ րեն նա
խա պես շատ հե ղուկ խմել։ Սկզ բում ձեր ո րո
վայ նին հա տուկ յուղ կք սեն, որ պես զի սկա նե
րը հան գիստ սա հի ո րո վայ նի վրայով։ Էկ րա նի 
վրայի պատ կե րը կա րող է նաև հս տակ չլի նել, 
և ե թե ի նչ–որ բան հաս կա նա լի չէ, հար կա վոր է 
այդ մա սին ան պայ ման հարց նել բժշ կին։

 Գեր ձայ նային հե տա զո տու թյամբ բա վա
կան ճշգ րիտ ո րոշ վում է պտ ղի սե ռը, բա ցա
հայտ վում են գլ խի զար գաց ման խախ տում
նե րը, և ի հայտ են բեր վում ե րկ վո րյակ նե րը։ 
Կա րե լի է նաև ո րո շել ըն կեր քի և պտ ղի դիր
քը։ Ե թե նկա տեն ըն կեր քի ցածր տե ղա կա
յում, ու րեմն հա տուկ հս կո ղու թյուն կսահ մա
նեն հղի ու թյան ամ բողջ ըն թաց քում։
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ԵՐԿ ՎՈՐՅԱԿ ՆԵՐ 

Ութ սուն հղի ու թյու նից մի այն մեկ դեպ քում 
է հնա րա վոր ե րկ վո րյակ նո րած նի ծնունդ։ 
Այն ծնող նե րը, ո րոնց ըն տա նիք նե րում ե րկ
վո րյակ ներ են ե ղել, ա վե լի հա ճախ են ե րկ
վո րյակ ներ ծնում։

 Մի աձ վա նի ե րկ վո րյակ ներն ա ճում են 
մեկ ձվաբջ ջից, ո րը բեղմ նա վո րու մից հե տո 
կիս վում է, և ա մեն մի բջի ջը շա րու նա կում է 
ի նք նու րույն զար գա նալ։ Մի աձ վա նի ե րկ
վոր յակ նե րը մե ծ  մա սամբ ը նդ հա նուր պլա
ցեն տա են ու նե նում։ Ծն վում են նույն սե ռի 

և ի րար շատ նման ե րե խա ներ, քա նի որ ծա
գում են գե նե տիկ նույ նա կան բջիջ նե րից։

Երկձ վա նի ե րկ վո րյակ նե րը զար գա նում 
են եր կու տար բեր ձվաբ ջիջ նե րում, ո րոնք 
նույն պա հին բեղմ նա վոր վել են եր կու տար
բեր սպեր մա նե րով։ Ա մեն մի պտուղ ու նի իր 
ա ռան ձին պլա ցեն տան, և ե րե խա նե րը կա
րող են տար բեր սե ռի լի նել։

Այս դեպ քում ե րե խա նե րը ի րար նման են 
այն քան, որ քան նման են լի նում տար բեր 
ժա մա նակ ծն ված եղ բայր ներն ու քույ րե րը։

 ՄՈՐ ԵՎ ՊՏ ՂԻ ԱՐՅԱՆ ԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵ ՂԵ ԼԻ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Բժշ կի ա ռա ջին ի սկ այ ցե լու թյան ժա մա
նակ ա րյան հե տա զո տու թյուն կկա տա րեն և 
կպար զեն ձեր ա րյան խում բը՝ Օ, A, B, AB, 
ի նչ պես նաև կո րո շեն ա րյան ռե զուս–գոր ծո
նը՝ դրա կան կամ բա ցա սա կան։ Այդ հե տա
զո տու թյուն նե րը շատ կար ևոր նշա նա կու
թյուն ու նեն ե րե խայի զար գաց ման ըն թաց քի 
հա մար։ Ե թե հղի կնոջ ա րյան ռե զուս–գոր ծո
նը դրա կան է, ան հանգս տա նա լու կա րիք չկա, 
ի սկ ե թե բա ցա սա կան է, այ սինքն՝ նա չու նի 
այդ ան տի գե նը, ու րեմն հնա րա վոր է, որ ռե
զուս–ան հա մա տե ղե լի ու թյուն ա ռա ջա նա։

Ե թե ձեր ա րյան ռե զուս–գոր ծո նը բա ցա
սա կան է, և դրա նից ա ռաջ ձեզ ա րյուն կամ 
ա րյուն պա րու նա կող դե ղա մի ջոց ներ են նե
րար կել, ու րեմն հնա րա վոր է, որ օր գա նիզ
մի զգա յու նու թյան ու ժե ղա ցում է ա ռա ջա ցել, 
այ սինքն՝ դուք ռե զուս–գոր ծո նի նկատ մամբ 
շատ զգա յուն եք դար ձել։ Դա նշա նա կում է, 

որ ձեր ա րյան մեջ կսկ սեն ար տադր վել հա
կա մար մին ներ, ո րոնք ան վտանգ են ձեր 
օր գա նիզ մի հա մար, բայց վտան գա վոր 
են պտ ղի հա մար, ե թե նա հո րից ժա ռան
գել է ռե զուս դրա կան գոր ծո նը: Օր գա նիզ
մի զգա յու նու թյան ու ժե ղա ցում և կոնֆ լիկտ 
տե ղի է ու նե նում այն դեպ քում, ե րբ հղի կնոջ 
ա րյան ռե զուս–ֆակ տո րը բա ցա սա կան է, 
ի սկ պտղի նը՝ դրա կան։

Ե թե ձեր և ե րե խայի ա րյան ռե զուս–գոր
ծո նը դրա կան է, ան հանգս տա նա լու կա րիք 
չկա։ Բայց ե թե ե րե խայի ա րյան ռե զուս–
գոր ծո նը դրա կան է, հնա րա վոր է որ հա
կա մար մին նե րը ձեր ա րյու նից ան ցնեն ըն
կեր քի մի ջով և ե րե խայի օր գա նիզ մում քայ
քայե ն է րիթ րո ցիտ նե րը։  Դա շատ վտան գա
վոր ի րա  վի  ճակ է պտ ղի հա մար, կա րող է 
դառ նալ ծանր սա կա վարյու նու թյան, ա րյան 
շր ջա նա ռու թյան խան գար ման պատ ճառ։ 

Բազմաձվանի 
երկվորյակներ

Միաձվանի 
երկվորյակներ
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Ե րե խան կա րող է ծն վել հե մո լի տիկ հի վան
դու թյամբ:

Նախկինում ա րյան բա ցա սա կան ռե զուս–
գոր ծոն ու նե ցող կա նանց ե րե խա նե րը մա
հա նում է ին կամ ծն վում թույլ ու հի վան դոտ։ 
Բա րե բախ տա բար, հի մա այդ բար դու թյու նը 
կա րե լի է հաղ թա հա րել իմու նոգ լո բու լի նի 
մի ջո ցով, որ ստա նում են մար դու ա րյու նից։ 
Ե թե կրո նա կան կամ մշա կու թային ի նչ–ի նչ 
հար ցեր ար գե լում են ա րյան կամ ա րյա նը 
փո խա րի նող մի ջոց նե րի նե րար կու մը, հար
կա վոր է խորհր դակ ցել բժշ կի հետ։ 

Ի մու նոգ լո բու լի նի նե րար կու մը կա
տա րում են հղի ու թյան 28–րդ շա բա թում։ 
Ե թե ե րե խան ծն վել է ա րյան դրա կան ռե

զուս–գոր ծո նով, նե րար կու մը կրկ նում են 
ծննդա բե րու թյու նից 72 ժամ վա ըն թաց
քում։ Ի սկ ե թե ե րե խայի ա րյան ռե զուս–
գոր ծո նը բա ցա սա կան է, ու րեմն նե րարկ
ման կա րիք չկա։

Ա րյան բա ցա սա կան ռե զուս–գոր ծոն 
ունե ցող կա նանց իմու նոգ լո բու լին նե րար
կում են նաև ար տար գան դային հղի ու թյան, 
8  շա բա թա կա նից մեծ վիժ ման, ա բոր տի 
դեպ քում: Այս ա մե նի նպա տա կը կնոջն օր
գա նիզ մի զգա յու նու թյան ու ժե ղա ցու մից 
և ա րյան մեջ հա կա մար մին նե րի ձևա վո
րու մից պաշտ պա նելն է։ Հի շե՛ք՝ այդ հա
կա մար մին նե րը վտան գա վոր են ե րե խայի 
հա մար։
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Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ Ա ՄԻՍ (17–20–ՐԴ ՇԱ ԲԱԹ)

Հ ղի ու թյան 17–18–րդ շա բա թում դուք կա
րող եք զգալ պտ ղի ա ռա ջին շար ժում նե րը, 
ո րոնք վատ են կոոր դի  նաց ված և նման են 
թրթ ռո ցի։ Ո րո վայ նի ներք ևի մա սում կա րե լի 
է նկա տել մուգ գույ նի մի ջին գիծ, ո րը ծնն դա
բե րու թյու նից հե տո ան հե տա նա լու է ։

Պ տուղն ա վե լի ու ա վե լի հա ճա խա կի է 
շու ռու մուռ գա լիս, չնա յած նոր եք սկ սել նրա 
շար ժում նե րը զգալ։ Պտ ղի ամ բողջ մար մի

նը ծածկ ված է նուրբ, թե լան ման մա զե րով, 
ո րոնք կոչ վում են լա նու գո կամ սաղմ նային 
աղ վա մազ։ Են թադ րում են, որ աղ վա մա զի 
գլ խա վոր դե րը մարմ նի հար կա վոր ջեր մու
թյուն ա պա հո վելն է։ Գեր ձայ նային հե տա զո
տու թյան ժա մա նակ կա րե լի է ե րե խայի սե ռը 
ո րո շել։ Հի մա պտ ղի եր կա րու թյու նը 16 սմ է, 
ի սկ քա շը՝ մո տա վո րա պես 135 գ ։

Հ ՂԻ ԿԱ ՆԱՆՑ ՀԱ ԳՈՒՍ ՏԸ

 Ձեր հա գուստն ար դեն նեղ է, և ան հրա
ժեշտ է այն ա վե լի լայ նով փո խա րի նել։ Ձեր 
զգես տա պա հա րա նի բազ մա զա նու թյու նն 
ա պա հո վե լու հա մար գնե՛ք այն պի սի հա
գուստ ներ, ո րոնք կա րե լի է հա մադ րել՝ կի
սաշր ջազ գեստ և ան դրա վար տիք՝ փա փուկ 
գո տի ով, լայն վեր նա շա պիկ և բնա կան 
կտոր նե րից կա րած ա զատ վեր նազ գեստ։ 
Ձեզ հա մար ներ քին սպի տա կե ղե՛ն ը նտ րեք. 
ցան կա լի է փա փուկ բամ բա կից, ո րը լավ է 
ներծ ծում խո նա վու թյու նը։

 Դուք պետք է ու նե նաք հղի կա նանց 
հա մար ար տադր վող զու գա գուլ պա ներ 
կամ գուլ պա ներ, ո րոնք փոք րաց նում են 
ճն շու մը ոտ քե րի վրա։ Հղի ու թյան ա ռա
ջին ա միս նե րին կուրծքն ա րագ մե ծա նում 
է, ու րեմն կա րե լի է նա խա պես գնել ա մուր 

և կուրծ քը լավ պա հող կրծ կալ։ Այն կուրծ
քը կպաշտ պա նի կա խ ընկ նե լուց և կօգ նի 
հղի ու թյու նից հե տո կրծ քի նախ կին չա փե
րը վե րա կանգ նե լուն։

 Ձեր մարմ նի վրա մաշ կի ձգ ման տե
ղեր են հայտն վել զո լե րի ձևով։ Հար կա
վոր է ա տամ նա բույ ժին այ ցե լել, քա նի 
որ լն դե րի ա րյու նա հո սու թյան դեպ քեր 
են լի նում։ 

Պտ ղի վեր ջույթ նե րը, մաշ կը և մկան
նե րը լրիվ ձևա վոր ված ե ն։ Ար դեն սկսվել 
է հա մային զգա յա րան նե րի ձևա վո րու
մը, և նա ար դեն լավ է տար բե րա կում 
քաղցր և ոչ քաղցր հե ղուկ նե րը։ Պտ ղի 
եր   կա րու թյու նը հի մա մո տա վո րա պես 
18 սմ է, ի սկ քա շը՝ մո տա վո րա պես 
185 գ։

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎՈՂ ԴԵ ՂԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

Ո րոշ կա նայք ա ռանց դե ղա տոմ սի վա ճառ
վող դե ղա մի ջոց նե րը հա մա րում են լրիվ ան
վտանգ և օգ տա գոր ծում են պա տեհ և ան պա
տեհ ա ռիթ նե րով՝ հաշ վի չառ նե լով հղի ու թյան 
փաս տը։ Բա ցի այդ, հե տա զո տու թյուն նե րը 
պար զել են, որ հղի ու թյան ժա մա նակ այդ դե
ղա մի ջոց նե րի գոր ծա ծու թյու նն ա վե լա նում է ։

Ի մա ցե՛ք, որ ան վնաս հա մար վող դե ղա մի
ջոց նե րը կա րող են վնա սել պտ ղին։ Դրանք 
օգ տա գոր ծե լիս պետք է պահպանել զգու
շու թյան նույն կա նոն նե րը, ի նչ դե ղա տոմ սով 

նշա նակ վող դե ղա մի ջոց նե րի կի րա ռու թյան 
դեպ քում։ Հի շե՛ք՝ բո լոր դե ղա մի ջոց ներն էլ 
բարդ բա ղադ րու թյուն ու նեն։ Դրանց, ի նչ
պես նաև ո րոշ ցա վազր կող դե ղա մի ջոց նե րի 
մեջ աս պի րին, կո ֆե ին, ֆե նա ցի տին կա րող 
է լի նել։ Օ րի նակ՝ հա զի դեմ նշա նակ վող լու
ծույթ նե րը կամ քնա բեր մի ջոց նե րը կա րող 
են մինչև 25 տո կոս սպիրտ պա րու նա կել։ 
Հղի ու թյան ժա մա նակ այդ դե ղա մի ջոց ներն 
օգ տա գոր ծե լը հա վա սա րա զոր է ո գե լից 
խմիչք ներ խմե լուն։
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Աս պի րին և ա ցե տիլ սա լի ցի լաթ թու պա
րու նա կող դե ղա մի ջոց նե րն օգ տա գոր ծե՛ք 
մի այն բժշ կի նշա նակ մամբ և հա տուկ հս կո
ղու թյամբ, քա նի որ աս պի րի նը մեծ դե ղա չա
փով օգ տա գոր ծե լիս մե ծա նում է ա րյու նա
հո սու թյան ռիս կը, ի սկ դա կվ նա սի ոչ մի այն 
ձեզ, այլ նաև պտ ղին։

 Պետք է շատ զգույշ լի նել նաև ի բուպ րո
ֆե նի նկատ մամբ, ո րը կա շատ դե ղա մի ջոց
նե րի պա րու նա կու թյան մեջ, ո րոնք վա ճառ
վում են ի նչ պես դե ղա տոմ սով, այն պես էլ 
ա ռանց դե ղա տոմ սի։ Ի բուպ րո ֆեն պա րու
նա կում են Ադ վի լը, Մոտ րի նը, Րու ֆե նը։ Կան 
հա վաս տի տե ղե կու թյուն ներ այն մա սին, որ 
այդ դե ղա մի ջոցն ան ցան կա լի հետ ևանք ներ 
է ա ռա ջաց նում։

 Բո լոր դե ղա մի ջոց նե րի հա մար գոր ծում է 
մի ան խախտ օ րենք՝ մինչև այն օգ տա գոր
ծե լը հար կա վոր է խորհր դակ ցել բժշ կի հետ։ 
Հար կա վոր է ու շա դիր կար դալ դե ղա մի ջո
ցի կի րառ ման կա նոն ները, հատ կա պես հղի 
կա նանց հա մար հա կա ցու ցում նե րը։ Հի մա 
այդ տե ղե կու թյուն նե րը տր վում են, փաս տո
րեն, բո լոր դե ղա մի ջոց նե րի հա մար։

Թթ վայ նու թյու նը չե զո քաց նող ո րոշ դե
ղա մի ջոց ներ նատ րի ու մի բի կար բո նատ, այլ 
խոս քով՝ կե րակ րի սո դա են պա րու նա կում։ 
Օր գա նիզ մում նատ րի ու մի ա վել ցու կը դառ
նում է հե ղու կի կու տակ ման, փոր կա պու թյան 
և գա զե րի հա վաք ման պատ ճառ։ Մյուս ցա
վա մոք (ան տա ցիդ) դե ղա մի ջոց նե րն ա լ յու
մին են պա րու նա կում, ո րը նույն պես փոր կա

պու թյուն է ա ռա ջաց նում և մյուս հան քային 
նյու թե րի հետ փո խազ դե ցու թյան մեջ է 
մտնում։ Եր րորդ դե ղա մի ջոց նե րը մագ նի ում 
են պա րու նա կում, ո րի չա փա բաժ նի խախ
տու մը կա րող է թու նա վո րում ա ռա ջաց նել։

Ա ռանց դե ղա տոմ սի վա ճառ վող ո րոշ դե
ղա մի ջոց ներ կա րե լի է հղի ու թյան ժա մա նակ 
օգ տա գոր ծել, բայց հար կա վոր է խե լա ցի լի
նել։ Բժշ կի կող մից ն շա նակ ված ցան կա ցած 
դե ղա մի ջոց օգ տա գոր ծե՛ք 48 ժա մից ոչ ա վելի։ 
Ե թե այդ ըն թաց քում դե ղա մի ջո ցը չի օգ նել, 
բժշ կի՛ դի մեք, հնա րա վոր է, որ նա ու րիշ դեղ 
կն շա նա կի։ Ա հա ա ռանց դե ղա տոմ սի վա
ճառ վող այն դե ղե րի ցու ցա կը, որ դուք կա րող 
եք օգ տա գոր ծել հղի ու թյան ժա մա նակ (կրկին 
հի շեց նենք՝ ըն դա մե նը մեկ ան գամ և ոչ տևա
կան ժա մա նակ)՝ ա ցե տա մի նո ֆեն (Թայ լե
նոլ), ի նչ պես նաև՝ Ամ ֆո գել, Գե լ յու սիլ, Մա
լոկս, մագ նի ու մի կաթ, կո կոր դային ցա վի 
դեպ քում՝ Սուկ րետս, ի սկ հա զի դեպ քում՝ 
Բրոն խո լի տին:  Ե թե դուք վատ եք զգում, կամ 
ան հանգս տաց նում են ո րոշ ախ տան շան ներ, 
դի մե՛ք բժշ կի և հետ ևե՛ք նրա խոր հուրդ նե րին։

 Բայց ա վե լի լավ է հի վան դա նո ցային վի
ճա կից դուրս գալ ա ռանց դե ղե րի, ո րոնց 
կփո խա րի նեն վար ժու թյուն նե րը, ա ռողջ 
սնուն դը, ա վան դա կան ան վտանգ մի ջոց
նե րը, ի սկ ա մե նա կար ևո րը՝ ա պա գա մայ
րու թյան պատ ճա ռած ու րա խու թյու նը կօգ նի 
պահ պա նելու ձեր ա ռող ջու թյու նը և ու րա
խու թյամբ, հա ճույ քով տա նելու հղի ու թյան 
պատ ճա ռած դժ վա րու թյուն նե րը։

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ ձեր մա զերն ան
հնա զանդ են դառ նում, հոր մո նային փո փո
խու թյուն նե րի պատ ճա ռով կոշ տա նում են 
կամ հա կա ռա կը՝ փափ կում և բա րա կում։ 
Չոր մա զե րը կա րող են ա վե լի չոր դառ նալ, 
ի սկ յու ղոտնե րը՝ ա վե լի յու ղոտ։ Ի նչ էլ որ 
կա տար վի ձեր մա զե րի հետ, միև նույնն է, 
հար կա վոր է դրանք լվա նալ նոր մալ մա զե րի 
հա մար նա խա տես ված շամ պունով։ Չոր մա
զե րը լվա նա լուց հե տո կա րե լի է մաք րաջ րել 

հա տուկ մի ջոց նե րով և չո րաց նել ա ռանց ֆե
նի, բաց օ դում։

Հ ղի ու թյան հոր մոն նե րը կա րող են փո խել 
նաև մաշ կի կա ռուց վածքն ու գույ նը։ Եր բեմն 
դեմ քի վրա մուգ բծեր են հայտն վում, ի սկ 
թուխ մաշկ ու նե ցող նե րի դեմ քին՝ սպի տակ 
պիգ մեն տային բծեր՝ թի թեռ նի կի տես քով, 
ո րը կոչ վում է հղի ու թյան թի թեռ նիկ կամ դի
մակ։ Այդ բծե րը կա րե լի է քսու քով ծած կել։ 
Դրան ցից խու սա փե լու կան խար գե լիչ մի

ԻՆՉ ՊԵՍ Ա ՎԵ ԼԻ ԳԵ ՂԵ ՑԻԿ ՏԵՍՔ ՈՒ ՆԵ ՆԱԼ
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 ՈՏ ՔԵ ՐԻ ԱՅ ՏՈՒՑ ՆԵՐ 

Այս շր ջա նում օր գա նիզ մում հե ղու կի կու
տա կումն ա վե լի ար տա հայտ ված է, քան մինչ 
հղի ու թյու նը: Կա րող են այ տուց վել ձեռ քե
րը, ոտ քե րը, ոտ քե րի կո ճե րը և աչ քե րի տակ 
պար կեր գո յա նալ։ Ե թե լավ հանգս տա նաք 
կամ պառ կեք՝ ոտ քե րը սր տի մա կար դա կից 
բարձր տեղ դնե լով, այ տուց նե րը կփոք րա
նան կամ լրիվ կան հե տա նան։ Դուք կտես
նեք, որ կան հե տա նան նաև ոտ քե րի կո ճե րի 
այ տուց նե րը։ Հանգս տի ժա մա նակ աչ քե
րի կո պե րի վրա դրե՛ք ե րի ցու կի ե փու կի մեջ 
թրջած բամ բակ կամ թարմ վա րուն գի կտոր

ներ։ Մաշ կը կհարթ վի, և աչ քե րի տա կի պար
կե րը կան հե տա նան։

Դեմ քը կա րե լի է շպա րել՝ այ տոսկ րե
րին բաց գույ նի շպար քսե լով, ի սկ ա վե լի 
մուգ ե րանգ նե րը՝ կզա կի շուր ջը։ Վառ գույ
նի վզ նո ցը կամ խո շոր հու լունք նե րը կօգ նեն 
ուշադ րու թյու նը դեմ քից շե ղե լուն։

 Ճիշտն ա սած՝ հար կա վոր չէ շատ 
բծախն դիր լի նել ար տա քի նի նկատ մամբ: 
Շա տե րը կն կա տեն, որ դուք ա վե լի եք թար
մա ցել, երիտասարդա ցել, ա վե լի նուրբ ու 
հա ճե լի տեսք ու նեք։

 ԳՈՏ ԿԱ ՏԵ ՂԻ (ՄԵՋ Ք) ՑԱ ՎԵՐ

Փաս տո րեն բո լոր հղի կա նայք գան գատ
վում են գոտ կա տե ղի (մեջ ք) ցա վե րից։ Այդ 
ցա վերն սկս վում են ի նչ պես հղի ու թյան 
ա ռա ջին շա բաթ նե րից, այն պես էլ կա րող են 
սկս վել հղի ու թյան 18–րդ շա բա թից, չնա յած 
հնա րա վոր է, որ դրանք ի հայտ գան ա վե լի 
ո ւշ, ե րբ հղի կնոջ քա շը մե ծա նում է։ 

 Գոտ կա տե ղը (մեջ ք) կա րող է ցա վել, ե րբ 
հղի կի նը կռա նում է կամ փոր ձում է վեր կե
նալ պառ կած տե ղից։ Ցա վի պատ ճառ կա րող 
է լի նել նաև ֆի զի կա կան գեր բեռն վա ծու թյու
նը, ի նչ պես, օ րի նակ՝ մարմ նա մար զու թյուն ը։ 
Ցա վի բնույ թը և աս տի ճա նը տար բեր են լի
նում՝ փոքր–ի նչ կոտ րատ վա ծու թյան զգա
ցու մից մինչև սուր ծա կող ցա վեր։ Ո րոշ հղի 
կա նայք նույ նիսկ չեն կա րո ղա նում ա ռանց 
օգ նու թյան մահ ճա կա լից կամ ա թո ռից բարձ
րա նալ։ Շատ ու ժեղ ցա վե րի դեպ քում եր բեմն 
քայ լելն ան գամ դժ վա րա ցած է։ Բայց, որ պես 
կա նոն, գոտ կա տե ղի (մեջ ք) ցա վե րը տա նե
լի ե ն։

Այդ ցա վե րի պատ ճառն այն է, որ ար գան դի 
մե ծաց ման հետ ևան քով ծան րու թյան կենտ
րո նը տե ղա փոխ վում է, և հղի կի նը ստիպ ված 

է մեջքն ո ւղ ղել, ու սե րին և կրծ քա վան դա կին 
տալ բարձր դիրք, ձեռք բե րել, այս պես կոչ
ված, «հ ղի նե րի հպարտ կեց ված քը»։ Այս դեպ
քում մե ծա նում է մկան նե րի լար վա ծու թյու նը։ 
Բա ցի այդ, հոր մո նային փո փո խու թյուն նե րի 
պատ ճա ռով մե ծա նում է հո դե րի շար ժու նա
կու թյու նը։ Այս ա մե նի ար դյուն քում փոխ վում 
է մարմ նի կեց ված քը, ո րից էլ մեջ քի ներք ևի 
հատ վա ծում ան հար մա րու թյան զգա ցում է 
ա ռա ջա նում։ Սա կայն այս ա մե նն ա վե լի բնո
րոշ է հղի ու թյան եր րորդ ե ռամ սյա կին։

Ինչ պե՞ս կա րե լի է մեղ մել այդ ցա վե րը։ 
Ա ռա ջի նը՝ տա քու թյամբ, ե րկ րոր դը՝ հանգս
տա նա լով, և եր րոր դը՝ ցա վազր կող դե ղա
մի ջոց նե րով, ի նչ պի սին է ա ցե տա մի նո ֆե
նը (Թայ լե նոլ)։ Կա րե լի է նաև հա տուկ հղի 
կա նանց հա մար ար տադր վող սեղմ գոտի 
գնել, ո րը մեջ քի մկան ներն ա մուր է պա հում։ 
Օգ նում են նաև հա տուկ վար ժու թյուն նե րը և 
մարմ նի քա շի հս կո ղու թյու նը։ Հատ կա պես 
ծանր դեպ քե րում հար կա վոր է բժշ կի դի մել, 
որ պես զի նա հա տուկ մի ջոց ներ ձեռնարկի 
կամ կազ մա կեր պի ո սկ րա բույ ժի խորհր
դատ վու թյուն։

ջո ցն ար ևի ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա
գայթ նե րից խու սա փելն է։ Հղի կա նանց դեմ
քի «կարմ րու թյան» պատ ճա ռը են թա մաշ
կային շեր տի ա րյու նա տար ա նոթ նե րի թվի 

մե ծա ցումն է, բայց դա էլ կա րե լի է քսու քով 
քո ղար կել։ Պետք է օգ տա գոր ծել ոչ ա լեր
գիկ դի մա հար դար ման մի ջոց ներ, քա նի որ 
հղիու թյան շր ջա նում մաշ կը գերզ գա յուն է ։
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 Մի քա նի հիմ նա կան խոր հուրդ ներ, ո րոնք 
կօգ նեն ձեզ խու սա փելու մեջ քի ցա վե րից.

•   Հետ ևե՛ք ձեր մարմ նի քա շին, աշ խա տե՛ք 
շատ չգի րա նալ։

 •  Շա րու նա կե՛ք հղի կա նանց հա մար նա
խա տես ված վար ժու թյուն նե րը կա տա
րել։

 •  Սո վո րե՛ք ձախ կող քի վրա քնել։
 •  Ցե րե կը, ան կախ այն հան գա ման քից՝ 

տանն եք, թե ոչ, կես ժամ պառ կե լու և 
հանգս տա նա լու ժա մա նա՛կ գտեք։ Ե թե 
փոք րիկ ե րե խա ներ ու նեք, աշ խա տե՛ք 
ան պայ ման հանգս տա նալ, ե րբ նրանք 
ցե րե կը քնած ե ն։

Այս խոր հուրդ նե րին սկ սե՛ք հետ ևել հենց 

այ սօր վա նից,  մի՛ հե տաձ գեք վաղ վան։ Հա
վա տա ցե՛ք, որ որ քան շուտ սկ սեք կի րա ռել 
այս օգ տա կար խոր հուրդ նե րը, այն քան ա վե
լի հեշտ կտա նեք հղի ու թյան հե տա գա ըն
թաց քը։ 

 Դուք պարզ զգում եք պտ ղի շար ժում
նե րը։ Դուք կա րող է ո րոշ դժ վա րու թյուն 
ու նե նաք՝ կապ ված քթի «փակ ման» 
հետ, քա նի որ հղի ու թյան շր ջա նում քթի 
միջ նա պա տե րը մի քիչ այ տուց վում ե ն։ 
Եր բեմն կա րող են հեշ տո ցային ար
տադ րու թյան հետ քեր հայտն վել։ Դուք 
նկա տում եք, որ ձեր օր գա նիզ մում փո
փո խու թյուն նե րն ա վե լի նկա տե լի են ու 
ար տա հայտ ված։

ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ Ի ՄԱ ՆԱՔ ԱՅԴ ՄԱ ՍԻՆ

Հ ղի ու թյան ա ռա ջին նշան նե րից է հա
ճա խա մի զու թյու նը։ Այս եր ևույ թը հղի կնոջն 
ու ղեկ ցում է ամ բողջ ի նը ա մի սը՝ ստի պե լով 
գի շե րը մի քա նի ան գամ ա րթ նա նալ և զու
գա րան գնալ։ 

 Մի զա պար կի վա րա կը, ո րը կոչ վում է 
ցիս տիտ, հղի ու թյան ժա մա նակ տա րած ված 
խան գա րում նե րից է։ Այդ հի վան դու թյան 
ախ տան շան ներն ե ն՝ ցա վոտ և հա ճա խա կի 
մի զար տադ րու թյուն (դի զու րի ա), մի զա պար
կը դա տար կե լու զուր ցան կու թյուն, քա նի որ 
մի զա պար կը դա տարկ է։ 

 Ման կա բար ձին ա ռա ջին ի սկ այ ցե լու թյան 
ժա մա նակ հար կա վոր է մե զի ա նա լիզ հանձ
նել։ Ե թե վե րը թվարկ ված ախ տան շան նե րը 
ի հայտ են ե կել, ան հրա ժեշտ է կր կին մե զի 
ա նա լիզ կա տա րել։

Հ նա րա վո՞ր է կան խար գե լել մի զա պար կի 
բոր բո քու մը։ Այո՛։ Եր բեք մի՛ փոր ձեք «համ բե
րել», ե թե մի զե լու կա րիք ու նեք։ Մի զա պար
կը շտապ դա տար կե՛ք ա ռա ջին ի սկ ցան կու
թյան դեպ քում և սե ռա կան ակ տից ան մի
ջա պես հե տո։ Շատ հյու թե՛ր խմեք, հատ կա
պես լո ռամր գու, հո նի կամ բա լի, ո րոնք մե զը 
թթվեց նում են և կան խար գե լում վա րա կը։

Ե թե կաս կա ծում եք, որ մի զա պար կի բոր

բո քում է սկս վել, ու րեմն հար կա վոր է բժշ կի 
դի մել։ Չի կա րե լի հի վան դու թյու նը աչ քա թող 
ա նել։ Մի զա պար կի ժա մա նա կին չբուժ ված 
բոր բո քու մը կա րող է հան գեց նել ա վե լի բարդ 
հի վան դու թյուն նե րի, օ րի նակ՝ ե րի կամ նե
րի բոր բոք ման (պի ե լո նեֆ րի տի), ո րն ա վե լի 
դժ վար է բուժ վում։ Այս դեպ քում հարկ կլի նի 
հի վան դա նո ցում բուժ վել, որ տեղ կընտր վեն 
հղի նե րի հա մար հա մե մա տա բար ան վտանգ 
հա կա բի ո տիկ ներ։

 Մի զու ղի նե րի բոր բո քու մը վտան գա վոր է 
ոչ մի այն ե րի կամ նե րի բոր բոք ման, այլև հի
պեր տեն զիվ խան գա րում նե րի, վա ղա ժամ 
ծնն դա բե րու թյան, ի նչ պես նաև ցածր քա շով 
նո րած նի ծն վե լու պատ ճա ռով։ Ո ւս տի՝ այս 
հի վան դու թյա նը պետք է շատ լր ջո րեն վե րա
բեր վել։ Ե թե բժիշկն ախ տո րո շել է մի զու ղի նե
րի բոր բո քում, հար կա վոր է ձեռնարկել բո լոր 
հնա րա վոր մի ջոց նե րը և ան պայ ման բուժ վել:

 Այս ժա մա նա կա հատ վա ծից պտ ղի մաշ կը 
կնճ ռոտ ված է, քա նի որ նա են թա մաշ կային 
ճար պա շերտ դեռևս չու նի։ Ար ձա գան քում է 
ձայ նե րին, և դուք կա րող եք զգալ, թե ի նչ պես 
է նա վեր թռ չում ան սպա սե լի աղ մու կից։ Նրա 
եր կա րու թյունն ար դեն մո տա վո րա պես 21 սմ 
է, ի սկ քա շը՝ մո տա վո րա պես 235 գ։
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 Ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի պար բե
րա բար կա տա րու մը կօ ժան դա կի ի նչ պես նա
խածնն դյան, այն պես էլ հետծնն դյան շրջա
նում ձեր լավ վի ճա կին և որ ամ ե նա կար ևորն է` 
կհեշ տաց նի ծնն դա բե րու թյան գործընթացը՝ 
ա պա հո վե լով ա ռողջ ման կան ծնուն դը։ Բայց 
ե թե մարմ նա մար զու թյան ժա մա նակ դուք 
հան կարծ սկ սում եք դժ վա րաշն չու թյուն ու
նե նալ, գլ խապ տույտ կամ ու շագ նաց լի նե լու 
նշան ներ եք զգում, հար կա վոր է ան մի ջա պես 
ը նդ հա տել վար ժու թյուն նե րը։ Ե թե փորձ չու
նեք, ա վե լի լավ է սկ սել թեթև վար ժու թյուն նե
րից, օ րի նակ՝ պարզ քայլ քից կամ զբո սանք
նե րից։ Այդ վար ժու թյուն նե րի դեպ քում ծան րա
բեռն վա ծու թյու նը մեծ չէ. դրանք կա տար վում 

են ռիթ միկ ըն թաց քով, ո րը կա րե լի է փո խել՝ 
կախ ված հղի ու թյան ժամ կե տից։ Թեթև վար
ժու թյուն նե րն ա վե լի հար մար է կա տա րել տա
նը, բայց ա ռանց կտ րուկ կքա նիս տե րի կամ 
պառ կած վի ճա կում ոտ քե րը բարձ րաց նե լու, 
քա նի որ դրանք հա ճախ են հան գեց նում ո րո
վայ նի մկան նե րի գեր լար ման։ Վար ժու թյուն
նե րի միջև մեծ ը նդ մի ջում նե՛ր ա րեք, հանգս
տա ցե՛ք և ստու գե՛ք շն չա ռու թյու նը։

 Կա րող եք այ ցե լել նաև յո գայի մաս նա
գետ նե րին, ո րոնք հա տուկ շն չա ռա կան, 
ու շադ րու թյու նը շե ղող և կենտ րո նաց նող 
վար ժու թյուն նե րով կա րող են օգ նել ձեզ՝ կա
ռա վա րե լի դարձ նելու ձեր ծնն դա բե րա կան 
կծկանք նե րը:

 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հ ղի ու թյան ըն թաց քը, եր կուն քը և ծննդա
բե րու թյու նը մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյուն են 
պա հան ջում, և ֆի զի կա պես ի նչ քան լավ նա
խա պատ րաստ վեք, այն քան լավ կտա նեք 
այն: Բա ցի դրա նից, ծնն դա բե րու թյու նից 
հե տո էլ հեշտ չի լի նի նախ կին մարմ նաձևը 
վե րա կանգ նե լ։ Պա կաս կար ևոր չէ նաև թու
լաց նող վար ժու թյուն նե րին տի րա պե տե
լը։ Վճ ռա կան ժա մին այդ վար ժու թյուն նե րը 
կօգ նեն թու լանալուն և հանգս տա նա լուն, 
ի նչ պես նաև սթ րե սը հա նե լուն, կմե ծաց
նեն ա րյան հոս քը դե պի ըն կերք։ Ան գամ 
ե թե դուք մարմնամարզությունը չեք սի րում, 

ի նք ներդ ձեզ ստի պե՛ք հղի ու թյան ժա մա
նակ կա տա րել վար ժու թյուն նե րի այն հա
մա կար գը, ո րին նվիր ված է գր քի այս բա ժի
նը։ Վար ժու թյուն ներն ա նոթ նե րը դարձ նում 
են ա ռա վել ա ռաձ գա կան, ի սկ մկան նե րը՝ 
ա ռա վել ճկուն՝ դրանք նա խա պատ րաս տե
լով եր կուն քի ցա վե րին։ Այդ վար ժու թյուն նե
րը պետք է սկ սել ան մի ջա պես՝ տա նը կամ 
հա տուկ դա սըն թաց նե րում։ Կա րե լի է սկ սել 
նաև հղի ու թյան ո ւշ շր ջա նում։ Վար ժու թյուն
նե րի քա նակն ու կա տար ման ժա մա նակն 
աս տի ճա նա բար ա վե լաց րե՛ք մինչև օ րա
կան քսան րո պե։

 ՄԱՐՄ ՆԱ ՄԱՐ ԶՈՒԹՅՈՒՆ Ա ՊԱ ԳԱ ՄԱՅ ՐԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

Հ ղի ու թյան 2–րդ ե ռամ սյա կում (16–24 շա բա թա կան) ժամ կե տն 
ա ռա ջարկ վում է ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի հետ ևյալ խում բը.

ԽՈՒՄԲ 2 (16–24 շա բա թա կան)
 Վար ժու թյուն 1. Հար մար նս տել հա տա կին, ներ

բան նե րը հպել ի րար, բռ նել կո ճե րը։ Ար տաշն չե լով սեղ
մել ա զդ րե րը հա տա կին, ներշն չե լով թու լաց նել։ Կա տա
րել 1–3 րո պե։
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Վար ժու թյուն 2. Նս տել հա տա կին, ոտ քե րը լայն 
տա րա ծել: Ար տաշն չե լով ձեռ քե րը բարձ րաց նել վերև և 
ի ջեց նել մար մի նը դե պի ձախ ոտ քը։ Ոտ նա թա թը ձգել 
դե պի ձեռ քե րը։ Ներշն չե լով գալ ել ման դիր քի։ Նույ նը 
կա տա րել դե պի աջ ոտ քը։ Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 3. Իջ նել ձեռ քե րի և ծնկ նե րի վրա։ 
Ներշն չե լով գլու խը ձգել վերև, մեջ քը թու լաց նել դե պի 
ներքև։ Ար տաշն չե լով մեջ քը ձգել վերև, գլու խը կա խել 
ցած (ձգ ված կատ վի նման)։ 

Կա տա րել 1–3 րո պե։

  Վար ժու թյուն 4. Իջ նել ձեռ քե րի և ծնկ նե րի վրա։ 
Գլու խը թու լաց նել, պտ տել ա զդ րե րը (կոն քե րը) մեծ 
շրջա նով։ Պտ տել մյուս ու ղ ղու թյամբ։ 

Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 5. Թու լա նալ և հանգս տա նալ ե րե
խայի դիր քով (կա րե լի է բար ձի վրա)։ 

Կա տա րել 3–5 րո պե։

Վար ժու թյուն 6. Իջ նել ձեռ քե րի և ծնկ նե րի վրա, 
մեջ քը և գլու խը` ու ղիղ (ուղ տի վար ժու թյուն)։ Ար տա
շնչե լով ծա լել ծուն կը, մո տեց նել կրծ քին (փո րին)։ Կա
տա րե լով ներշն չում` ու ղ ղել ոտ քը և տա նել հետ ու վերև։ 
Կրկ նել մյուս ոտ քից: 

Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 7. Կքանս տել, ոտ քե րը լայն բա ցել, 
ոտ նա թա թերն ամ բողջ մա կե րե սով դնել հա տա կին։ 
Ձեռ քի մատ նե րը մի ա հյու սել, ար մունկ նե րը` ծնկ նե րի 
ա րան քում։ Ծնկ նե րը հետ ու ա ռաջ ա նել` սեղ մե լով կամ 
թու լաց նե լով ար մունկ նե րը։ Շն չա ռու թյու նը կա մա վոր է։ 

Կա տարել 1–3 րո պե։
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Վար ժու թյուն 8. (Կե գե լի վար ժու թյուն) Նույն վար
ժու թյու նը կա տա րել նս տած վի ճա կում, քա նի որ հղի ու
թյան 4–րդ ամ սից սկ սած մեջ քին պառ կած դիրքն այլևս 
խոր հուրդ չի տր վում (մե ծա ցող ար գան դը ճն շում է խո
շոր ա րյու նա տար ա նոթ նե րի փո սը և խան գա րում ա րյան 
շրջա նա ռու թյա նը)։ 

Կա տա րել 1–3 րո պե։

 Վար ժու թյուն 9. Ռե լաք սա ցի ա (բո լոր մկան նե րի թու
լա ցում): Կա րե լի է կա տա րել եր կու դիր քում` մեջ քին պառ
կած կամ կող քի վրա։

1.   Պառ կել մեջ քի վրա` ձեռ քե րը մարմ նի եր կայն քով, 
գլ խի և ծնկ նե րի տակ դնել բար ձեր։ Սկզ բում լա րել 
բո լոր մկան նե րը (դեմ քի, ձեռ քե րի, փո րի, մեջ քի, հե
տույ քի, ոտ քե րի), ա պա հեր թա կա նու թյամբ թու լաց
նել։ Ճիշտ կա տա րե լու դեպ քում բո լոր մկան նե րում 
ա ռա ջա նում է ծան րու թյան և հոգ նա ծու թյան գգա ցո
ղու թյուն։ Կրկ նել 3–4 ան գամ։

2.  Պառ կել ձախ կող քի վրա, գլ խի տակ դնել բարձ։ Ձախ 
ոտ քը տա րա ծել, աջ ոտ քը ծա լել ծն կան հո դում և 
տա կը բարձ դնել։ Ձեռ քե րի դիր քը կա մա վոր է։ Հեր
թա կա նու թյամբ կծ կել և թու լաց նել բո լոր մկան նե րը։

Կրկ նել 3–4 ան գամ։ 

 Ձեր քա շը և մարմ նի ստո րին հատ ված նե րը, ա զդ րե րը և ո րո վայ նի ծա վա լը մե
ծա ցել ե ն։ Դեմ քի վրա կա րող է հայտն վել ա րյու նա տար ա նոթ նե րի մանր ցանց, ո րն 
ա ռա ջա ցել է ա րյան շր ջա նա ռու թյան փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան քով։ Ծննդա բե
րու թյու նից հե տո այդ ցան ցը կան հե տա նա։

Պ տուղն այս շր ջա նում քաշ է հա վա քում, նրա զար գաց ման ա րա գու թյու նը դան
դա ղում է։ Ծնոտ նե րի ներ սում ար դեն կաթ նա տամ նե րի, ի նչ պես նաև հիմ նա կան 
ա տամ նե րի սաղ մե րի ձևա վո րում է կա տար վում։ Պտ ղի եր կա րու թյու նը մո տա վո
րա պես 23 սմ է, ի սկ քա շը՝ մո տա վո րա պես 285 գ։
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Հ ղի ու թյան ժա մա նակ հեշ տո ցից ար տա
հոս քը մե ծա նում է։ Այս եր ևույ թը կոչ վում է 
սպի տա  հո սու թյուն։ Այդ ար տադ րու թյու նը 
սո վո րա բար սպի տակ կամ դեղ նա վուն է լի
նում։ Հուզ վե լու կա րիք չկա. դա վա րակ չէ, 
դրա պատ ճա ռը հեշ տո ցի հյուս վածք նե րում 
ա րյան հոս քի շա տա նալն է։ Ի դեպ, ա րյան 
հոս քի այդ մե ծա ցումն է օգ նում բժշկին 
հղիու թյու նն «ախ տո րո շելու» սկզբնա կան 
փու լում, քա նի որ հեշ տո ցի լոր ձա թա ղանթն 
այդ դեպ քում կապ տա վուն կամ մա նու շա
կա գույն ե րանգ է ձեռք բե րում :

Ե թե ար տադ րու թյու նն ա ռատ է և քեզ 

ան հանգս տաց նում է, ա պա կա րե լի է ներ
դիր ներ օգ տա գոր ծել, սա կայն չի կա րե
լի ցն ցու ղով ներ քին լվա ցում կա տա րել: 
Հ ղի ու թյան ժա մա նակ շատ հեշտ է որ ևէ 
վա րա կով ախ տա հար վե լը։ Այս դեպ քում 
ար տադ րու թյու նը դե ղին կամ կա նաչ գույ
նի կլի նի, տհաճ հոտ կու նե նա։ Բա ցի այդ, 
հեշ տո ցի շր ջա նում այ րո ցի զգա ցում և քոր 
կու նե նաք։ Ե թե թվարկ ված ախ տան շան
նե րից թե կուզ մեկն ար դեն ի հայտ է ե կել, 
հար կա վոր է բժշ կի դի մել։ Ճիշտ է, սե ռա
վա րակ նե րը բու ժե լի են, կար ևո րը դրանց 
վաղ ախ տո րո շումն է, սա կայն անհրաժեշտ 

Հ ղի ու թյան զո լեր 
Հ ղի ու թյան ըն թաց քում կուրծ քը կա րող 

է ա վե լի քան եր կու չափ ով մե ծա նալ։ Նրա 
ձևը պահ պա նե լու հա մար ը նտ րե՛ք հար
մար և ա մուր կրծ կալ։ Այդ շր ջա նում պտուկ
նե րի շուր ջը կա րող են փոք րիկ բլ թակ ներ 
հայտնվել։ Դրանք մաշ կային ճարպ կամ 
ճար պային քսուք ար տադ րող գեղ ձեր ե ն։ 
Հղի ու թյան վեր ջին շր ջա նում պտուկ նե րը 
փափ կում են. դրանք հար կա վոր է թեթ ևա
կի ո րեն մեր սել, որ պես զի հե տա գա յում ե րե
խային կե րակ րե լու ժա մա նակ տհաճ զգա ցո
ղու թյուն չա ռա ջա նա։ Պտուկ նե րից կա րող է 
դե ղին հե ղուկ (դալ) հո սել։ Դա պետք է մաք
րել՝ կուրծ քը խնամ քով լվա նա լով գոլ ջրով։

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ կա տար վող հոր մո
նային փո փո խու թյուն ներն ազ դում են նաև 
ե ղունգ նե րի վրա։ Ո րոշ կա նանց ե ղունգ նե րը 
սկ սում են ա րագ ա ճել և ամ րա նում են, ի սկ 
մյուս նե րինը՝ հա կա ռա կը՝ շեր տա վոր վում են 
և կոտր վում։ Խոր հուրդ են տա լիս ե ղունգ նե
րը կարճ կտ րել, կեղ տոտ կամ ծանր աշ խա
տանք կա տա րե լիս, լվացք ա նե լիս հար կա
վոր է ձեռ նոց հագ նել։

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ քա շի կտ րուկ ա ճի 
հետ ևան քով մաշ կի վրա հայտն վում են ձգվա
ծու թյան հետ քեր կամ ի նչ պես ան վա նում ե ն՝ 

զո լեր (բ ծեր)։ Հա ճախ դրանք ա ռա ջա նում 
են կրծ քի, ո րո վայ նի և ոտ քե րի վե րին մա սե
րում և նուրբ վար դա գույն գծե րի տեսք ու նեն։ 
Դրանք փաս տո րեն հնա րա վոր չէ վե րաց նել, 
և հար կա վոր է հաշտ վել դրանց գո յու թյան 
փաս տի հետ։ Խոր հուրդ ե նք տա լիս հետ ևել 
ձեր քա շին, և ի նչ քան քիչ են քա շի ա վե լա ցած 
կի լոգրամ նե րը, այն քան քիչ են մաշ կի լայ նա
ցում նե րը։  Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո դրանց 
գույ նը կփոխ վի և կդառ նա ար ծա թա վուն։

Ոտ քե րի ե րակ նե րի լայ նա ցու մը պայ
մա նա վոր ված է ի նչ պես հոր մո նային փո
փո խու թյուն նե րով, այն պես էլ հղի ու թյան 
վեր ջին շր ջա նում ե րակ նե րի վրա ար գան
դի ճնշ մամբ։ Ար դյուն քում խան գար վում է 
ա րյան հոս քը։ Ոտ քե րի ե րակ նե րի լայ նա
ցու մը սո վո րա բար ու ղեկց վում է ո րոշ ցա
վե րով: Աշ խա տե՛ք ոտ քի վրա քիչ կանգ նել և 
ա վե լի շատ նս տել՝ ոտ քե րը բարձր դիր քում 
դրած։ Լավ են օգ նում զբո սանք նե րը, քա
նի որ քայ լե լու ժա մա նակ ա րյան շր ջա նա
ռու թյու նն ու ժե ղա նում է։ Պետք է հա տուկ 
գուլ պա ներ գնել և ան կող նուց վեր կենալուց 
հե տո ան մի ջա պես հագ նել։ Ծնն դա բե րու
թյու նից հե տո ոտ քե րի ե րակ նե րի հան գույց
նե րի բոր բո քային լայ նա ցում նե րը սո վո րա
բար ան հե տա նում ե ն։

 ՁԵՐ ԳՈՐ ԾԵԼԱ ԿԵՐ ՊԸ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ 
Ո ՐՈՇ ՓՈՔՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ

 ՄԱՇ ԿԻ ԽՆԱՄ ՔԸ: ՆԱ ԽԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
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Պտ ղի ա ճին զու գա հեռ հղի կնոջ ո րո վայ
նի մկան նե րը ձգ վում են ու ըն դար ձակ վում։ 
Ո րո վայ նի մկան նե րը վեր ևում մի ա ցած են 
կո ղե րին և ո ւղ ղա հա յաց հաս նում են մինչև 
կոն քի խո ռոչ։ Սրանք հարթ մկան ներ ե ն։ Այս 
մկան նե րը կա րող են ո րո վայ նի մի ջին հատ
վա ծում բա ժան վել. այս եր ևույ թը կոչ վում է 
ո րո վայ նի հարթ մկան նե րի տա րա մի տում։

 Դուք կա րող եք նկա տել մկան նե րի այդ 
բա ժա նու մը մի մյան ցից: Պառ կե՛ք մեջ քի վրա, 
գլու խը բարձ րաց րե՛ք և ո րո վայ նի մկան նե րը 
լա րե՛ք։ Ո րո վայ նի մի ջին հատ վա ծում կտես
նեք փք վա ծու թյուն և նույ նիսկ եր կու կող
մե րում կա րող եք շո շա փել լար ված մկան
նե րը։ Մկան նե րի այդ լար վա ծու թյու նը ցավ 

չի պատ ճա ռում և փոք րի կին չի վնա սի։ Այն, 
ի նչ դուք շո շա փում եք մկան նե րի ա րան քում, 
ար գանդն է։ Այս տեղ ե րե խայի շարժ վե լը շատ 
հս տակ է զգաց վում։ 

Ե թե կինն ա ռա ջին ան գամ է հղի, հնա
րա վոր է, որ բո լո րո վին չզ գա մկան նե րի 
տա րան ջա տու մը։ Յուրաքանչյուր հա ջորդ 
հղիու թյան ժա մա նակ այս եր ևույթն ա վե լի ու 
ա վե լի զգա լի կդառ նա։ Հղի ու թյու նից հե տո 
մկան նե րը սո վո րա կան տեսքն են ըն դու նում, 
և լայ նա ցու մը շատ չի եր ևում, սա կայն լրիվ 
չի ան հե տա նում։ Վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով 
կա րե լի է ո րո վայ նի մկան ներն ամ րապն դել, 
բայց փք վա ծու թյու նը մնում է։ Սեղ մա գո տին 
էլ բո լոր հար ցե րը չի լու ծում։

 ՔՈՐ Ո ՐՈ ՎԱՅ ՆԻ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ Ի ՆՉ ՊԵՍ ՊԵՏՔ Է ԼՎԱ ՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ 

Խոր հուրդ չի տր վում հեշ տո ցային լվա
ցում կա տա րել ցն ցու ղով։ Ջուր ցո ղե լը 
նույն պես խս տիվ ար գել վում է։ Բայց ե թե 
այ նո ւա մե նայ նիվ ցն ցու ղով եք լվաց վում, 
հետ ևե՛ք, որ ջրի շի թը շատ ու ժեղ չլի նի, որ
պես զի ջու րը հեշ տո ցի մեջ 2,5 սմ–ից ա վե լի 
շատ չմտ նի։ 

Ցն ցու ղով ներ քին հեշ տո ցային լվա ցում 

կա տա րե լը կա րող է ա րյու նա հո սու թյան 
կամ շատ ա վե լի լուրջ խան գար ման՝ օ դային 
էմբո լի այի (խ ցան ման) պատ ճառ դառ նալ։ 
Օ դային խցա նում է կոչ վում օ դի հայտն վելն 
ա րյան մեջ, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ ցն ցու
ղի ջրի ու ժեղ շի թի պատ ճա ռով։ Ճիշտ է, դա 
շատ հազ վա դեպ է պա տա հում, բայց շատ 
ծանր ախ տա հա րում է։ 

Ար գան դի մե ծա նա լուն զու գա հեռ ա վե
լա նում է ճն շու մը ո րո վայ նի մկան նե րի վրա, 
մաշկը ձգ վում է։ Շատ կա նայք դժ գո հում են, 
որ դրա նից ա ռա ջա նում է քոր, ո րը ո րո վայ
նի մաշ կի ձգ ման հետ ևանք է։ Այդ քո րը վե

րաց նել կամ թեթ ևաց նել կա րող են հա տուկ 
քսուք նե րը։ Աշ խա տե՛ք քոր ե կող հատ վա ծը 
չքո րել, քա նի որ քո րե լը մի այն կու ժե ղաց նի 
քո րը և կա ռա ջաց նի քերծ վածք ներ: 

Ո ՐՈ ՎԱՅ ՆԻ ՄԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՁԳ ՎԵ ԼԸ 

է հնա րա վոր ա մեն բան ա նել դրանց կան
խար գել ման հա մար (ա մուս նա կան հա վա

տար մու թյուն, պահ պա նակ նե րի օգ տա
գոր ծում)։ 

 Ե ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ԼԱՅ ՆԱ ՑՈՒՄ

Հղի կա նայք հա ճախ են տա ռա պում 
ե րակ նե րի լայ նա ցու մից։ Ե թե այդ հի վան դու
թյան նկատ մամբ ժա ռան գա կան նա խատ րա
մադր վա ծու թյուն կա, հղի ու թյունն ա վե լի կու

ժե ղաց նի այն։ Այս հի վան դու թյան հնա րա վո
րու թյու նը մե ծաց նում է նաև տա րի քը, ռիս կի 
խմ բի մեջ են մտ նում նաև այն կա նայք, ո րոնք 
օր վա մեծ մա սը կանգ նած են լի նում։ 
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 Ե ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ԼԱՅ ՆԱՑ ՄԱՆ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒՄ

Լ ՍՈՒՄ Ե ՆՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՍՐ ՏԻ ԶԱՐ ԿԵ ՐԸ 

Հար կա վոր է լայն հա գուստ ներ հագ նել, 
որ պես զի ցայլ քի և ոտ քե րի ա րյան շր ջա
նա ռու թյա նը ո չինչ չխան գա րի։ Աշ խա տե՛ք 
որ քան կա րե լի է քիչ կանգ նել, հա ճա խա
կի՛ պառ կեք (ան պայ ման ձախ կող քի վրա) 
կամ նս տե՛ք՝ ոտ քե րը մի քիչ բարձր դիր
քում դրած։ Դա կօգ նի ե րակ նե րի ա րյան 
կան գի նվա զեց մա նը։ Շա տե րին օգ նում են 
հա տուկ գուլ պա նե րը կամ է լաս տիկ վի րա
կա պը։

 Հար կա վոր է ա զատ կո շիկ ներ հագ նել ։ 
Այս մի ջոց նե րը կօգ նեն ձեզ նվա զեց նելու 
ոտ քե րի այ տու ցու մը։ Նս տած ժա մա նակ ոտ

քը ոտ քին մի՛ գցեք, քա նի որ դա խան գա րում 
է ա րյան նոր մալ շր ջա նա ռու թյա նը։ 

Հ ղի ու թյան վեր ջին փու լում ոտ քե րի այ
տու ցու մը ձեզ ա վե լի քիչ կան հանգս տաց նի, 
չնա յած ե րակ նե րի լայ նա ցում նե րը չեն ան հե
տա նա։ Ե րակ նե րի բոր բոք ման ա ռա վել ծանր 
դեպ քե րում վի րա բու ժա կան մի ջամտու թյան 
կա րիք է ա ռա ջա նում։ Հաս կա նա լի է, որ այդ 
վի րա հա տու թյու նը հղի ու թյան ըն թաց քում չի 
կա տար վում։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 
այն կա տար վում է ան գամ հղի ու թյան ըն
թաց քում: Հղին ա վե լի շատ պետք է հետ ևի 
պտ ղի շար ժում նե րին:

Այս հի վան դու թյան դեպ քում ե րակ նե
րում կա րող են բոր բո քային հան գույց ներ 
հայտնվել: Ա րյան զե ղում նե րը մե ծ  մա սամբ 
լի նում են ոտ քե րի ե րակ նե րում, բայց կա րող 
են նաև տա րած վել ար տա քին սե ռա կան օր
գան նե րի ե րակ նե րի վրա։ Ա րյան շր ջա նա
ռու թյան ու ժե ղա ցումն ու ար գան դի ճնշումն 
ա վե լի են ծան րաց նում հի վան դու թյան 
ընթաց քը և կա րող են բազ մա թիվ տհա ճու
թյուն նե րի պատ ճառ դառ նալ։

 Շատ դեպ քե րում հղի ու թյան ժա մա նակ 
ե րակ նե րի լայ նա ցու մը կա րող է բար դա նալ 
և ծան րա նալ, բոր բո քային հան գույց ներն 
ա վե լի տե սա նե լի են դառ նում, ցավն ու ժե ղա

նում է, մա նա վանդ ե թե կինն օր վա մեծ մա սը 
ոտ քի վրա է լի նում։

 Հի վան դու թյան ախ տան շան նե րը տար բեր 
կա րող են լի նել։ Ո րոշ կա նանց ոտ քե րի վրա 
կարմ րա մա նու շա կա գույն բծեր են հայտնվում: 
Ճիշտ է, ու ժեղ ցա վեր չեն ու նե նում, բայց 
ե րե կո յան ոտ քե րը մի քիչ հոգ նում ե ն։ Մյուս 
կա նանց ե րակ ներն ո ւռ չում են, ոտ քերն այ
տուց վում են, և ե րե կո յան նրանք ստիպ ված 
են լի նում ոտ քե րը եր կար ժա մա նակ բարձր 
դիր քում պա հել։ Նման ի րա վի ճակ նե րում ան
հրա ժեշտ է դի մել բժշ կի, ո րը կա րող է հա տուկ, 
մաս նա վո րա պես ե րակ նե րի դուպ լեքս հե տա
զո տու թյուն, ի նչպես նաև դե ղեր նշա նա կել:

Հ ղի ու թյան 20–րդ շա բա թում, ե րբ ե րե խան 
սկ սում է շարժ վել, լսա փո ղա կի մի ջո ցով կա րե
լի է լսել, թե նրա սր տիկն ի նչ պես է տրո փում։ 
Բժիշկ նե րը փոք րի կի սր տի աշ խա տան քը լսե լու 
հա մար լսա փո ղակն ա վե լի շուտ են սկ սել գոր
ծա ծել, քան ի հայտ են ե կել ժա մա նա կա կից մի
ջոց նե րը՝ գեր ձայնն ու է լեկտ րասր տագ րու մը։

Լ սա փո ղա կով ե րե խայի սր տի զար կե րը 
լսե լու հա մար հար կա վոր է ո րո շա կի փորձ 
ու նե նալ։ Հնա րա վոր է, որ դուք սկզ բում ո չինչ 
էլ չլ սեք. զար կե րի ձայ նը շատ ցածր է։ Բայց 
ե րե խան ա ճում է, և նրա սր տիկն սկսում է 
ա վե լի բարձր զար կել։ 

Այն պես որ, ե թե դուք սկզ բում ո չինչ չլ սեք, խու
ճա պի մատն վե լու հարկ չկա։  Ան գամ լսափո  ղա կը 
տա րի ներ շա րու նակ գոր ծա ծող բժիշ կը եր բեմն 
դժ վա րա նում է լսել ե րե խայի սր տի զար կե րը։

 Մի զգու շա ցում ևս. ձեր սր տի զար կե րը մի՛ 
շփո թեք ե րե խայի սր տի զար կե րի հետ։ Փոք
րի կի սիր տը շատ ա րագ է աշ խա տում՝ մեկ 
րո պե ում կա տա րե լով 120–160 զարկ, ի սկ 
ձեր սր տի աշ խա տան քի հա ճա խա կա նու
թյու նը շատ ա վե լի փոքր է՝ 70–80 զարկ մեկ 
րո պե ում։ Մի՛ ա մա չեք, բժշ կին խնդ րե՛ք, որ 
նա ձեզ սո վոր եց նի տար բե րա կել ձեր և ե րե
խայի սր տի զար կե րը։
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 ՆԱ ԽԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

Ոչ ոք չի կա րող ա սել, թե ին չու են ո րոշ կա
նայք հա տուկ նա խա սի րու թյուն հան դես բե
րում այս կամ այն ու տե լի քի կամ հո տի նկատ
մամբ, ի սկ եր բեմն է լ հա կա ռա կը՝ զզ վում են 
ո րո շա կի ու տե լի քից կամ հո տից։ Բժիշկ նե
րը չեն կա րող այս եր ևույ թը բա ցատ րել, ի սկ 
ո մանք էլ հակ ված են կար ծե լու, թե դրանք 
հղի ու թյան քմա հա ճու թյուն ներ ե ն։ Հա մե նայն 
դեպս դուք որ ևէ պատ ճառ չու նեք սիր ված 
ուտե լի քից հրա ժար վե լու, մի այն ե թե այն չի 
վնա սում ձեր ա ռող ջու թյա նը:

Այս շր ջա նում ար գան դը շատ ա րագ է մե
ծա նում, և ձեր հղի ու թյու նը լավ նկա տե լի է։ 

Պոր տը հարթ վում է կամ հա կա ռա կը՝ դուրս 
ցց վում և այդ տես քով մնում մինչև ծնն դա բե
րու թյուն։ Ար գան դը սեղ մում է ստա մոք սը, և 
դրա հետ ևան քով դուք կա րող եք ստա մոք
սում այ րո ցի զգա ցում ու նե նալ։

 Սաղմ նային քսու քը, ո րը սպի տակ յու ղոտ 
հե ղուկ է, ծած կում է պտ ղի մաշ կը և պաշտ
պա նում նրան ջրա թա ղան թային հե ղու կի 
ազ դե ցու թյու նից։ Այդ քսու քը սո վո րա բար 
ծննդա բե րու թյու նից ա ռաջ ան հե տա նում է, 
բայց եր բեմն դրա հետ քե րը եր ևում են նաև 
նո րա ծին նե րի վրա։ Պտ ղի քա շն ար դեն 
340 գ է, ի սկ եր կա րու թյու նը՝ 20 սմ։
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Այս շր ջա նում հղի ու թյա նը բնո րոշ 
հետևյալ խան գա րում նե րը կա րող են ա վե լի 
ար տա հայտ վել։
 

ԱՅ ՐՈՑ
Սա ա վե լի հա ճախ ի հայտ է գա լիս հղի

ու թյան եր րորդ ե ռամ սյա կում։ Բե րա նում 
դառ նու թյան զգա ցու մը ու ժե ղա նում է, ե րբ 
պառ կում ե ք։ Մկան նե րի թու լու թյան պատ
ճա ռով ստա մոք սի թթու պա րու նա կու թյու նը 
ան ցնում է կե րակ րա փող և այ րո ցի զգա
ցո ղու թյուն ա ռա ջաց նում։ Ձեր վի ճա կը թե
թևաց նե լու հա մար աշ խա տե՛ք հա ճա խա կի և 
քիչ–քիչ ու տել, խու սա փել կծու և տա պա կած 
ճա շա տե սակ նե րից։ Քնից ա ռաջ լավ կլի նի 
մի բա ժակ կաթ խմել։ Ե թե այ րո ցը ձեզ տան
ջում է գի շեր նե րը, բժիշ կը ակ տի վաց ված 
սպի տակ ա ծուխ կն շա նա կի։ Դե ղա տա նը 
այդ գնու մը կա տա րե լուց ա ռաջ ան պայ ման 
վա ճա ռո ղին հայտ նե՛ք ձեր հղի ու թյան մա
սին, քա նի որ հղի ու թյան այդ շր ջա նում, ի նչ
պես նաև կրծ քով կե րակ րե լու դեպ քում, շատ 
դե ղա մի ջոց ներ հա կա ցուց ված ե ն։

 
ԱՆՔ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ա նք նու թյու նը հա ճախ սկս վում է հղի ու

թյան վեր ջին շր ջա նում և տար բեր պատ ճառ
ներ է ու նե նում։ Ա ռա ջին՝ դուք ար դեն դժվա
րա նում եք քնե լու հա մար հար մար դիրք 
գտ նել, ե րկ րորդ՝ գի շե րը հար կադր ված եք 
ա վե լի հա ճա խա կի զու գա րան գնալ։ Բա ցի 
դրա նից, այդ շր ջա նում ձեր եր ևա կա յու թյու
նը շատ բոր բոք ված է, և չեք կա րո ղա նում եր
կար ժա մա նակ քնել։ Խոր հուրդ ե նք տա լիս 
քնից ա ռաջ մի քիչ հանգս տա նալ (թու լա
նալ), զբոս նել մա քուր օ դում և ի նչ–որ տաք 
բան խմել։ Աշ խա տե՛ք քնե լու հա մար հար մար 
դիրք գտ նել։ Կա րե լի է ձախ կող քի վրա պառ
կել՝ ո րո վայ նի տակ փա փուկ բարձ դնե լով։

 ՔՈՐ 
Սո վո րա բար մարմ նի ու ռու ցիկ մա սե րում 

քոր է հայտն վում, ո րը եր բեմն ու ղեկց վում է 
ցա նով։ Քո րը թեթ ևաց նում է կա լա մի նի մեջ 
թրջ ված փոք րիկ թր ջո ցը։ Խոր հուրդ է տրվում 
փա փուկ բնա կան նյու թե րից ներքնազգեստ  
հագ նել, որ պես զի քր տին քը լավ ներծծ վի 
(քր տին քից քոր է ա ռա ջա նում)։ Ե թե վեր ջին 
ե րեք ամ սում քո րը սաստ կա նում է, հար կա
վոր է բժշ կի դի մել, քա նի որ այդ դեպ քում քո
րի պատ ճառ կա րող է լի նել նաև խո լես տա զը, 
այ սինքն՝ լե ղու ար տա հոս քի խան գա րու մը:

 
ՈՏ ՔԵ ՐԻ ԱՅ ՏՈՒՑ
Ոտ քե րի կո ճե րի և ձեռ քե րի այ տու ցի հիմ

նա կան պատ ճա ռն օր գա նիզ մում հե ղու կի 
կու տա կումն է։ Ոտ քե րը սո վո րա բար սկ սում 
են այ տուց վել ե րե կո յան, շոգ ե ղա նա կին կամ 
ե րբ եր կար ժա մա նակ ոտ քի վրա կանգ նած 
եք ե ղել։ Ե թե հնա րա վոր է, նս տե՛ք կամ պառ
կե՛ք՝ ոտ քե րը բարձր դնե լով, և վեր ջույթ նե րի 
այ տու ցը կն վա զի։ Այ տու ցի հայտն վե լու մա
սին ան պայ ման հայտ նե՛ք ման կա բար ձու
հուն կամ բժշ կին, քա նի որ դա կա րող է լի նել 
պրե էկ լամ սի այի ախ տան շան նե րից մե կը։

 ՀՈԳ ՆԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
Դուք կա րող եք հոգ նել նաև այն պատ ճա

ռով, որ շատ եք գի րա ցել։ Օր վա այն պի սի ռե
ժի՛մ մշա կեք, որ հնա րա վո րու թյուն ու նե նաք 
պար բե րա բար նս տե լու կամ պառ կե լու՝ ոտ
քե րը ձգ ված վի ճա կում։ Ե թե հոգ նա ծու թյու նը 
չի ան ցնում, հնա րա վոր է, որ ա րյան պա կա
սու թյուն ու նեք։ Դի մե՛ք բժշ կի, ո րը կս տու գի 
ձեր ա րյան հե մոգ լո բի նը, և հնա րա վոր է՝ 
ա վե լաց նի ձեր կե րակ րա ցան կի մեջ եր կաթ 
պա րու նա կող մթերք նե րը (տա վա րի ա նյուղ 
միս, շի լա, կա նաչ բան ջա րե ղեն, ըն կույզ, ըն
դե ղեն)։ 

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ Ա ՄԻՍ (21–24–ՐԴ ՇԱ ԲԱԹ)

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՀԵ ՏԵ ՎԱՆ ՔՈՎ Ա ՌԱ ՋԱ ՑԱԾ Ո ՐՈՇ ՓՈՔՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ 
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Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, պտու ղը մինչև 
ծն վե լը կա րո ղա նում է կուլ տալ։ Գեր ձայ նի 
մի ջո ցով հղի ու թյան տար բեր փու լե րում կա
րե լի է հետ ևել ե րե խայի՝ պտ ղաջ րեր խմե լու 
ըն թաց քին,  թե մոր ար գան դի մեջ գտնվող 
փոք րիկն ի նչ պես և ին չու է կուլ տա լիս 
պտղաջ րե րը։ Գիտ նա կան նե րը գտ նում են, 
որ դա օգ նում է պտ ղի մար սո ղա կան հա մա
կար գի ձևա վոր մա նը։ Հնա րա վոր է, որ այդ 
գոր ծըն թա ցը պտ ղի մար սո ղա կան հա մա
կար գը նա խա պատ րաս տում է ծն վե լուց հե
տո հե տա գա գոր ծու նե ու թյա նը։ 

Կա տար վել են գի տա կան հե տա զո տու
թյուն ներ, որ պես զի պար զեն, թե պտու ղը 
հարպտ ղային ջրե րից որ քան է կուլ տալիս, 
և ի նչ ծա վա լի հե ղուկ է ան ցնում նրա մար սո
ղա կան հա մա կար գով։ Պարզ վում է՝ նոր մալ 
զար գա ցող պտու ղն օր վա ըն թաց քում հս կա
յա կան քա նա կու թյամբ ջրեր է կուլ տա լիս՝ 24 
ժամ վա ըն թաց քում 500 մի լի լիտր։

Պտ ղային հե ղու կը, որ կուլ է տա լիս պտու
ղը, նրան տա լիս է հար կա վոր կա լո րի ա նե
րի մի մա սը։ Գիտ նա կան նե րը գտ նում են, 
որ այդ ջրե րի հետ պտ ղի օր գա նիզմ են թա
փան ցում նաև մեծ քա նա կու թյամբ սնն դա
րար նյու թեր։ Կուլ տված պտ ղաջ րե րը պտ ղի 
ե րի կամ նե րի կող մից ֆիլտր վում են և, որ պես 
ա ռաջ նային մեզ, ան ցնում պտ ղաջ րեր:

Այս շր ջա նում դուք ար դեն շատ լավ զգում 
եք պտ ղի շար ժում նե րը և ան գամ տես նում 
եք, թե ձեր ո րո վայնն ի նչ պես է շարժ վում։ Այդ 
պա հե րին կա րող եք շն չար գե լու թյուն ու նե
նալ, քա նի որ թո քե րի տե ղը կրծ քա վան դա
կում փոք րա ցել է։ Հի մա դուք լի եք է ներ գի
այով և կա րող եք զբաղ վել ման կա սե նյա կի 
կա հա վոր մամբ։

Ա պա գա փոք րի կը հի մա շատ ակ տիվ է, և 
դուք լավ զգում եք, թե նա ի նչ պես է հր վում 
տո տիկ նե րով։ Ե թե նա գի շեր նե րը խան գա
րում է ձեզ, շոյե՛ք ձեր ո րո վայ նը և փոք րի կի 
հետ զրու ցե՛ք։ Դուք կտես նեք, թե ձեր ձայ նը 
նրան ի նչ պես կհանգս տաց նի։ Հի մա պտ ղի 
եր կա րու թյու նը մո տա վո րա պես 25 սմ է, ի սկ 
քա շը՝ մո տա վո րա պես 390 գ։

 ԹՈՒ ԼԱ ՑՈՒՄ ԵՎ ՄԵՐ ՍՈՒՄ
Որ պես զի հղի ու թյան ըն թաց քում հան

գիս տը լի ար ժեք լի նի, հար կա վոր է կա րո
ղա նալ թու լա նալ ոչ մի այն ֆի զի կա կան, այլ 
նաև հո գե բա նա կան ա ռու մով։ Սո վո րե լով 
թու լաց նել ձեր մար մի նը՝ դուք ծնն դա բե րու
թյան ժա մա նակ շատ լավ կկար գա վո րեք եր
կուն քի ցա վե րը։ Այս խոր հուրդ նե րը կօգ նեն 
ձեզ ձեռք բե րելու ո րոշ հմ տու թյուն ներ և կա
ռա վա րե լի դարձ նելու ձեր մար մի նը:

 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԹՈՒ ԼԱ ՑՈՒ ՄԸ
Հան գիստ նս տե՛ք այն պես, որ մարմ նի 

բո լոր մա սե րը հեն ման կետ ու նե նան։ Հե տո 
լար վե՛ք և սկ սե՛ք աս տի ճա նա բար թու լաց նել 
մար մի նը՝ ոտ քե րի մատ նե րից մինչև գլու
խը և հա կա ռակ ո ւղ ղու թյամբ։ Վար ժու թյան 
վեր ջում դուք ամ բողջ մարմ նում հանգս տու
թյուն, թու լու թյուն կզ գաք։

 ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԹՈՒ ԼԱ ՑՈՒՄ
(ՌԵ ԼԱՔ ՍԱ ՑԻ Ա)
Սրա հա մար մեծ լար վա ծու թյուն է հար

կա վոր, ան հրա ժեշտ է հար մար տեղ ը նտ
րել, որ տեղ ոչ ոք ձեզ չի խան գա րի։ Սկզ բում 
աշ խա տե՛ք ոչ մի բա նի մա սին չմ տա ծել և 
ձեր ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց րե՛ք մի այն 
շնչա ռու թյան վրա։ Խո րը ներշն չե՛ք և մի քա
նի վայր կյան շն չա ռու թյու նը պա հե՛ք, հե տո 
դան դաղ ար տաշն չե՛ք։ Հենց որ հար կա վոր 
շն չա ռու թյու նը հաս տա տեք, ստու գե՛ք՝ բո լոր 
մկան նե րը թու լա ցել են, թե ոչ, և մի այն դրա
նից հե տո վե րա դար ձե՛ք ձեր մտ քե րին։ Ա վե
լի լավ կլի նի, ե թե պատ կե րաց նեք, որ դան
դաղ լո ղում եք ջրի հարթ մա կե րե սի վրայով, 
վերևում վառ ա րև է փայ լում, ի սկ շուր ջը 
հան գիստ է ու ան դորր։

 
ՈՒ ՐԻՇ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐ
Լար վա ծու թյու նը շատ լավ թու լաց նում է 

մեր սու մը։ Դա ա վե լի լավ է ա նել հա գուս տը 
հա նե լուց հե տո, բայց մաշ կի գերզ գա յու նու
թյան դեպ քում մեր սու մը կա տա րում են նաև 
բամ բա կյա նուրբ վեր նա շա պի կի վրայից։ 

ՊՏ ՂԱՋ ՐԵ ՐԻ ԿԼՈՒ ՄԸ (Խ ՄԵ ԼԸ ՊՏ ՂԻ ԿՈՂ ՄԻՑ) 
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Մեր սում կա տա րո ղի մատ նե րի շար ժում նե
րը պետք է ա մուր, փա փուկ և ռիթ միկ լի նեն։

Բու րա վետ նյու թե րով մեր սում նե րի ժա
մա նակ օգ տա գոր ծում են ե թե րա յու ղեր, 
ո րոնք ա վե լաց նում են մերս ման յու ղի վրա։ 
Ո րոշ ե թե րա յու ղեր հղի կա նանց հա մար 
շատ վտան գա վոր են և ե թե օգ տա գործ վում 
են, ուրեմն մի այն հղի ու թյան վե ցե րորդ ամ
սից հե տո։ Բայց ե թե շատ եք ու զում բու
րում նա վետ մեր սում ստա նալ, ա ռա ջին հեր
թին խորհր դակ ցե՛ք բժշ կի հետ։ Շատ լավ 
ար դյունք է տա լիս ման դա րի նի և նշի թարմ 
յու ղե րի խառ նուր դը (մո տա վո րա պես 1 տո
կո սա նոց լու ծույթ, այ սինքն՝ նշի 50 գրամ յու
ղին ա վե լաց նում են 10 կա թիլ ման դա րի նի 
յուղ)։ Ո րոշ տվյալ նե րով՝ ծնն դա բե րու թյա նը 
շատ են օ ժան դա կում նար գի զի, հաս մի կի և 
վար դի յու ղե րի թույլ լու ծույթ նե րը։

Ա սեղ նա բու ժու թյան ժա մա նակ նուրբ 
ա սեղ նե րով խթան վում են մարմ նի է ներ գե
տիկ գծի վրայի կե տե րը, և վե րա կանգն վում 
է մարմ նի է ներ գե տիկ հոս քե րի հա վա սա
րակշ ռու թյու նը։ Ա սեղ նա բու ժու թյու նը շատ 

լավ է օգ նում գոտ կա տե ղի ցա վե րի դեպ քում, 
բայց ո րոշ կե տե րի վրա գոր ծադր վող ազ
դե ցու թյու նը խթա նում է ար գան դի կծ կում
նե րը։ Տհաճ հետ ևանք նե րից խու սա փե լու 
հա մար շատ կար ևոր է մի ջամ տու թյու նից 
ա ռաջ վստա հե լի կոն տակտ նե րի ստեղ ծու
մը բարձր մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն ներ 
ունե ցող մաս նա գե տի հետ։

Ձեր թու լա կո ղե րի կո ղոսկ րե րը կա
րող են ցա վել, քա նի որ հար կադր
ված են ե ղել տե ղա շարժ վել՝ պտ ղի և 
ար գան դի մեծ չա փե րի պատ ճա ռով։ 
Կրծքա վան դա կը մի քիչ բարձ րա ցել 
է, քա նի որ պտու ղը ներք ևից հրում 
է։ Տհաճ զգա ցո ղու թյու նը նվա զեց նե
լու հա մար ուղի՛ղ նս տեք կամ ձեռ քե րը 
գլխա վերևում բարձ րաց նե լով՝ կա տա
րե՛ք լար վա ծու թյու նը թու լաց նող վար
ժու թյուն ներ։ Ա նհ րա ժեշտ է այ ցե լել հա
տուկ դա սըն թաց ների, որ տեղ ձեզ կսո
վո րեց նեն ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քը 
հեշ տաց նող վար ժու թյուն ներ: 

 ՄԱՆ ԿԱ ՍԵՆՅԱ ԿԻ ԿԱ ՀԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

 Ե թե կա հնա րա վո րու թյուն, ա պա կա րե
լի է մտա ծել ման կա սե նյա կի կա հա վոր ման 
մա սին։ Ա պա գա փոք րի կին սո վո րա բար 
հատ կաց նում են ա ռան ձին սե նյակ կամ մի 
անկյուն ծնող նե րի նն ջա րա նում։

Ա ռա ջին հեր թին հար կա վոր է ել նե լով 
սե նյա կի չա փե րից և հա տա կագ ծից՝ պլան 
կազ մել և ե րե խայի սե նյա կի հա մար կա հույք 
գնել, որ պես զի այն հա մա պա տաս խա նի սե
նյա կի չա փե րին, հար մար ու հար մա րա վետ 
լի նի։ Ստու գե՛ք՝ սե նյա կում բա վա րար քա նա
կու թյամբ է լեկտ րա կան վար դակ ներ կան, թե 
ոչ, սե նյա կը տաք է, ի նչ պես է լու սա վոր վում 
և այլն։

Է լեկտ րա կան վար դակ նե րի և ջե ռուց ման 
մարտ կոց նե րի փո փո խու թյու նն ա վե լի լավ 
է կա տա րել հի մա՝ հենց որ սկ սեք սե նյա կը 
կա հա վո րել։

 Փոք րիկ ե րե խա նե րը շատ են սի րում վառ, 
տաք գույ ներ և հս տակ պատ կեր ներ, ու րեմն 

աշ խա տե՛ք գե ղե ցիկ պաս տառ ներ ու նկար
ներ գնել։ Ա վե լի լավ է լվաց վող պաս տառ 
գնել. դրանք հեշտ են մաքր վում, և սե նյակն 
էլ միշտ մա քուր կլի նի։

Շատ հար մար է ծա լո վի կա հույ քը. հեշտ 
է տե ղա փո խել կամ հա մադ րել, ե թե ո րո շեք 
փո խել սե նյա կի կա հա վոր ման ձևը։

 Գոր գով կամ լա քով պա տած հա տա կը, 
ան շուշտ, գե ղե ցիկ է, բայց ման կա սե նյա կի 
հա մար հար մար չէ. ե րե խային գր կած մայ րը 
կա րող է սայ թա քել։ Հա տա կը պետք է տաք 
լի նի և ոչ սայ թա քուն։

Ա մե նից լավ այդ պա հան ջին բա վա րա
րում է խցա նա կեղ ևի հա տա կը. հեշտ է մա
քր վում, տաք է, սայ թա քուն չէ։ Կա րե լի է և սո
վո րա կան, ոչ շատ թանկ ու ղե գորգ փռել։

Որ պես զի գի շե րը ե րե խային կե րակ րե
լը հար մար լի նի, և նա վառ լույ սից չվա խե
նա, գնե՛ք լու սա վո րու թյու նը կար գա վո րե լու 
հար մա րան քով լամպ կամ հա տուկ ման կա
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սե նյա կի հա մար ար տադր վող լու սամ փոփ։ 
Փոք րի կի մահ ճա կա լի վեր ևի թույլ լույ սը լրիվ 
բա վա րար է ստու գե լու հա մար՝ նա քնած է, 
թե ո չ։

Գի շե րը փոք րի կի հա գուս տը փո խե լու հա
մար մի քիչ ա վե լի ու ժեղ լույ սի կա րիք կլի նի։ 
Ման կա սե նյա կում եր կար է լեկտ րա կան լա
րե րով լամ պեր չպետք է լի նեն. դրանց վրա 
հնա րա վոր է սայ թա քել և ը նկ նել։ Բո լոր վար
դակ նե րը պետք է փակ ված լի նեն լրա ցու ցիչ 
փա կիչ նե րով։

 Պա տու հան նե րին կա խե՛ք հաստ, բայց ոչ 
շատ եր կար վա րա գույր ներ։ Դրանք սե նյա կը 
պետք է պաշտ պա նեն մի ջան ցիկ քա մի նե
րից, ի սկ ամ ռա նը` ար ևի շատ պայ ծառ ճա
ռա գայթ նե րից և շո գից։

 Պա տու հա նի փեղ կե րը պետք է հա տուկ 
բռ նակ ներ ու նե նան, ո րոնք ե րե խա նե րը 
բա ցել չկա րո ղա նան։ Մահ ճա կա լն այն պես 
դրե՛ք, որ ե րե խան չկա րո ղա նա վա րա գույր
նե րին հաս նել։

Ե րե խայի մահ ճա կա լը եր բեք մի՛ դրեք պա
տու հա նի կամ ջե ռուց ման մարտ կո ցի մոտ։ 
Սե նյա կի ջեր մաս տի ճա նը մշ տա պես պետք 
է 18 աս տի ճան լի նի, քա նի որ փոք րիկ նե րը 
դեռևս չեն կա րո ղա նում ի րենց մարմ նի ջեր
մու թյու նը կար գա վո րել։ Մշ տա կան ջեր մու
թյու նը պա հե լու հա մար տա քա ցու ցիչ և օ դի 
ջեր մա չա՛փ գնեք։

 Փոք րիկ նե րը մե ծա թիվ կա հույ քի կա րիք 
չու նեն։ Մինչև 5 ամ սա կան հա սա կը բա վա
կան են մահ ճա կա լը, պա հա րա նը, փոք րիկ 
սե ղա նը՝ հար դա րան քի ա ռար կա նե րի հա
մար, ի նչ պես նաև մոր հա մար հար մա րա վետ 
բազ կա թոռ՝ ե րե խային կե րակ րե լու հա մար։

 Կա հույ քը պետք է ա մուր լի նի, քա նի որ 
փոք րի կն ա ռա ջին ի սկ հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում կաշ խա տի կա հույ քից բռ նել և քայ
լե լու փոր ձեր կա տա րել։

Օգ տա գործ ված կա հույք գնե լու դեպ քում 
ան պայ ման ստու գե՛ք, որ կա հույ քի վրա սուր 
ծայ րեր, կր ծո տած տե ղեր չլի նեն, կա հույ
քը ներ կա նյու թեր պա րու նա կող լա քով կամ 
ուրիշ թու նա վոր նյու թե րով պատ ված չլի նի։

Անն շան կաս կա ծի դեպ քում մաք րե՛ք կա
հույ քի հին լա քը և նո րո՛վ պա տեք։

 
Այս շր ջա նում բժիշ կը կամ ման կա

բար ձու հին կա րող են շո շա փել ձեր ո րո
վայ նը և ո րո շել պտ ղի դիր քը։ Հնա րա
վոր են ո րո վայ նի ներք ևի մա սում կծ կող 
բնույ թի ցա վե րի ա ռա ջա ցում։ Դրանք 
ար գան դի կծ կում ներն են, ո րոնք 
հանգս տա նա լուց հե տո ան հե տա նում 
ե ն։

Հ ղի ու թյան V ամ սում պտու ղը հա
մար յա թե այն տեսքն ու նի, ի նչ տեսք 
ունե նա լու է ծնն դա բե րու թյան ժա մա
նակ։ Մարմ նի հա մե մատ գլու խը շատ 
մեծ է թվում։ Տղայի ա մոր ձա պար կը, ի նչ
պես նաև աղ ջիկ նե րի ձվա րան նե րը լավ 
զար գա ցած են: Ձվա րան նե րում մի քա
նի մի լի ոն ֆո լի կուլ ներ կան։ Ծնն դա բե
րու թյան պա հին դրանց թի վը կպա կա սի 
մինչև եր կու մի լի ոն, ի սկ հե տա գա յում՝ 
մինչև սե ռա կան հա սու նա ցու մը, դրանց 
թի վը պար բե րա բար կն վա զի։ Պտ ղի եր
կա րու թյու նը մո տա վո րա պես 25 սմ է, 
քա շը՝ մո տա վո րա պես 500 գ։

 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ԳՈՒՍՏ, ՄԱՆ ԿԱ ՍԱՅ ԼԱԿ ԵՎ ՄԱՀ ՃԱ ԿԱԼ

 Կա րե լի է փոք րի կի հա մար գնել ան հրա
ժեշտ պա րա գա ներ, որ պես զի ծնն դա բե րու
թյու նից հե տո հիմ նա կան ի րե րը պատ րաստ 
լի նեն։ Բո լոր գնում նե րը մի՛ հե տաձ գեք մինչև 
հղի ու թյան վեր ջին ա միս, ե րբ ա վե լի դժ վար 
ու ան հար մար կլի նի խա նութ գնա լը։ 

 Փոք րի կի հա մար շատ հա գուստներ մի՛ 
գնեք, քա նի որ նա շատ ա րագ է ա ճե լու։ Բա

ցի այդ, դուք դեռևս չգի տեք նրա քաշն ու հա
սա կը։ Ձեր գնած հա գուս տը նրա հա մար մեծ 
կամ փոքր կա րող է լի նել։

 Հա գուս տը պետք է հար մա րա վետ լի նի, 
հեշտ լի նի հագց նելն ու հա նե լը։ Ե րե խայի շո
րե րը պետք է բաց վող օ ձիք և քանդ վող ու սեր 
ու նե նան, որ պես զի հեշտ հե նեք նրա գլ խից։ 
Տաք վեր նա հա գուս տը պետք է կո ճակ ներ 
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Հ ղի ու թյան ըն թաց քում դուք ա պա հո
վագր ված չեք այն պի սի հի վան դու թյուն
նե րից, ի նչ պի սիք են ստա մոք սի խան գա
րու մը, մր սա ծու թյու նը կամ սուր շն չա ռա
կան հի վան դու թյու նը: Եվ ե թե սո վո րա բար 
գի տեք, թե ի նչ է հար կա վոր ա նել, ա պա 
հղիու թյան ըն թաց քում բազ մա թիվ հար ցեր 
են ծա գում.

• Ի ՞նչ ա նել, ե թե վատ եք զգում։
•  Ի ՞նչ դե ղա մի ջոց ներ կա րե լի է օգ տա գոր

ծել։
•  Կա րե լի՞ է շա րու նա կել խմել հղի կա նանց 

հա մար նա խա տես ված դե ղա մի ջոց նե րը։
• Ի ՞նչ կա րե լի է ու տել։ 
Այս պի սով՝ ե թե վատ եք զգում, ա ռանց 

ե րկմ տե լու հար կա վոր է բժի շկ կան չել։ Նա 
կո րո շի, թե դուք ին չով եք հի վանդ, ան հրա
ժեշտ հե տա զո տու թյուն ներ և դե ղա մի ջոց
ներ կն շա նա կի, ի նչ պես նաև հս կո ղու թյուն 
կսահ մա նի ձեր և պտ ղի վի ճա կի նկատ
մամբ: Ի սկ ի ՞նչ կա րե լի է ա նել մինչև բժշ կի 
գնա լը։ Ե թե ստա մոք սի խան գա րում է սկս
վել, կամ վի րու սային վա րակ կա, ան հրա
ժեշտ է շատ հե ղուկ խմել՝ ջուր, հյու թեր, 
բան ջա րե ղե նի ե փուկ ներ։ Հնա րա վոր է, որ 
դուք քիչ ան ց ա վե լի լավ զգաք։ Մեկ–եր կու 
օր միայն հե ղուկ ներ խմե լով կա րե լի է բուժ
վել՝ ոչ մի վնաս չպատ ճա ռե լով ո ՛չ ձեզ և ո ՛չ 
էլ ե րե խային։ Ստա մոք սի խան գար ման ժա
մա նակ կոշտ սնուն դը ծան րա բեռ նում է թու

կամ շղ թա ու նե նա, որ պես զի հեշտ լի նի ե րե
խայի տա կա շո րե րը փո խե լը։

 Նո րա ծին նե րի հա գուս տն օ րա կան ա մե
նա քի չը 3 –4 ան գամ փո խում են: Գնում նե րից 
ա ռաջ ու շա դի՛ր կար դա ցեք հա գուստ նե րը 
լվա նա լու բո լոր կա նոն նե րը, որ պես զի ի մա
նաք, թե ե րե խայի ո ր շո րե րը պետք է հա տուկ 
մի ջոց նե րով լվա նալ, ո րոնք՝ սո վո րա կան։

 ՄԱՆ ԿԱ ՍԱՅ ԼԱԿ ՆԵՐ
Մինչև ման կա սայ լակ ը նտ րե լը լա՛վ մտա

ծեք, թե ո րն ա վե լի հար մար կլի նի։ Կա րե լի 
է գնել սո վո րա կան մեծ ման կա սայ լակ կամ 
հեշտ ծալ վող և զբո սան քի հա մար նա խա
տես ված սայ լակ, կան նաև հա մակց ված 
ման կա սայ լակ ներ։ Ման կա սայ լակ ը նտ րե
լիս ղե կա վար վե՛ք այն հան գա ման քով, որ 
այն պետք է հա մա պա տաս խա նի ձեր կյան
քի ո ճին։ 

Ե թե հար կա վոր է գնել ման կա կան թիկ
նա թոռ մե քե նայի հա մար, ա վե լի լավ է գնել 
դրա շար ժա կան տե սա կը, ո րի մեջ փոք րի

կին կա րե լի է մինչև 6 ամ սա կան դառ նա լը 
պա հել, կամ դրա հա մակց ված տե սա կը, որ 
օգ տա գոր ծում են մինչև ե րե խայի 4 տա րե
կան դառ նա լը։ Ե րբ այդ թիկ նա թո ռն ամ
րաց վում է ամ րա գո տի նե րով, դառ նում է 
շատ ա պա հով։

 
Ի ՐԵՐ ՄԱՆ ԿԱ ՍԵՆՅԱ ԿԻ ՀԱ ՄԱՐ
Մահ ճա կա լի ը նտ րու թյունն ու գնու մը 

կախ ված է ձեր սե նյա կի չա փե րից։ Ե թե բնա
կա րա նը փոքր է, և ե րե խան միշտ պետք է 
ձեր կող քին լի նի, ա վե լի լավ է հե տո կա հույք 
գնել։ 

Մահ ճա կալն ը նտ րե լուց հե տո հենց խա
նու թում ստու գե՛ք՝ ներք նա կը կոշտ չէ, ա մուր 
է կպ չում շր ջա նա կին։

 Դուք պետք է ա մե նա քի չը 6 սա վան և 
ան կող նու մի քա նի ծած կոց ու նե նաք, ի նչ
պես նաև 6 սա վան և 3 տաք ծած կոց ման
կա սայ լա կի հա մար։ Մահ ճա կա լը պետք 
է բարձ րու թյու նը կար գա վո րե լու հար մա
րանք ու նե նա։

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ Ա ՄԻՍ 

 Ձեր քա շը շա բա թա կան 0,5 կգ–ով ա վե լա նում է։ Սրունք նե րի և ոտ քե րի կո ճե
րի շր ջա նում կա րող եք լար վա ծու թյուն զգալ մեծ քա շի պատ ճա ռով։ Ա նհ րա ժեշտ է 
հագ նել հար մար կո շիկ ներ և ա պա հո վել բա վա րար հան գիստ ոտ քե րի հա մար:

 ԻՆՉ Ա ՆԵԼ, Ե ԹԵ ԴՈՒՔ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՑԵԼ Ե Ք
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լա ցած ստա մոքս–ա ղի քային հա մա կար գը 
և ա վե լի է դժ վա րաց նում նրա աշ խա տան
քը։ Մի այն հար կա վոր է հի շել, որ ստա մոք
սի խան գար ման դեպ քում չի կա րե լի կաթ 
և կաթ նամթերք ներ խմել կամ ու տել։ Ե թե 
լու ծը շա րու նակ վում է 24 ժա մից ա վե լի, ան
հրա ժեշտ է բժիշկ կան չել։ Ի նք նու րույն ոչ մի 
դե ղա մի ջոց մի՛ ըն դու նեք։

 Սո վո րա բար ստա մոք սի խան գա րու մը 
բուժ վում է մի քա նի օր վա ըն թաց քում։ Այդ 
ժա մա նակ հար կա վոր է տա նը մնալ։ Ե թե 
վատ եք զգում, հար կա վոր է ան կող նում 
պառ կած մնալ։

Պ տուղն ար դեն ու նի իր քնի և ար թուն 
մնա լու ռիթ մը։ Դուք դա զգում եք նրա նից, թե 
ի նչ պես են ի րար հա ջոր դում պտ ղի շար ժում
ներն ու հան գիստ վի ճա կը։ Այդ ռիթ մը կա րող 
է պահ պան վել նաև ծնն դա բե րու թյու նից հե
տո։ Հի մա կա րե լի է հետ ևել, ի սկ հե տո հա
մե մա տել, թե փոք րի կը ե րբ է քնում և ար թուն 
մնում։ Ե րե խան ձեր խոս քը լսում է, ի սկ նրա 
սր տի զար կե րը սո վո րա կան ստե տոս կո պով 
լավ լս վում ե ն։ Նրա եր կա րու թյու նը 28 սմ է, 
ի սկ քա շը՝ մոտ 600 գ:
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Ա ռողջ, շա քա րախ տով չտա ռա պող կնոջ 
մե զի և ա րյան մեջ շա քա րի չն չին քա նա կու
թյան առ կա յու թյու նը նոր մալ եր ևույթ է։ Դա 
տե ղի է ու նե նում շա քա րի մա կար դա կի և ե րի
կամ նե րում թա փան ցե լի ու թյան փո փո խու
թյան պատ ճա ռով։ Ե րի կամ նե րը վե րահս կում 
են օր գա նիզ մում շա քա րի մա կար դա կը, և ե թե 
շա քա րն ա վե լա նում է, ա վել ցու կը մե զի մի ջո
ցով դուրս է գա լիս օր գա նիզ մից։ Մե զի մեջ 
շա քա րի առ կա յու թյու նը կոչ վում է գլ յու կո զու
րի ա։ Հի շե՛ք, որ հղի ու թյան ժա մա նակ շա քա
րի ոչ մեծ քա նա կու թյան առ կա յու թյու նը մե զի 
մեջ տա րած ված եր ևույթ է, մա նա վանդ հղի ու
թյան ե րկ րորդ և եր րորդ ե ռամ սյա կում։

Բ ժիշկ նե րից շա տե րը պն դում են, որ բո
լոր հղի կա նայք, հատ կա պես բարձր ռիս կին 
պատ կա նող, պետք է շա քա րախ տի առումով 
հա տուկ հե տա զո տու թյուն ան ցնեն։ Այդ հե
տա զո տու թյու նը սո վո րա բար կա տա րում են 
ա ռա ջին այ ցի ժա մա նակ և հղի ու թյան ե րկ
րորդ ե ռամ սյա կի վեր ջում։ Այս հե տա զո
տու թյու նը շատ կար ևոր է հատ կա պես այն 
կա նանց հա մար, ո րոնց ըն տա նի քում շա
քա րախ տի դեպ քեր են ե ղել, ի նչ պես նաև 
ու նե ցել են խո շոր քա շով մե ռե լած նու թյուն, 
ի նք նա բեր վի ժում: Շա քա րախ տի ախ տո րոշ
ման հա մար ա րյան եր կու հե տա զո տու թյուն 
են կա տա րում։ 

 ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՅՈԹԵՐՈՐԴ Ա ՄԻՍ 
(25–28–ՐԴ ՇԱ ԲԱԹ) 

Հ ղի ու թյան այս ժամ կե տում դուք սքան չե լի տեսք ու նեք. այ տե րը վար դա գույն են, 
քա նի որ են թա մաշ կային շեր տե րում առ կա է ա րյան ին տեն սիվ շր ջա նա ռու թյուն։ 
Ար գան դը ճն շում է մի զա պար կը, և ու նեք հա ճա խա մի զու թյուն։ Կա րող են ջղաձ գու
թյուն, այ րոց և գոտ կա տե ղում ցա վեր հայտն վել։

 Սա հղի ու թյան ե րկ րորդ կե սում ա ռա ջա
ցող ա րյան բարձր ճն շումն է։ Ե թե ոչ մի մի
ջոց չձեռնարկեք և ա րյան ճն շու մը չի ջեց նեք, 
այն կա րող է լուրջ բար դու թյուն ներ ա ռա
ջաց նել հղի կնոջ հա մար: Բա ցի այդ, այն 
հան գեց նում է ըն կեր քի ա րյու նա տար ա նոթ
նե րի սեղմ ման (ս պազմ), պտու ղը ան հրա
ժեշտ քա նա կու թյամբ թթ վա ծին չի ստա նա, և 
նրա ա ճը կդան դա ղի։ 

Այս հի վան դու թյան ա ռա ջին ախ տան
շան ներն ե ն ա րյան ճնշ ման բարձ րա ցու մը, 
ո րն ու ղեկց վում է գլ խա ցա վով, ո րո վայ նի 
ցա վե րով, հատ կա պես վերս տա մոք սային 
շրջա նում, տե սո ղու թյան խան գա րում նե րով, 
ցնցում նե րով, ձեռ քե րի, սրունք նե րի և ոտ
քե րի կո ճե րի այ տուց վա ծու թյամբ, մե զի մեջ 
սպի տա կուց նե րի ի հայտ գալով, մե զի քա
նա կի քչա ցու մով, քա շի կտ րուկ ա ճով։ 

Ա մեն ան գամ բժշ կին այ ցե լե լիս ան հրա
ժեշտ է չա փել ա րյան ճն շու մը։ Բայց ե թե 
ա րյան ճն շու մը շատ բարձր է և եր կար ժա
մա նակ ոչ մի կերպ չի իջ նում, ու րեմն հնա
րա վոր է, որ բժիշ կը դի մի ար հես տա կան 
ծննդա բե րու թյան օգ նու թյա նը։ Եվ որ քան 
շուտ, այն քան լավ։ Պրե էկ լամ սի այի բուժ ման 
մի ակ ճա նա պար հը հղի ու թյան ը նդ հա տումն 
է: Ճն շումն ի ջեց նող մի ջոց նե րի օգ տա գոր
ծումն ու ցն ցում նե րի կան խար գե լու մը: Հար
կա վոր է ան պայ ման բու ժել, այ լա պես կա րող 
է ա ռա ջաց նել կու րու թյուն, ե րի կա մային ան
բա վա րա րու թյուն, ու ղե ղի ա րյու նա զե ղում
ներ և ան գամ մոր և պտ ղի նե րա րգան դային 
մահ: Հի մա, բա րե բախ տա բար, այդ պի սի 
դեպ քե րը հազ վա դեպ ե ն։

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԱՅՍ ԲԱՐ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ՊԵՏՔ Է Ի ՄԱ ՆԱԼ:
Պ ՐԵ ԷԿ ԼԱՄ ՍԻ Ա

 ՇԱ ՔԱ ՐԸ ՄԵ ԶԻ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ 
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Ա րյան ա նա լի զը կա տա րում են սո ված ժա
մա նակ։ Այդ օրը ա ռանց նա խա ճա շ անելու 
գալ ա րյան հե տա զո տու թյուն կա տա րե լու։ 
Ե թե ա րյան մեջ շա քա րի մա կար դա կը բարձր 
լի նի, ե րկ րորդ հե տա զո տու թյու նը կկա տա
րեն։ Դուք կր կին կգաք լա բո րա տո րի ա՝ 
ա ռանց նա խա ճա շե լու։ Այս ան գամ նույն
պես ա րյուն կվերց նեն՝ շա քա րի մա կար դա կը 
ստու գե լու հա մար։ Դրա նից հե տո ձեզ շա քա
րա ջուր կտան խմե լու և ժա մա նա կի ո րո շա կի 
հատ ված նե րում ա րյուն կվերց նեն՝ 30 րո պե, 
1 ժամ, 2 ժամ, եր բեմն՝ 3 ժամ ան ց։ Այդ տվյալ
նե րի հի ման վրա կգ ծեն, այս պես կոչ ված, 
«շա քա րի կո րա գի ծը», ո րը ցույց կտա, թե ձեր 
օր գա նիզմն ի նչ պես է յու րաց նում շա քա րը։

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ կա նանց 2 տո կո սի 
մոտ ա ռա ջա նում է թեթև բնույթի շա քա րախտ: 
Այդ հի վան դու թյու նը կոչ վում է հղի նե րի շա
քա րախտ։ Այս հի վան դու թյան հա վա նա

կա նու թյու նը մե ծա նում է հղի կնոջ տա րի քի 
ա ճին զու գա հեռ։ Հղի կա նանց շա քա րախ տի 
դեպ քում բու ժու մը սո վո րա բար սկ սում են հա
տուկ սնն դա կար գի նշա նա կու մով։ Սո վո րա
բար հղի կա նանց ձեռք բե րած շա քա րախ տը 
ե րե խայի ծն վե լուց հե տո ան հե տա նում է ։

 Շա րու նակ վում է պտ ղի գլ խու ղե ղի 
ձևա վո րու մը, ի սկ բջիջ ներն ա վե լի ու 
ա վե լի բարդ են դառ նում: Հղի ու թյան 
այս շր ջա նում ամ րա նում են ոս կոր նե
րի ձևա վոր ման կենտ րոն նե րը։ Թո քե
րի մեջ ար դեն շատ օ դային պար կեր 
կան, և պտու ղն ակ տի վո րեն շն չում է՝ 
ներշնչե լով և ար տաշն չե լով խորպտ
ղային հե ղու կը։ Ե րբ նա շատ հե ղուկ է 
կուլ տա լիս, դուք զգում եք, թե նա ի նչ
պես է զկռ տում։ Պտ ղի եր կա րու թյու նը 
մո տա վո րա պես 30 սմ է, քա շը՝ մո տա
վո րա պես 800–1000 գ։

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ Ա ՌԱ ՋԱ ՑԱԾ ՓՈՔՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ 

 ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ԳԱՆ ԳԱՏ ՆԵՐ

Հ ղի ու թյան ըն թաց քում դուք կա րող եք 
ո րոշ տհաճ զգա ցո ղու թյուն ներ ու նե նալ, 
բայց դրանք շատ բնա կան ե ն։ Դրանց մեծ 
մա սի պատ ճա ռը հոր մո նային գեր ծան րա
բեռն վա ծու թյունն է, որ կրում է օր գա նիզ

մը հղի ու թյան շր ջա նում, ո ւս տի փո փո խու
թյուն նե րը ֆի զի ո լո գի ա կան ե ն։ Բայց ո րոշ 
ախ տան շան նե րի պետք է շատ զգու շո րեն 
վե րա բեր վել։ Ա ռա ջար կում ե նք ծա նո թա նալ 
դրանց։

ԳԱՆ ԳԱՏ ՆԵՐ ԱԽ ՏԱՆ ՇԱՆ ՆԵՐ ԻՆՉ Ա ՆԵԼ

ԱՅ ՐՈՑ 
Հոր մո նային փո փո խու թյուն նե րի 
հե տևան քով ստա մոք սի մուտ քի 
փա կա նը թու լա նում է, և ստա
մոք սա հյու թը հայտն վում է կե
րակ րա փո ղում։

Կր ծոսկ րի տակ այ րո ցի 
զգա ցում

Ու տել հա ճա խա կի, քիչ–քիչ, 
խու սա փել կծու և տա պա կած 
սնն դից։ Քնե լուց ա ռաջ փոր ձել 
տաք կաթ խմել։ Գլ խա տա կը մի 
քիչ բարձ րաց նել։ Ե թե այ րո ցը 
տան ջող է, բժշ կի՛ դի մեք. հնա
րա վոր է, որ նա թթ վայ նու թյու նը 
կար գա վո րե լու հա մար դե ղա մի
ջոց ներ նշա նա կի։

Ա ԿԱ ՄԱ ՄԻ ԶԱՐ ՁԱ ԿՈՒՄ 
Կոն քի հա տա կի մկան նե րի թու
լաց ման և պտ ղի՝ մի զա պար կը 
ճն շե լու հետ ևան քով է ա ռա ջա
նում։

Վազ քի կամ փռշ տա լու, հա
զա լու կամ ծի ծա ղե լու դեպ
քում ա կա մա մի զար ձա կում

Ա վե լի հա ճախ մի զա պար կը 
դա տար կել։ Պար բե րա բար կա
տա րել կոն քի հա տա կն ամ րա
պնդող վար ժու թյուն ներ, օ րի
նակ՝ Կե գե լի վար ժու թյուն: Խու
սա փել փոր կա պու թյու նից։
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Ա ՌԱ ՎՈՏՅԱՆ ՍՐՏ ԽԱՌ ՆՈՑ (1) 
Հա ճախ հղի ու թյան ա ռա ջին 
նշան նե րից մե կը սա է։ Հնա րա
վոր է օր վա տար բեր ժա մե րին։ 
Վի ճակն ա վե լի է ծան րա նում, ե րբ 
դուք հոգ նած ե ք։ Սո վո րա բար դա 
ան ցնում է հղի ու թյան 12–րդ շա
բաթ վա ըն թաց քում, բայց եր բեմն 
կա րող է նաև կրկն վել։

Սրտ խառ նոց կա րող են 
ա ռա ջաց նել ո րո շա կի հո
տեր. որ պես կա նոն՝ այն 
սկս վում է օր վա ո րո շա
կի ժա մի,  հա ճախ՝ ա ռա
վոտյան: 

Փոր ձել ա ռա վո տյան ան կող նում 
ի նչ–որ բան ու տել, որ պես զի 
սրտ խառ նո ցի զգա ցումն անց
նի։ Խու սա փել տհաճ ու տե լիք
նե րից և հո տե րից։ Ու տել քիչ–
քիչ և հա ճա խա կի։

Ե ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ԲՈՐ ԲՈ ՔԱՅԻՆ 
ԼԱՅ ՆԱ ՑՈՒՄ (1, 2, 3) 
Դա հնա րա վոր է հղի ու թյան վեր
ջին շր ջա նում գե նե տիկ նա խա
տրա մադր վա ծու թյան կամ շատ 
մեծ քաշ ու նե ցող հղի նե րի մոտ։ 
Վի ճա կը կա րող է ա վե լի ծան
րա նալ, ե թե շատ եք ոտ քի վրա 
կանգ նում կամ նս տում եք ծա լած 
ոտ քե րով։ 

Ոտ քե րի ցա վեր։ Սրունք նե
րի և ա զդ րե րի ե րակ նե րը 
ցա վոտ են դառ նում և այ
տուց վում են:

Հա ճախ հանգս տա նալ՝ ոտ քե րը 
բարձր դրած։ Մահ ճա կա լի ոտ
քե րի մա սում՝ ներք նա կի տակ, 
բարձ դնել։ Հա տուկ գուլ պա ներ 
հագ նել։ Դրանք հար կա վոր է 
ա ռա վոտ յան հագ նել ան կող
նուց վեր կենալուց ա ռաջ։ Ոտ
քե րը մար զել։

ԹՈՒԹՔ (2, 3)
Պտ ղի գլ խի ճն շու մը հաստ ա ղու 
ե րակ նե րի լայ նա ցում է ա ռա ջաց
նում։ Ա ղիք նե րի դա տարկ ման 
ժա մա նակ գոր ծադ րած ջան քե րը 
ա վե լի են սրում վի ճա կը։ Թութ քի 
թեթև տե սա կը սո վո րա բար ան ց
նում է ա ռանց բուժ ման, ծնն դա
բե րու թյու նից հե տո։

Քոր, ճի գե րի գոր ծա դրման 
ժա մա նակ սուր ցա վեր 
կրծքի տակ կամ ա ճու կային 
շր ջա նում

Կան խար գե լել փոր կա պու թյու
նը։ Աշ խա տել եր կար ժա մա նակ 
ոտ քի վրա չկանգ նել։ 
Քո րի ու ժե ղաց ման դեպ քում 
սա ռը թր ջոց ներ օգ տա գոր ծել։ 
Սրաց ման դեպ քում բժշ կի դի
մել. հնա րա վոր է, որ նա քսուք 
նշա նա կի։

ԹՈՒ ԼՈՒԹՅՈՒՆ (1, 3)
Հ ղի ու թյան ժա մա նակ ա րյան 
ճնշումն իջ նում է, ո րի հետ ևան
քով կա րող են թու  լու թյան ո րոշ 
նշան ներ ա ռա ջա նալ։

Գլ խապ տույտ, ը նդ հա նուր 
թու լու թյուն, նս տե լու կամ 
պառ կե լու մշ տա կան ցան
կու թյուն

Աշ խա տե՛ք եր կար ժա մա նակ 
կանգ նած չմ նալ։  Հենց ան սպա
սե լի ո րեն թու լու թյուն զգաք, 
նստե՛ք՝ գլու խը ծն կնե րին դրած։ 
Ա թո ռից կամ մահ ճա կա լից 
բարձ րա նալ զգու շո րեն և դան
դաղ։ Ե թե մեջ քի վրա եք պառ
կած, նա խա պես կող քի՛ թեք վեք։

ԼՆ ԴԵ ՐԻ ԱՐՅՈՒ ՆԱ  ՀՈ ՍՈՒ
ԹՅՈՒՆ (1, 2, 3)
Հ ղի ու թյան շր ջա նում լն դե րը 
թու լա նում են և հեշտությամբ 
ախ տա հար վում, ի սկ ա տամ նե
րի վրա փառ է ա ռա ջա նում։ Դա 
դառ նում է լն դե րի հի վան դու թյան 
և կա րի ե սի ա ռա ջաց ման պատ
ճառ։

Լն դե րի ա րյու նա հո սում, 
հատ կա պես ա տամ նե րը 
մաք րե լուց հե տո

Խ նամ քով ո ղո ղել բե րա նը և 
ա տամ նե րը մաք րել ա մեն ու տե
լուց հե տո, դի մել ա տամ նա բույ
ժին։ Խոր հուրդ չի տր վում ռենտ
գեն կամ ը նդ հա նուր ան զգա յա
ցում կա տա րել։

«Գան գատ ներ» սյու նա կում տրված թվե րը ցույց են տա լիս, թե այդ եր ևույթ նե րը հղի ու թյան որ ե ռամ սյա կում են 

ա վե լի հա վա նա կան։  
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ԿՈ ՃԵ ՐԻ ԵՎ ՁԵՌ ՔԵ ՐԻ ՄԱՏ
ՆԵ ՐԻ ԱՅ ՏՈՒ ՑՈՒՄ (3)
Հ ղի ու թյան ժա մա նակ ան նշան 
այ տու ցու մը նոր մալ է, քա նի որ 
օր գա նիզ մը շատ մեծ քա նա կու
թյամբ հե ղուկ է կլանում։ Դա 
ան հանգս տա նա լու պատ ճառ 
չպետք է լի նի։

Օր վա վեր ջում, հատ կա պես 
շոգ ժա մա նակ մի քիչ այ
տուց վում են կո ճե րը, բայց 
ցա վեր չկան։ Ա ռա վո տյան 
հնա րա վոր է, որ նկա տեք 
ձեռ քե րի մատ նե րի այ տուց
վա ծու թյուն, ո րից դրանք 
վատ են ծալ վում։

Հանգս տա նալ՝ ոտ քե րը բարձր 
տեղ դնե լով։ Ոտ նա թա թե րի հա
մար թեթև վար ժու թյուն ներ կա
տա րել։ Ձեռ քե րը գլ խա վեր ևում 
բարձ րաց նել, ծա լել և բա ցել 
մատ նե րը։ Ե թե այ տուց վա ծու
թյու նը խիստ է ար տա հայտ ված, 
կա րող է պրե էկ լամպ սի այի ախ
տան շան լի նել։ Դի մել բժշ կի։

ՀԱ ՃԱ ԽԱ ՄԻ ԶՈՒԹՅՈՒՆ (1, 3)
 Պատ ճառն այն է, որ ար գան դը 
սեղ մում է մի զա պար կը։ Կա րող 
է ան հանգս տաց նել հղի ու թյան 
ա ռա ջին ա միս նե րին և հղի ու
թյան III ե ռամ սյա կում։

Մի զե լու հա ճա խա կի ցան
կու թյուն

Ե րե կո յան քիչ հե ղուկ խմել։ 
Ե թե մի զե լու ժա մա նակ ցա վեր 
ու նեք, բժշ կի՛ դի մեք։ Ա նհ րա
ժեշտ է ժխ տել վա րա կը։

ՀԵՇ ՏՈ ՑԱՅԻՆ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒ
ԹՅՈՒՆ (1, 2, 3)
Հ ղի ու թյան ժա մա նակ հոր մո
նային փո փո խու թյուն ները կա
րող են ա վե լի ա ռատ հեշ տո ցային 
ար տա հոսք ա ռա ջաց նել։

Թա փան ցիկ կամ սպի տակ 
ար տա դրու թյան ան նշան 
ուժե ղա ցում ա ռանց ցա վե րի

Խու սա փել հեշ տո ցային դե
զո դո րանտ նե րից և հո տա վետ 
օ ճառ նե րից։ Հի գի ե նիկ մի ջա
դիր ներ օգ տա գոր ծել։ Քո րի, 
ցա վե րի, ի նչ պես նաև գու նա վոր 
կամ հոտ ու նե ցող ար տա դրու
թյան դեպ քում դի մել բժշ կի։

ՀՈԳ ՆԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ (1, 3 )
Օր գա նիզ մի լրա ցու ցիչ ծան րա
բեռն վա ծու թյու նը հոգ նա ծու թյան 
գլ խա վոր պատ ճառն է։ Եր բեմն 
սրան ա վե լա նում է նաև ան հան
գիստ վի ճա կը։

Ա րագ հոգ նա ծու թյուն և 
քնկո տու թյուն ցե րե կային 
ժա մե րին, ա վե լի եր կա րատև 
գի շե րային քնի կա րիք

Ինչ քան հնա րա վոր է, շատ 
հանգս տա նալ, թու լաց նող վար
ժու թյուն ներ կա տա րել։ Շուտ 
պառ կել քնե լու և շատ չհոգ նել։

Ջ ՂԱՁ ԳՈՒՄ ՆԵՐ (3)
Հ նա րա վոր պատ ճա ռը կալ ցի ու
մի պա կասն է։

Ս րունք նե րի և ոտ նա թա թե
րի մկան նե րի հի վան դա գին 
կծ կում ներ։ Հա ճախ դրանք 
լի նում են գի շե րը, ե րբ պառ
կած եք՝ ոտ քե րը մեկ նած։

 Մեր սել ջղաձգ ված սրուն քը կամ 
ոտ նա թա թը։ Ե րբ ցա վերն անց
նեն, մի քիչ քայ լել՝ ա րյան շր ջա
նա ռու թյու նը լա վաց նե լու հա
մար։ Բժիշ կը կա րող է կալ ցիում 
կամ վի տա մին D նշա նա կել:

ՄԱՇ ԿԻ ԼԱՅ ՆԱ ՑՈՒՄ ՆԵՐ (2, 3) 
Մաշ կի լայ նաց ման պատ ճա
ռը մաշ կի գերձգ վա ծու թյունն է, 
մյուս պատ ճա ռը՝ քա շի ա վե լա
ցու մը։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
դրանք նր բա նում են, բայց լրիվ 
չեն ան հե տա նում։

Հ ղի ու թյան ըն թաց քում 
սրունք նե րի, ո րո վայ նի կամ 
կրծ քի վրա կարմ րա վուն 
շեր տեր

Հետ ևել, որ քա շի ա վե լա ցու
մը ճիշտ տե ղի ու նե նա և շատ 
ա րագ չլի նի։ Խո նա վաց նող 
քսուք ներ օգ տա գոր ծել, ո րը 
մաշ կի լայ նա ցու մից չի փր կի, 
բայց մաշ կի բոր բոք վա ծու թյու
նը կվե րաց նի։
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ՇՆ ՉԱ ՀԵՂ ՁՈՒԹՅՈՒՆ (3)
Հ ղի ու թյան վեր ջին ա միս նե րին 
ա ճող պտու ղը սեղ մում է ստո
ծա նուն, և շն չե լը դժ վա րա նում է։ 
Ծնն դա բե րու թյու նից մո տա վո
րա պես մեկ ա միս ա ռաջ վի ճա կը 
թեթ ևա նում է, քա նի որ պտու
ղը դե պի ներքև՝ կոն քա մուտք է 
տե ղա փոխ վում։ Շն չար գե լու թյան 
պատ   ճառ կա րող է լի նել նաև սա
կա վա րյու նու թյու նը։

Ֆի զի կա կան լար վա ծու թյան 
և ան  գամ խո սե լու ժա մա
նակ շն չար գե լու թյուն

Անհ րա ժեշտ է հա ճա խա կի հան
գ  ս տա   նալ։ Շն չար գե լու թյուն 
զգա լուն պես նս տել ա թո ռին 
կամ պար զա պես կքանստել։ Ան
պայ ման դի մել բժշ կի:

ՍՆ ԿԱԽՏ (1, 2, 3)
 Հոր մո նային փո փո խությունները 
մե ծաց նում են սն կախ տով հի
վան դա նա լու հա վա նա կանու թյու
նը։ Ա նհ րա ժեշտ է բուժ վել մինչև 
ծննդա բե րու թյունը, քա նի որ 
սնկախ տը կա րող է վա րա կել ե րե
խայի բե րա նի խո ռո չի թա ղան թը, 
ո րը կդժ վա րաց նի ե րե խային կե
րակ րե լը։

Հեշ տո ցում սպի տակ թանձր 
ար տադ րու թյան կու տա
կում ներ և ու ժեղ քոր։ Մի
զե լը կա րող է ու ղեկց վել 
ծա կոց նե րով (« սան ջու») և 
ցա վով։

Ցա վե րի դեպ քում օ ճառ չօգ տա
գոր ծել։ 
Նեյ լո նե ներք նազ գեստ և նեղ 
շալ վար չհագ նել։ 
Դի մել բժշ կի։

ՎԱՏ ՔՈՒՆ 
(Ա ՆՔ ՆՈՒԹՅՈՒՆ) (1, 2, 3)
 Պատ ճա ռները կա րող են լի
նել փոք րի կը, ե թե տո տիկ նե
րով խփում է, մի զա պար կը, որ 
հա ճախ դա տարկ վե լու կա րիք 
է ա ռա ջա նում, ի նչ պես նաև մեծ 
ո րո վայ նը, ո րը թույլ չի տա լիս 
հար մար դիր քով պառ կել։ Քնա
բեր դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գոր
ծում խոր հուրդ չի տր վում։

Ե րե կո յան, ե րբ պառ կում եք 
քնե լու, եր կար չեք կա րո ղա
նում քնել, գի շերն ա րթ նա
նում եք և չեք կա րո ղա նում 
կր կին քնել։ Ո րոշ կա նայք 
մղ ձա վան ջային ե րազ ներ 
են տես նում ծնն դա բե րու
թյան կամ ե րե խայի մա սին։ 
Դրանք լուրջ մի՛ ըն կա լեք. 
տե սիլք նե րը ի րա կա նու թյու
նից շատ հե ռու ե ն։

Ք նե լուց ա ռաջ թու լաց ման վար
ժու թյուն ներ կա տա րել կամ 
ցն ցուղ ըն դու նել։ Փոր ձել լրա
ցու ցիչ բար ձեր օգ տա գոր ծել, 
որ քան հնա րա վոր է, դիր քը 
դարձ նել հար մար։ Ե թե քնում եք 
կող քի վրա, բար ձը դրե՛ք ա զդ րի 
տակ։

ՑԱՆ (3)
 Սո վո րա բար գեր կա նայք 
են ունե նում, ո րոնք շատ են 
քրտնում։ Հնա րա վոր է նաև հոր
մո նային փո փո խու թյուն նե րի 
հետևան  քով։

Կար միր ցան, ո րը սո վո
րա բար հայտն վում է կրծ քի 
տա կ և ա ճու կային մաշ կի 
ծալ քե րում։

Հա ճա խա կի լվա նալ և լավ չո
րաց նել մաշ կի այդ հատ ված
նե րը։ Հագ նել բամ բա կե ներ ք
նազգեստ։
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ՓՈՐ ԿԱ ՊՈՒԹՅՈՒՆ (1, 2, 3)
Հ ղի ու թյան ժա մա նակ մեծ քա
նա կու թյամբ ար տա դր վող հոր
մո նը՝ պրո գես տե րո նը, թու լաց
նում է ա ղի քային հա մա կար գի 
մկան նե րը։ Դրա հետ ևան քով 
մար սո ղա կան հա մա կար գի գոր
ծու նե ու թյու նը, հատ կա պես գա
լա րակծ կում նե րը դան դա ղում են, 
ո րից էլ հա ճա խա կի փոր կա պու
թյուն է ա ռա ջա նում:

Ս տա մոք սը սո վո րա կա նից 
շատ ա վե լի ու շ–ու շ է գոր
ծում, կղան քը չոր է, պինդ։

Խու սա փել փոր կա պու թյան դեմ 
դե ղա մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե
լուց։ Շատ օգտագործել հե ղուկ
ներ և բջ ջա նյութ պա րու նա կող 
բու սա կան մթերք:

ՔՐՏ ՆԱ ԹՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ (2, 3)
 Պատ ճա ռը հոր մո նային փո
փո  խու թյուն ներն ու հղի ու թյան 
շրջա նում մաշ կային ծած կույ թում 
ա րյան հոս քի ա վե լա ցումն ե ն։

Ան գամ ֆի զի կա կան ոչ մեծ 
ծան րա բեռն վա ծու թյան ժա
մա նակ քրտ նարտադրու
թյուն. գի շերն ա րթ նա նում 
եք քր տին քի մեջ կո րած։

Հագ նել բամ բա կյա ա զատ հա
գուստ։ Շատ ջուր խմել։ Գի շե
րը օ դանց քը կամ պա տու հա նը 
բաց թող նել։

Պ տու ղը դեռևս շատ նի հա րիկ է, բայց մաշ կի տակ ար դեն ճար պեր են սկ սում 
կու տակ վել։ Այդ ճար պը նա խա տես ված է հի մա և ծնուն դից հե տո նրա մարմ նի ջեր
մու թյու նը պահ պա նե լու հա մար։ Պտ ղի եր կա րու թյու նը մո տա վո րա պես 35 սմ է, 
ի սկ քա շը՝ 1000 գ–ից ա վե լի:

Դուք զգա լի ո րեն կլո րա ցել և գի րա ցել եք, կուրծ քը մե ծա ցել է։ Ստու գե՛ք՝ ճիշտ եք 
ը նտ րել կրծ կա լը։ Խոր հուրդ չենք տա լիս այդ շր ջա նում մեջ քի վրա եր կար պառ կել, 
քա նի որ ար գան դը ճն շում է ա րյու նա տար ա նոթ նե րը, ո րի հետ ևան քով թու լու թյուն 
կզ գաք։

ԱՆ ԿԱՆ ԽԱ ՏԵ ՍԵ ԼԻ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵՐՈՒՄ ՁԵՐ ԳՈՐ ԾԵ ԼԱ ԿԵՐ ՊԸ:
 ՎԱՅՐ Ը ՆԿ ՆԵ ԼԸ

 Դա հղի կա նանց մոտ ա վե լի հա ճախ 
պա տա հող վնաս վածք նե րից է։ Բա րե բախ
տա բար, թեթև ը նկ նե լու դեպ քում ո ՛չ մոր, ո ՛չ 
ե րե խայի կյան քին սպառ նա ցող որ ևէ լուրջ 
վնաս վածք չի պա տա հում։ Ար գան դը, որ 
գտն վում է կոն քի խո ռո չում, հու սա լի ո րեն 
պաշտ պան ված է կոն քի ոս կոր նե րով, հատ
կա պես հղի ու թյան ա ռա ջին ե ռամ սյա կում։ 
Հարպտ ղային ջրե րը փոք րի կին պաշտ պա
նում են վնաս վածք նե րից՝ թու լաց նե լով հար
վա ծի ու ժը։ Մոր ո րո վայ նը և ար գան դը նույն
պես լավ պաշտ պա նում են պտ ղին։

 Սա կայն ո րոշ դեպ քե րում մոր ը նկ նե լը 
կա րող է և լուրջ հետ ևանք ներ ու նե նալ։ Ա հա 
այն ախ տան շան նե րը, ո րոնց պետք է լր ջո
րեն վե րա բե րվել։ Ըն կնե լուց կամ վնաս վածք 
ստա նա լուց հե տո ան հրա ժեշտ է դի մել բժշկի, 

հատ կա պես այս ախ տան շան նե րի դեպ քում.
• ա րյու նա հո սու թյուն հեշ տո ցից,
•  հեշ տո ցից ա ռատ ար տա հոսք, ո րը վկա

յում է պտ ղա թա ղան թի վնաս վե լու մա
սին,

• ո րո վայ նի շր ջա նում ու ժեղ ցա վեր։ 
Ե թե ը նկ նե լուց հե տո դուք զգում եք ե րե

խայի շար ժում նե րը, ու րեմն ա մեն ի նչ այն
քան էլ սար սա փե լի չէ։ Սա կայն, այ նո ւա մե
նայ նիվ, հար կա վոր է վե րո հի շյալ ախ տա
նշան նե րին ու շադ րու թյուն դարձ նել։

Պ լա ցեն տայի շեր տա զա տումն ը նկ նե լու 
կամ վնաս վածք ստա նա լու ա մե նավ տան գա
վոր հետ ևանք նե րից է։ Այս դեպ քում պլա ցեն
տան ար գան դի պա տից ժա մա նա կից շուտ 
է ան ջատ վում, և այդ ժամանակ ե րե խայի և 
մոր կյան քին լուրջ վտանգ է սպառ նում, ան
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գամ կա րող է  հան գեց նել նրանց մահ վան: 
Ը նկ նե լու մյուս ծանր հետ ևան քը կոտր վածքն 

է, ո րի հետ ևան քով հղին ս տիպ ված կլի նի եր
կար ժա մա նակ ան կող նուն գամ ված մնալ։

 

Ընկ նե լուց հե տո ան պայ ման բժշ կի՛ դի
մեք, որ պես զի նա ստու գի՝ ա մեն ի նչ կար
գին է, պտու ղը չի վնաս վել։ Հնա րա վոր է, որ  
հանգս տաց նե լու հա մար նա ձեզ առաջարկի 
լսել ե րե խայի սր տի զար կե րը։ 

Ո րո վայ նի ոչ ծանր վնաս ված քի (հար վա
ծի) դեպ քում բու ժու մը սո վո րա կան է, ի նչ պես 
լի նում է միշտ։ Սա կայն ե թե հնա րա վո րու թյուն 
կա, աշ խա տե՛ք խու սա փել ռենտ գե նային հե
տա զո տու թյու նից։ Վնաս ված քի դեպ քում 
հնա րա վոր է, որ ո ւլտ րա ձայ նային հե տա զո
տու թյուն նշա նակ վի։ Այդ հե տա զո տու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը ո րո շում է բժիշ կը վնաս
ված քի բնույ թը և ախ տան շան նե րի ծան րու
թյան աս տի ճանը գնա հա տե լուց հե տո:

 Հի շե՛ք, որ հղի ու թյան վեր ջին ե ռամ սյա
կում հա վա սա րակշ ռու թյու նը խան գար վում է, 
շար ժու նա կու թյու նը՝ պա կա սում։ Բա ցի այդ, 
հնա րա վոր է, որ թու լու թյան զգա ցում և գլ
խապ տույտ ա ռա ջա նան։ Հի մա ար դեն թռչ
կո տե լու և տա նը «երթ ևե կե լու» ժա մա նա կը չէ, 
ի նչ պես ա նում է իք ա ռաջ։ Հար կա վոր է շատ 
ու շա դիր լի նել, հատ կա պես ձմ ռա նը, ե րբ ճա
նա պարհ նե րը սառ ցա պատ ե ն։ Կա նաև մեկ 
այլ վտան գա վոր տեղ՝ աս տի ճան նե րը։ Աս
տի ճան նե րով ի ջե՛ք և բարձ րա ցե՛ք շատ ու շա
դիր և զգու շո րեն՝ միշտ բռ նե լով բազ րի քից։

 Պաշտ պա նե՛ք ձեզ և ձեր փոք րի կին՝ հնա
րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով խու սա փե լով ը նկ
նե լուց կամ վնաս վե լուց։

Պտ ղի աչ քե րը բաց են, և նա ո րո վայ
նի պա տից թա փան ցող լույ սին ար ձա
գան քում է։ Ար դեն ունի ծծե լու լավ զար
գա ցած ռեֆ լեքս, եր բեմն բութ մա տը 
կամ ցու ցա մա տը բե րանն է տա նում։ 
Հղի ու թյան 7–րդ ա մս վա վե րջում եր կա
րու թյու նը մո տա վո րա պես 35 սմ է, քա
շը՝ 1000 գ–ից ա վե լի:

Կրծ քի մեջ ար դեն սկ սել է կաթ նա
խեժ հա վաք վել, ի սկ դա կրծ քի կա թի 
ա ռա ջաց ման նա խան շանն է։ Կրծ քից 
ար տա հոս քի դեպ քում կրծ կալ նե րի մեջ 
հա տուկ ներ դիր ներ կամ ծա լած մա քուր 
կտո՛ր դրեք։ Ա նհ րա ժեշտ է ո րոշ ա նա
լիզ ներ հանձ նել հե մոգ լո բի նի մա կար
դա կը ո րո շե լու հա մար։ Ա րյան պա կա
սու թյուն հայտ նա բե րե լուց հե տո բժիշ
կը եր կա թով հա րուստ դե ղա մի ջոց ներ 
կն շա նա կի։

Պ տու ղը լրիվ ձևա վոր ված է և կեն
սու նակ, ան գամ ե թե ծնն դա բե րու թյու
նը տե ղի ու նե նա 28–րդ շա բաթ վա ըն
թաց քում։ Բայց նրա օր գա նիզ մի բո լոր 
հա մա կար գե րը լրիվ հա սու նա ցած չեն։ 
Սիր տը տրո փում է րո պե ում 150 զարկ 
հա ճա խա կա նու թյամբ։ Քա շն ար դեն 
մո տա վո րա պես 1000 գ է, եր կա րու թյու
նը՝ 35 սմ։

ԸՆ ԿՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ 
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Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՈՒԹԵՐՈՐԴ Ա ՄԻՍ 
(29–32–ՐԴ ՇԱ ԲԱԹ)

Ե թե հղի ու թյան ըն թաց քում ա ռա ջա ցել 
են բար դու թյուն ներ, կամ մինչ հղի ու թյու
նը ու նե ցել եք հի վան դու թյուն ներ, կամ 
ա րյան ա նա լիզ նե րը նորմալ չեն, բժիշ
կը հա տուկ հս կո ղու թյուն կն շա նա կի ձեր 
նկատ մամբ։ Նա պար բե րա բար կն շա նա
կի լրա ցու ցիչ այ ցե լու թյուն ներ՝ հե տա զո

տու թյուն ների նպա տակով։ Հա վա նա կան 
է, որ հղի ու թյան վեր ջին ե ռամ սյա կում 
կր կին ստու գում ներ անց կաց նեն, որ պես
զի ճշտեն պտ ղի դիր քն ար գան դի մեջ և 
ըն կեր քի տե ղը, ի նչ պես նաև տես նեն, թե 
փոք րիկն ի նչ պես է շն չում։ 

ԽՈՒՄԲ 3 (24–32 շա բա թա կան)
 Վար ժու թյուն 1. Ծա լա պա տիկ նս տել հա տա կին, 
ձեռ քե րը տա րա ծել եր կու կող մե րով` հա տա կին զու

գա հեռ։ Այդ դիր քում թու լա նալ և խո րը շն չել 3–5 րո պե։

Վար ժու թյուն 2. Ծա լա պա տիկ նս տել հա տա կին` 
ը ստ հար մա րու թյան։ Կենտ րո նաց նել մկան նե րի կծ կու
մը ոտ քե րի տակ` 2 վրկ.։ Ա պա թու լաց նել ոտ քի մկան նե
րը և կծ կել կոն քի հա տա կի մկան նե րը` կար ծես խոչըն
դո տում եք մի զար ձակու մ։ Այ նու հետև կծ կել  հեշ տո ցի և 
հե տանց քի մկան նե րը։ Թու լաց նել և կծ կել բո լոր մկան
նե րը մի ա սին։

Վար ժու թյուն 3. Հար մար նս տել հա տա կին, ներ
բան նե րը հպել  ի րար, բռ նել կո ճերր։ Մեկ րո պե ի ըն
թաց քում շար ժել ծնկ նե րը՝ վերև–ներքև։ Վեր ջում 1 
րո պե մեր սել ա զդ րե րի ներ սի մա սը։ Շն չա ռու թյու նը` 
կա մա վոր։

 Վար ժու թյուն 4. Իջ նել ձեռ քե րի և ծնկ նե րի վրա։ 
Գլու խը թու լաց նել, պտ տել ա զդ րե րը (կոն քե րը) մեծ 
շրջա նով։ Պտ տել  մյուս ո ւղ ղու թյամբ։ Կա տա րել 1–3 
րո պե։

Վար ժու թյուն 5. Թեք վել ա ռաջ՝ ե րե խայի դիր քով` 
ի րա րից հե ռաց նե լով ծնկ նե րը և տեղ բա ցե լով ո րո վայ
նի հա մար։ Հանգս տա նալ 3 րո պե։
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Վար ժու թյուն 6. Ծա լա պա տիկ նս տել հա տա կին, 
ձեռ քե րը դնել ու սե րին։ Ներշն չե լիս մար մի նը և գլու խը 
թե քել դե պի ձախ, ար տաշն չե լիս վե րա դառ նալ ել ման 
դիր քի։ Նույ նը կրկ նել դե պի աջ: 

Կա տա րել 1–3 րո պե։

 Վար ժու թյուն 7. Ել ման դիր քը՝ նույ նը։ Ներշն չե լիս 
պտ տել ձեռ քե րը դե պի վերև և հետ, ար տաշն չե լիս` դե
պի ներքև և ա ռաջ։ Փո խել պտույ տի ո ւղ ղու թյու նը։

Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 8. Նս տել հա տա կին, հեն վել հե
տևում դրած  ձեռ քե րին, ոտ քե րը` ու ղիղ։ Մի ա սին ծա լել 
ոտ քե րը ծնկ նե րում, ա պա հե ռաց նել դրանք ի րա րից և 
նո րից մո տեց նել ի րար ու բե րել ել ման դիր քի։ Շն չա ռու
թյու նը` հա մա չափ։ 

Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 9. Ծա լա պա տիկ նս տել հա տա կին, 
ա մուր սեղ մել ձեռ քե րի ա փերն ի րար` 1–3 րո պե, շն չել 
խո րը։

Վար ժու թյուն 10. Ռե լաք սա ցի ա (բո լոր մ կան նե րի 
թու լա ցում): Կա րե լի է կա տա րել եր կու դիր քում` մեջ քին 
պառ կած կամ կող քի վրա։

1.  Պառ կել մեջ քի վրա` ձեռ քե րը մարմ նի եր կայն քով: 
Գլ խի ու ծնկ նե րի տակ դնել բար ձեր։ Սկզ բում լա
րել բո լոր մկան նե րը (դեմ քի, ձեռ քե րի, փո րի, մեջ
քի, հե տույ քի, ոտ քե րի), ա պա հեր թա կա նու թյամբ 
թու լաց նել բո լոր մկան նե րը։ Ճիշտ կա տա րե լու 
դեպ քում բո լոր մկան նե րում ա ռա ջա նում է ծան
րու թյան և հոգ նա ծու թյան զգա ցո ղու թյուն։ Կրկ նել 
3 ան գամ։

2.  Պառ կել ձախ կող քի վրա, գլ խի տակ դնել բարձ։ 
Ձախ ոտ քը տա րա ծել, աջ ոտ քը ծա լել ծն կան հո
դում և տա կը բարձ դնել։ Ձեռ քե րի դիր քը կա մա
վոր Է։ 

Հեր թա կա նու թյամբ լա րել և թու լաց նել բո լոր մկան
նե րը։ Կրկ նել 3–4 ան գամ։
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵՐ

 ՍԱ ԿԱ ՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ պայ մա
նա վոր ված է ա րյան մեջ հե մոգ լո բի նի ցածր 
մա կար դա կով կամ ա րյան մեջ կար միր մար
մին նե րի (է րիթ րո ցիտ նե րի) պա կա սով. բու
ժում են եր կաթ պա րու նա կող դե ղա մի ջոց
նե րով։ Դուք կա րող եք եր կա թի քա նա կու
թյունն օր գա նիզ մում բարձ րաց նել ո րո շա կի 
մթերք նե րով, օ րի նակ՝ տա վա րի մսով, հա
ցա բույ սե րի կա նաչ հա տիկ նե րով, ըն կույ զով 
և ըն դե ղե նով սն վե լով։ Ա րյան պա կա սու թյան 
բու ժու մը հաս տա տե լու հա մար հար կա վոր է 
նո րից ա նա լիզ հանձ նել։

 
Ե ՐԻ ԿԱ ՄԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ ՆԵ ՐԸ սո վո

րա բար ման րէ ա բա նա կան ծա գում ու նեն։ 
Դրանց ախ տա նիշ ներն ե ն՝ ցա վեր գոտ կային 
շր ջա նում, ո րո վայ նում, հա ճա խա մի զու թյուն, 
ո րն ու ղեկց վում է այ րո ցով և եր բեմն նաև մե
զի մեջ ա րյան կա թիլ նե րի հայտն վե լով։ Ե րի
կամ նե րի բոր բո քումը (պի ե լո նեֆ րի տը) հա
ճախ ու ղեկց վում է գոտ կա տե ղի ցա վե րով, 
բարձր ջեր մու թյամբ, դո ղով, սրտ խառ նո ցով 
և փս խում նե րով։ Ե րի կա մային վա րա կի ան
գամ ան նշան կաս կա ծի դեպ քում շտապ բժ կի՛ 
դի մեք։

Պ ԼԱ ՑԵՆ ՏԱՅԻ ՑԱԾՐ ԴԻՐ ՔԸ բա րե
բախ տա բար հազ վա դեպ հան դի պող երևույթ 
է։ Ե րբ պլա ցեն տան ցածր է տե ղա կայ ված 
և մա սամբ կամ լրիվ ծած կում է ար գան դի 
վզի կը, այդ վի ճա կը կոչ վում է պլա ցեն տայի 
ա ռա ջադ րու թյուն։ Հղի ու թյան 28–րդ շա բա
թից հե տո ար գան դի կծ կում նե րի հետևան
քով ըն կեր քը կա րող է շեր տա զատ վել, և 
ա րյու նա հո սու թյուն կա րող է ա ռա ջա նալ։ 
Այս դեպ քում պար զա պես ան հրա ժեշտ է, որ 
հղի կի նը մինչև ծնն դա բե րու թյու նը հա տուկ 

հսկո ղու թյան տակ գտն վի։ Ա րյու նա հո սու
թյան առ կա յու թյան դեպ քում հա վա նա բար 
կե սա րյան հա տում կկա տար վի։

Պ ԼԱ ՑԵՆ ՏԱՅԻ ՇԵՐ ՏԱ ԶԱ ՏՈՒՄՆ 
ար գան դի պա տից պլա ցեն տայի մի մա սի 
ան ջա տումն է, ո րը միշտ ու ղեկց վում է ու ժեղ 
ցա վե րով և ա րյու նա հո սու թյամբ։ Ա ռա ջին 
ի սկ ախ տան շան նե րի դեպ քում հար կա վոր է 
բժշ կի դի մել շտապօգ նու թյան մի ջո ցով։ Պլա
ցեն տայի զգա լի մա սի ան ջատ ման դեպ քում 
պտ ղի կյան քի հա մար զգա լի վտանգ է ա ռա
ջա նում, քա նի որ նա զրկ վում է այն քան ան
հրա ժեշտ թթ ված նից և սնն դից։

Եր բեմն այս դեպ քում ա րյան նե րար կում 
են կա տա րում, ի սկ ա վե լի ո ւշ շր ջա նում կա
րող են դի մել նաև կե սա րյան հատ ման օգ
նու թյա նը։ Ըն կեր քի փոքր մա սի ան ջատ ման 
դեպ քում ան հրա ժեշտ է բա ցար ձակ հան
գիստ՝ ան կող նային ռե ժիմ, և բու ժում հի
վան  դա նո ցային պայ ման նե րում, քա նի դեռ 
ա րյու նա հո սու թյու նը լրիվ չի կտր վել։

Պ ԼԱ ՑԵՆ ՏԱՅԻՆ ԱՆ ԲԱ ՎԱ ՐԱ ՐՈՒ
ԹՅՈՒ ՆԸ նշա նա կում է, որ ըն կեր քն իր 
ֆունկ ցի ա նե րը լրիվ չի կա տա րում։ Այդ 
պատ ճա ռով էլ պտու ղը չի ստա նում ի րեն ան
հրա ժեշտ սնուն դը, և նրա ա ճը դան դա ղում է։ 
Պլա ցեն տա հաս նող ա րյան հոս քը մե ծաց նե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է պա կա սեց նել ֆի
զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը և շատ 
հանգս տա նալ։ Պլա ցեն տային ան բա վա րա
րու թյան դեպ քում հա տուկ հե տա զո տու թյուն 
կկա տար վի։ Ե թե խախ տում ներ նկատ վեն, 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ հարկ կլի նի 
կազ մա կեր պելու հա տուկ բու ժում կամ ար
հես տա կան ծնն դա բե րու թյուն։

 
ԱՆ ՀԱՍ (ՎԱ ՂԱ ԾԻՆ) Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵՐ 

Ե րե խան ան հաս (վա ղա ծին) է, ե թե լույս 
աշ խարհ է ե կել հղի ու թյան մինչև 37–րդ շա
բա թը և 2,5 կգ–ից պա կաս քաշ ու նի։ Այս ե րե
խա նե րը սո վո րա բար ֆի զի կա կան և մտա

վոր զար գաց մամբ հետ են մնում ի րենց հա
սա կա կից նե րից։ Ժա մա նա կից շուտ ծննդա 
բե րու թյան դեպ քում շատ մեծ է ե րե խայի 
մահ վան հա վա նա կա նու թյու նը։
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 Ներ կա յումս նվա զել է ան հաս նո րա ծին
նե րի մա հա ցու թյան տո կո սը: Պատ ճա ռն այդ 
նո րա ծին նե րի թո քային հյուս ված քի ան կա
տար զար գա ցումն է:

 Նո րա ծին նե րի մահ վան դեպ քե րի նվա
զե լու հիմ նա կան պատ ճառ նե րից է վա
ղա ծին ե րե խա նե րի խնամ քի ժա մա նա կա
կից մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի կի րա ռումը: 
Խնդիրն այն է, որ ժա մա նա կից շուտ աշ
խարհ ե կած ե րե խան շատ թույլ է, կա րող է 
սր տի աշ խա տան քի, շն չա ռու թյան խան գա
րում ներ ու նե նալ (ծանր, դժ վար շն չա ռու
թյուն)։ Այս դեպ քում փոք րի կին դի մա կով 
թթ վա ծին են տա լիս։

 Մեր օ րե րում կա րող են ապ րել նաև այն 
ե րե խա նե րը, ո րոնք աշ խարհ են ե կել հղի ու
թյան 25–րդ շա բա թում։ Սա կայն հե տա գա

յում նրանց զար գաց ման ըն թաց քը դան դա
ղում է, նրանք ա վե լի հա ճախ են ախ տա հար
վում տար բեր վա րակ նե րով, և ման կա կան 
հա սա կում ա վե լի շատ են մահ վան դեպ քե րը։ 

Ան հաս ե րե խան որ քա՞ն պի տի մնա հի
վան դա նո ցում։ 600–700 գ մարմ նի քաշ ու նե
ցող ե րե խան հի վան դա նո ցում պետք է մնա 
մինչև քա շը կդառ նա 1700 գ և ա վե լի: Ան
շուշտ, ա մե նա լավն այն տար բե րակն է, ե րբ 
ե րե խան մոր ար գան դում ա ճում է նոր մալ 
ըն թաց քով և սահ ման ված լրիվ ժա մա նա կից 
հե տո է ծն վում։ Բայց լի նում են ի րա վի ճակ
ներ, ե րբ ա վե լի լավ է, որ ե րե խան ժա մա նա
կից շուտ լույս աշ խարհ գա, օ րի նակ, ե րբ նա 
մոր օր գա նիզ մում լի ար ժեք սն ունդ չի ստա
նում։ Բա րե բախ տա բար, այդ դեպ քե րը շատ 
քիչ ե ն։

 ՎԱ ՂԱ ԺԱՄ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ

•  Ար գան դի զար գաց ման խան գա րում
ներ, օ րի նակ՝ թամ բաձև ար գանդ, եր կ
եղ ջյուր ար գանդ

•  Բազ մապ տուղ հղի ու թյուն
•  Գերջ րու թյուն
•  Ա ռա ջա դիր ըն կերք
•  Պտ ղա թա ղան թի՝ ժա մա նա կից շուտ 

պատռ վե լը
•  Ար գան դի վզի կի ան բա վա րա րու թյու նը
•  Պտ ղի զար գաց ման ա նո մա լի ա նե րը
•  Պտ ղի մա հը
•  Ար գան դից չհան ված պա րույ րը
•  Նա խոր դող ա բորտ նե րը
•  Մոր ծանր հի վան դու թյուն ները
•  Գես տա ցի ոն հա սա կը ճիշտ չո րո շե լը
•  Ո րոշ դեպ քե րում վա ղա ժամ ծնն դա

բե րու թյան պատ ճառ ներն ան հայտ ե ն 
մ նում

Ս պառ նա ցող վա ղա ժամ ծնն դա բե րու
թյան դեպ քում ան հրա ժեշտ է ա մե նից ա ռաջ 
գտ նել պատ ճառ նե րը։ Ցան կա լի է դա ա նել 
մինչև ծնն դա բե րու թյան սկս վե լը։ Այս դեպ
քում ա վե լի հեշտ է բուժ ման մի ջոց ներ գտ նե
լը։ Վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյան պատ ճառ
նե րից ել նե լով՝ բժիշ կը պետք է ո րո շի.

•  հ ղի ու թյու նը պահ պա նե՞լ, թե՞ ը նդ հա տել,
•  հ ղի ու թյան ժամ կե տը ճի՞շտ է ո րոշ ված,
•  ծնն դա բե րու թյունն իս կա պես սկս վե՞լ է, 

թե՞ ո չ։
Ա հա թե ին չու է այն քան կար ևոր հղի ու

թյան փոքր ժամ կետ նե րում բժշ կի դի մե լը 
և հղի ու թյան ժամ կե տը ճիշտ ո րո շե լը։ Այդ 
դեպ քում հղի ու թյան ժամ կե տը ճիշտ ո րո շե
լու հետ կապ ված բար դու թյուն ներ չեն ա ռա
ջա նա։

Հ նա րա վոր է, որ դուք ո րո վայ նի ստո
րին մա սում լավ զգում եք պտ ղի ծան րու
թյու նը և նրա շար ժում նե րը։ Նա բա վա
կան ու ժեղ ճն շում է ստա մոք սի և ստո
ծա նու վրա։ Այս շր ջա նում հար կա վոր է 
քիչ քայ լել և հա ճա խա կի հան գստա նալ։ 

Պ տու ղը զբա ղեց նում է հա մա րյա ամ
բողջ ար գան դի խո ռո չը, նրա գլու խը հի
մա քիչ թե շատ հա մա պա տաս խա նում 
է մարմ նի չա փե րին։ Ա ճել են հոն քե րը և 
ա րտ ևա նունք նե րը (թար թիչ նե րը), մա
զերն ա ճում են, աչ քե րը բաց վում ու փակ
վում են և կա րող են ար դեն մի կի զա կե
տում հա վաք վել (ֆո կու սի գալ)։ Պտղի 
եր կա րու թյու նը քիչ է 45 սմ–ից, ի սկ քա շը՝ 
փոքր է 2500 գ –ից։
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Հ ղի ու թյան վեր ջին շր ջա նում այս ցա վերն 
ա ռա վել ան հանգս տաց նող են դառ նում։ Հոր
մոն նե րի ազ դե ցու թյամբ ջլե րը թու լա նում են, 
ի սկ պտ ղի քա շի ազ դե ցու թյունից ո րո վայ նի 
մկան նե րը ձգ վում ե ն։ Սա ան պայ ման հան
գեց նում է մեջ քի մկան նե րի լար ման։ Ա ռա
վել ան տա նե լի ցա վե րի դեպ քում հար կա վոր 
է բժշ կի դի մել, քա նի որ այդ ցա վե րը եր բեմն 
ե րի կամ նե րի հի վան դու թյան ախ տան շան
նե րից ե ն։

 Մեջ քի վե րին մա սի թույլ ցա վե րը կանց
նեն, ե թե դուք ո րոշ ժա մա նակ պառ կեք հարթ 
և ո ղորկ տե ղում՝ գլ խի և ծնկ նե րի տակ բարձ 
դնե լով։ Ե թե ան հանգս տաց նում են մեջ քի 
ներք ևի մա սի ցա վե րը, ծն կի՛ ե կեք, ձեռ քե րով 
հեն վե՛ք հա տա կին, ի սկ մեջքն աշ խա տե՛ք 
ու ղիղ պա հել։ Ձեռ քերն ու ոտ քե րը պետք է 
լայն բա ցել։ Հե տո գլուխն ի ջեց րե՛ք և մեջ քը 
կո րաց րե՛ք։ Վար ժու թյու նը մի քա նի ան գամ 
կա տա րե՛ք։

 Մեջ քի ցա վե րի դեպ քում պետք է ցածր և 
ա մուր կրուն կով կո շիկ ներ հագ նել, հետ ևել 
մարմ նի կեց ված քին։ Ե թե եր կար եք նս տում, 

գոտ կա տե ղի տակ կոշտ բա՛րձ դրեք, ի սկ վեր 
կե նա լուց ա ռաջ ան պայ ման ի նչ–որ բա նի 
հեն վե՛ք։

 Շատ լավ կլի նի պառ կել կոշտ, ա մուր 
ներք նա կի վրա։ Մահ ճա կա լից կամ հա տա
կից բարձ րա նա լուց ա ռաջ հար կա վոր է կող
քի թեք վել և հե տո դան դաղ բարձ րա նալ։ 
Ե թե հար կա վոր է ա ռաջ թեք վել, սկզ բում 
ծնկ նե րը ծա լե՛ք, հե տո նս տե՛ք ոտ նա թա թե
րի վրա և դրա նից հե տո հա տա կից վերց րե՛ք 
հար կա վոր ի րը։

 Դուք բա վա կա նին գի րա ցել և ծան րա
շարժ եք դար ձել, ձեր շար ժում նե րը դան
դաղ ե ն։ Մեջ քի ցա վեր չու նե նա լու հա մար 
հար կա վոր է հետ ևել մարմ նի կեց ված քին։ 
Հնա րա վոր է՝ ան քնու թյուն ու նե նաք, ի սկ 
աս տի ճան նե րով ա րագ բարձ րա նա լուց 
հե տո՝ նաև շն չար գե լու թյուն։

Հ ղի ու թյան այս ժամ կե տից սկ սած՝ 
պտ ղի շար ժում ներն ար դեն այն քան զգա
լի չեն, քա նի որ ար գան դի ներ սում նրա 
տե ղը բա վա կան նեղ է։ Այդ փոք րիկ տա
րա ծու թյան մեջ հար մար վե լու հա մար նա 
կուչ է գա լիս, ի սկ թա թիկ ներն ու տո տիկ
նե րը խաչ ված ե ն։ 

Ե թե հղի ու թյան այս վեր ջին ա միս նե րին 
ճամ փոր դե լու խն դիր ու նեք, ա պա անպայ
ման ան հրա ժեշտ է խորհր դակ ցել բժշ կի հետ: 
Հղի ու թյան 30–րդ շա բա թից հե տո ցան կա լի 
չէ ի նք նա թի ռով ճա նա պար հոր դե լը, քա նի որ 
թռիչ քի ժա մա նակ պա տա հում են վա ղա ժամ 
ծնն դա բե րու թյան դեպ քեր։

Իսկ ե թե հար կադր ված եք ի նք նա թի ռով 
թռ չել, ու րեմն նա խա պես ա վի աըն կե րու
թյա նը զգու շաց րե՛ք։ Հար կա վոր է վերց նել 
փո խա նակ ման քար տը՝ հե տա զո տու թյան 

բո լոր տվ յալ նե րով: Հ ղի ու թյան վեր ջին 
շր ջա նում ավ տո մե քե նայով եր կար ճա նա
պար հոր դու թյուն նե րը ձեզ այն քան էլ հա
ճե լի չեն լի նի։ Բայց ե թե ո րո շել եք մեկ նել 
ճա նա պար հոր դու թյան, ան վտան գու թյան 
գո տի նե րի մա սին չմո ռա նաք և կա պե՛ք 
այն պես, որ դրանք ա մուր պա հեն կոն քը և 
ո րո վայ նից վեր ևի հատ վա ծը, չսեղ մեն ո րո
վայ նի մեջ տե ղը։ Հա կա ռակ դեպ քում ճա
նա պար հային ան նշան շեղ ման դեպ քում 
պտու ղը կա րող է վնաս վել։

 ԳՈՏ ԿԱ ՏԵ ՂԻ (ՄԵՋ Ք) ՑԱ ՎԵՐ

Ո ՐՈՇ ԱՆ ՀԱՐ ՄԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

Ար դեն բա վա կան մեծ պտու ղը մշ տա պես 
ճն շում է դի աֆ րագ ման, ո րից էլ շն չար գե լու
թյուն է ա ռա ջա նում, բայց մի քա նի շա բաթ 
ան ց պտ ղի գլու խը ներքև է իջ նում, շն չար գե
լու թյունն ան ցնում է։ Դա տե ղի կու նե նա շատ 
շու տով՝ մի քա նի շա բաթ ան ց։ Միշտ աշ խա

տե՛ք նս տել կամ կանգ նել ի նչ քան հնա րա վոր 
է ու ղիղ, ի սկ պառ կե լիս ու սե րի տակ ի նչ քան 
հնա րա վոր է շա՛տ բարձ դրեք։

Մի՛ մո ռա ցեք, որ հղի ու թյան վեր ջին շր ջա
նում ա վե լի մեծ չա փե րի կրծ կա լի կա րիք կու նե
նաք։ Այն պետք կլի նի նաև ծնն դա բե րու թյու նից 
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Հ ղի ու թյան շր ջա նում դուք կզ գաք ար
գան դի տհաճ, բայց ոչ ցա վոտ կծ կում ներ։ 
Դրանք կո չում են Բրեքս թոն–Հիք սի կծ
կում ներ՝ ի պա տիվ ա ռա ջին ան գամ այն 
նկա րագ րած ման կա բարձ–գի նե կո լո գի: 
Դ րանք ար գան դի մկան նե րի կծ կում ներն 
են, ո րոնք հղի ու թյան ըն թաց քում կրկն վում 
են մո տա վո րա պես 20 րո պեն մեկ։ Հղի ու
թյան սկզբ նա կան շր ջա նում դրանք գրե

թե նկա տե լի չեն, ի սկ ա վե լի ո ւշ շր ջա նում 
ա վե լի ար տա հայտ ված են դառ նում, քա նի 
որ այդ կծ կում ներն են ար գան դը նա խա
պատ րաս տում ծնն դա բե րու թյան՝ ար գան դի 
վզի կը կար ճաց նե լով, լայ նաց նե լով և փափ
կաց նե լով։ Հենց կզ գաք նման կծ կում ներ, 
սկ սե՛ք հա տուկ շն չա ռա կան վար ժու թյուն
ներ կա տա րել։

հե տո, քա նի որ կուրծ քը մո տա վո րա պես նույն 
չա փը կու նե նա։ Քա նի որ ե րե խային ան պայ
ման ան հրա ժեշտ է կրծ քով կե րակ րել, ո ւս տի 
գնե՛ք կե րակ րող մայ րե րի հա մար նա խա տես
վող հա տուկ կրծ կալ, ո րի կա պե րը ա ռջ ևում ե ն։ 
Շատ հար մար կլի նի, ե թե կրծ կա լի կա պիչ նե րը 

հաստ լի նեն և ա մուր։ Հա մոզ վե՛ք, որ կրծ կա լը 
ճիշտ չափն ու նի և ա նու թա փո սե րում չի սեղ
մում։ Ա մե նա հար մա րը և հի գի ե նի կը բամ բա կե 
կամ բամ բա կի խառ նուր դով կտո րից կրծ կալն 
է, որ պես զի մաշ կը շն չի, ի սկ դա շոգ ե ղա նա
կին շատ կար ևոր է ։

Բ ՐԵՔՍԹՈՆ–ՀԻՔՍԻ ԿԾ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

ՊՏ ՂԻ ՇԱՐ ԺՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ՀԱՇ ՎԵ ԼԸ

Ս տու գե՛ք՝ արդյոք ե րե խան լավ է զգում 
ի րեն։ Դրա հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վել 
նրա շար ժում նե րը, որ զգում եք։ Ե թե այդ 
շար ժում նե րը լավ չեք զգում կամ ի նչ–որ 
կաս կած ներ ու նեք, հա տուկ օ րագ րի մեջ 
գրան ցե՛ք պտ ղի ա ռա ջին տա սը հար ված նե
րը։ Դրա հա մար նախ հար կա վոր է սո վո րել 
դրանք լավ ճա նա չել, և հեշտ կլի նի հաս կա
նալ՝ դրանք հա ճա խա ցել են, թե դա դա րել։ 

Այս դեպ քում ան հրա ժեշտ է շտապ բժշ կի դի
մել, քա նի որ դա պտ ղի զար գաց ման խան
գար ման վաղ ախ տան շան նե րից է ։

Հ ղի ու թյան ըն թաց քին զու գա հեռ ա ճում է 
և ե րե խան, ի սկ ար գան դում ա զատ տա րա
ծու թյուն ար դեն չկա։ Այդ պատ ճա ռով էլ նրա 
շար ժում ներն ա վե լի զգա լի կլի նեն։ Հղի ու
թյան վեր ջին շր ջա նում՝ 12 ժա մվա ըն թաց
քում, կզ գաք պտ ղի 10–12 շար ժում։

 ՊՏ ՂԻ ՆԵ ՐԱՐ ԳԱՆ ԴԱՅԻՆ Ա ՃԻ ԴԱՆ ԴԱ ՂՈՒՄ 

Դա նշա նա կում է, որ պտու ղը մոր ար գան
դի ներ սում հա սա կի և քա շի ա ճի ա ռու մով 
հետ է մնում։ Նե րար գան դային զար գաց ման 
դան դա ղում ու նե ցող ե րե խան ծն վե լիս ունի 
փոքր քաշ, ա վե լի շատ է են թա կա վա րա
կով ախ տա հար վե լու, ի նչ պես նաև մահ վան 
վտան գի։ 

« Նե րար գան դային զար գաց ման դան դա
ղում» ախ տո րո շու մը շատ է վա խեց նում հղի 
կա նանց։ Ու շադ րու թյո՛ւն դարձ րեք, որ այս 
դեպ քում «դան դա ղում» բա ռը վե րա բե րում 
է ե րե խայի հա սա կի և քա շի ա ճին և ոչ թե 
մտա վոր ու նա կու թյուն նե րին։ Այ սինքն՝ ե րե

խան մտա վոր զար գաց ման ա ռու մով հետ 
չի մնում, պար զա պես նրա քաշն ու հա սա կը 
լույս աշ խարհ գա լուց հե տո ա վե լի փոքր ե ն։

 Ե րե խայի նե րար գան դային ա ճի խան գա
րու մը ներ կա յումս հեշ տու թյամբ ախ տո րոշ
վում է հղի ու թյան ըն թաց քում, ե թե ա մեն այ
ցի ժա մա նակ բու ժաշ խա տո ղը սան տի մետ
րային ժա պա վե նի մի ջո ցով չա փի ար գան
դի հա տա կի բարձ րու թյու նը և այն գրան ցի 
գրա վի դոգ րա մայի վրա: Է խոս կո պիկ հե տա
զո տու թյան շնոր հիվ այն կա րե լի է հաս տա
տել պտ ղի զար գաց ման նե րար գան դային 
շր ջա նում:
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Ո րո՞նք են ե րե խայի նե րար գան դային ա ճի 
դան դաղ ման պատ ճառ նե րը։

Պատ ճառ նե րից մե կը մոր սա կա վա րյու
նու թյունն է ։

Ծ խե լը նույն պես ազ դում է ե րե խայի զար
գաց ման վրա։ Ի նչ քան շատ է ծխում հղի կի
նը, այն քան ա վե լի վատ է ա ճում ու զար գա
նում ե րե խան։ Դժ բախ տա բար, ոչ բո լոր կա
նայք են հաս կա նում, թե որ քան վտան գա վոր 
է ի րենց ծխե լը ե րե խայի հա մար։ Ե րբ հղի 
կի նը ծխում է, փաս տո րեն «ծ խել» է ստի պում 
նաև ե րե խային։ Փաս տո րեն հղի կի նը մե նակ 
չի ծխում։

 Մոր քա շի ա ճի պա կա սը նույն պես կա րող 
է դառ նալ ե րե խայի նե րար գան դային զար
գաց ման դան դաղ ման պատ ճառ։ Ե թե կի նը 
մի ջի նից ցածր քաշ ու նի, և նրա քա շը հղիու
թյան ըն թաց քում չի մե ծա նում, ե րե խայի 
ներ ար գան դային ա ճը կա րող է խան գար վել։ 
Հար կա վոր է հի շել, որ հղի ու թյան ըն թաց քում 
քա շի բնա կան սահ մա նա փա կում հնա րա վոր 
չէ։ Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
եր կար ժա մա նակ օ րա կան 1500 կա լո րի այով 
սնուն դով սն վե լը կա րող է խան գա րել պտ ղի 
նե րար գան դային զար գա ցումը։ Հար կա վոր 
է հրա ժար վել բո լոր տե սա կի սննդակարգե
րից։ 

 Մոր հի վան դու թյուն նե րը, ին ֆեկ ցի ա նե
րը, հատ կա պես հղի ու թյան ո ւշ գես տո զը 
(պ րե էկ լամ սի ա) նույն պես կա րող են ե րե
խայի նե րար գան դային զար գաց ման դան
դաղ ման պատ ճառ դառ նալ։ Ա մե նա տա
րած ված պատ ճառ նե րից է նաև մոր ա րյան 
բարձր ճն շու մը (հի պեր տո նի ա), որը ո րո շա
կի ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ե րե խայի զար
գաց ման ըն թաց քի վրա։

Ե րի կամ նե րի հի վան դու թյու նը նույն պես 

կա րող է խան գա րել ե րե խայի նե րար գան
դային զար գաց ման ըն թաց քը։

 Մյուս պատ ճա ռը պտ ղի եր կա րատև 
թթված նա քաղցն է (հի պոք սի ա)։ Այն կա
նայք, ո րոնք ապ րում են ծո վի մա կեր ևույ թից 
շատ բարձր վայ րե րում, հատ կա պես լեռ
նային շր ջան նե րում, ա վե լի հա ճախ են ծնում 
պա կաս քա շով ե րե խա ներ։

 Հա ճախ ե րե խայի նե րար գան դային զար
գաց ման դան դաղ ման պատ ճառն ալ կո հո
լիզմն է։ Նույ նան ման ազ դե ցու թյուն է ու նե
նում նաև հղի ու թյան ըն թաց քում շատ դե ղա
մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լը կամ որ ևէ դե ղա մի
ջո ցից, նար կո տիկ նե րից կախ վա ծու թյու նը։ 

 Բազ մապ տուղ հղի ու թյու նը նույն պես 
կա րող է փոք րաց նել ե րե խա նե րի հա սա
կը և քա շը։ Ե րե խայի քա շի և հա սա կի ա ճի 
դան դա ղեց ման պատ ճառ կա րող է դառ նալ 
նաև վա րա կը, որ փո խանց վում է պտ ղին, 
ի նչ պի սիք են ցի տո մե գա լի ան, կար մրախ
տը կամ ու րիշ վա րակ ներ՝ տևա կան ազ դե
ցու թյամբ։

 Պոր տա լա րի կամ պլա ցեն տայի կա ռուց
ված քային խախ տում նե րը նույն պես կա րող 
են ե րե խայի զար գաց ման տեմ պի կա սեց
ման պատ ճառ դառ նալ, քա նի որ պտ ղին 
ա վե լի քիչ սնն դա րար նյու թեր են հաս նում։ 

Ե թե կինն ար դեն վա ղա ժամ ծնն դա բե րու
թյուն է ու նե ցել, կամ ծն վել է ոչ լրիվ ձևա վոր
ված փոքր քա շով ե րե խա, ու րեմն պտ ղի նե ր
ար գան դային ա ճի խան գա րում հնա րա վոր է 
նաև հա ջորդ հղի ու թյուն նե րի դեպ քում։ 

 Փոքր քա շով ե րե խայի ծն վե լու պատ ճա ռը 
կա րող է և կապ ված չլի նել նրա նե րար գան
դային զար գաց ման խան գար ման հետ. ե թե 
մայ րը նր բա կազմ կին է, ե րե խան նույն պես 
փոք րիկ, «նր բա կազմ» կլի նի։ 

Պտ ղի նե րար գան դային զար գաց ման 
դան դա ղու մն ախ տո րոշ վում է նրա ծն վե լուց 
հե տո. իր գես տա ցի ոն հա սա կի հա մե մատ 
նա շատ փոքր քաշ է ու նե նում։ Բայց ի նչ պե՞ս 
ո րո շել, որ ե րե խայի քա շը նոր մայից պա կաս 
է։ Ե րե խայի քա շի պա կա սի մա սին խո սում 

են այն դեպ քում, ե րբ նրա քա շը 10 տո կո
սով պա կաս է նոր մայից, և այս դեպ քում ան
հանգս տա նա լու պատ ճառ կա, քա նի որ դա 
վկա յում է պտ ղի նե րար գան դային ան բա վա
րար վի ճա կի մա սին:

 ՆԵ ՐԱՐ ԳԱՆ ԴԱՅԻՆ Ա ՃԻ ԴԱՆ ԴԱՂ ՄԱՆ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ
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Պ րե էկ լամպ սի ան հղի ու թյան ո ւշ շր ջա
նում ծանր բար դու թյուն նե րից է: Հա ճախ 
զար գա նում է ճար պա կալ ման, բարձր ճնշ
ման, ե րի կամ նե րի քրո նիկ բոր բո քում նե րի 
(նեֆ րիտ), շա քա րախ տի և այլ հի վան դու
թյուն նե րի ֆո նի վրա։ Հղի կա նանց ծանր էկ
լամպ սիայի նո պան չի ա ռնչ վում կնոջ ա նամ
նե զում առ կա է պի լեպ տիկ հի վան դու թյան, 
ինչ պես նաև է պի լեպ տիկ նո պա նե րի հետ։ 
Նո պան հան կար ծա կի է սկս վում. ամ բողջ 
մարմ նի ու ժեղ ցն ցում նե րով, մի ա ժա մա նակ 
կո մա է սկսվում։ Նո պան կա րող է ա վարտ վել 
մոր կամ ե րե խայի մա հով։ 

 Հի շե՛ք այդ հի վան դու թյա նը բնո րոշ հե
տևյալ ախ տան շան ները.

• ա րագ ա ռա ջա ցող այ տուց վա ծու թյուն,
• գլ խա ցավ, գլ խապ տույտ, 
•  ցավ վերս տա մոք սային շր ջա նում,
•  մի զար տադ րու թյան քչա ցում,
•  տե սո ղու թյան խան գա րում ներ, աչ քե րի 

ա ռջև փոքր կե տե րի առ կայ ծում և շղար
շի զգա ցում,

•  մե զի մեջ սպի տա կու ցի առ կա յու թյուն,
•  ճնշ ման բարձ րա ցում,
•  մ կան նե րի զգա յու նու թյան և ռեֆ լեքս նե

րի խիստ ակ տի վա ցում,
• ցն ցում նե րի ա ռա ջա ցում,
 •  գի տակ ցու թյան մթագ նում, գի տակ ցու

թյան կո րուստ:
 Հի վան դու թյան մյուս ախ տան շան ներն 

ե ն՝ ցավ աջ թու լա կո ղում՝ կո ղե րի ներք ևի 
հատ վա ծում, գլ խա ցավ, գլ խապ տույտ, եր
բեմն՝ քն կո տու թյուն, սրտ խառ նոց, փս խում։ 
Սրանք ան հանգս տաց նող ախ տան շան ներ 
ե ն։ Նման նշան նե րի դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է ան մի ջա պես դի մել բժշ կի, մա նա վանդ ե թե 
հղի ու թյան ըն թաց քում ա րյան ճնշ ման բարձ
րաց ման հետ կապ ված բար դու թյուն ներ են 
ա ռա ջա ցել։

 Կա նանց զգա լի մա սը հղի ու թյան ժա մա
նակ այ տուց վա ծու թյուն է ու նե նում։ Ոտ քե րի 
այ տու ցումն ի նք նին դեռևս չի նշա նա կում, որ 
պի տի ի հայտ գան նաև մյուս ախ տան շան
նե րը։ 

 Զար գաց ման ա րատ ու նե ցող պտու ղը 
դան դաղ է ա ճում։ Այս հար ցը շատ հրա
տապ է հատ կա պես մեր օ րե րում, ե րբ հա
ճա խա ցել են քրո մո սո մային խան գա րում
նե րը։

Այս շր ջա նում ձեր հիմ նա կան դժ
վա րու թյու նը դժ վա ր շն չա ռու թյունն է, 

ո րը մե ծա նում է ֆի զի կա կան ծան րա
բեռնվա ծու թյան ժա մա նակ։ Ա նհ րա
ժեշտ է լի ար ժեք հանգս տա նալ, վար ժու
թյուն նե րը դան դաղ տեմ պով կա տա րել 
և դան դաղ քայ լել։ Ե թե ե րե կո յան կրծ քի 
մեջ տհաճ զգա ցո ղու թյուն եք ու նե նում, 
քնե՛ք կրծ կալ հա գած։

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՀԵ ՏԵ ՎԱՆ ՔՈՎ Ա ՌԱ ՋԱ ՑԱԾ ՎՏԱՆ ԳԱ ՎՈՐ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵՐ, 
Ո ՐՈՆՔ ՊԱ ՀԱՆ ՋՈՒՄ ԵՆ ԱՆ ՀԵ ՏԱՁ ԳԵ ԼԻ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՕԳ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պ ՐԵ ԷԿ ԼԱՄՊ ՍԻ Ա

ԻՆ ՉԸ ԿԱ ՐՈՂ Է ՊՐԵ ԷԿ ԼԱՄՊ ՍԻ ԱՅԻ ՊԱՏ ՃԱՌ ԼԻ ՆԵԼ

Պ րե էկ լամպ սի այի պատ ճա ռը դժ բախ
տա բար բա ցա հայտ ված չէ։ Հի վան դու թյու նը 
շատ լուրջ հետ ևանք ներ կա րող է ու նե նալ. 
ե թե այն չբուժ վի, հղի ու թյու նը կա րող է ող
բեր գա կան վախ ճան ու նե նալ ի նչ պես մոր, 
այն պես էլ ե րե խայի հա մար։ Ան գամ ե թե հա
ջող վում է կնոջ կյան քը փր կել, հա ճախ մնում 
են շատ ծանր հետ ևանք ներ։

Պ րե էկ լամպ սի ան հա ճախ լի նում է ա ռա
ջին հղի ու թյան ժա մա նակ դե ռա հաս հղի նե
րի շր ջա նում: Ա վե լի մեծ վտան գի են թա կա 
են նաև այն կա նայք, ո րոնք հղի ա ցել են 30–ն 
ան ց տա րի քում, ի նչ պես նաև ա րյան բարձր 
ճն շում, շա քա րային դի ա բետ, ե րի կա մային 
հի վան դու թյուն ներ ու նե ցող նե րը։
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Այս բար դու թյան բուժ ման հիմ նա կան 
խնդի րը նո պա նե րի կան խար գե լումն է :

Ա մեն ան գամ՝ բժշ կին այ ցե լե լիս, հար կա
վոր է չա փել ա րյան ճն շու մը (դա շատ կար ևոր 
հան գա մանք է), հետ ևել մե զի քա նա կին, ո րը 
պետք է գե րա զան ցի 500 մլ: Բա ցի այդ, կա
նայք սո վո րա բար ու շադ րու թյուն չեն դարձ
նում ի րենց քա շի կտ րուկ փո փո խու թյուն նե
րին։ Ե թե այ սօր վա քա շը վա ղը հան կարծ մի 
քա նի կի լոգ րա մով ա վե լա ցել է, ան հրա ժեշտ է 
զգու շա նալ։ Դրա հա մար էլ հար կա վոր է ա մեն 
օր կշռ վել։ Քա շի կտ րուկ ա վե լաց ման պատ
ճառ կա րող է լի նել հե ղու կի գեր կու տա կումն 
օր գա նիզ մում։ Այ տուց վա ծու թյու նը, ա րյան 
բարձր ճն շու մը, մե զի մեջ սպի տա կուց նե րի 
առ կա յու թյու նը, մե զի քչա ցու մը շատ լուրջ 
ախ տան շան ներ ե ն։ Մյուս ախ տան շան նե րը 
կա րող են պա կաս ար տա հայ տիչ լի նել, սա
կայն այդ բո լո րի մա սին ան հրա ժեշտ է ման
րա մասն պատ մել բժշ կին։ 

Ծանր աս տի ճա նի պրեէկ լամպ սի այի 
դեպ  քում, ե րբ ճն շու մը գե րա զան ցում է 
170/110 մմ սս, ան պայ ման կդր վի հղի ու թյան 
ը նդ հատ ման հար ցը: 

Ե թե պրե էկ լամպ սի ան թեթև աս տի ճա նի 
է, դեռևս կա րե լի է սպա սել:  Բու ժումն սկս վում 
է ան կող նային ռե ժի մից։ Այդ դեպ քում հղի 
կի նը չի կա րող աշ խա տել կամ եր կար ժա
մա նակ ոտ քի վրա լի նել։ Ա նհ րա ժեշտ է ձախ 
կող քի վրա պառ կել։ Բուժ ման այս ե ղա նակն 
օգ նում է, որ ե րի կամ ներն ա վե լի ար դյու նա
վետ աշ խա տեն, ի նչ պես նաև ու ժե ղա նում է 
ա րյան հոս քը դե պի ըն կերք։ Սա կայն պետք 
է դի մել հի վան դա նոց և գտն վել հս կո ղու թյան 
տակ:

Հի վան դու թյան բուժ ման հա մար մի զա
մուղ դե ղա մի ջոց ներ ներ կա յումս չեն օգ տա

գործ վում։ Այդ մի ջոց ները նախկինում կի
րառ վում է ին, սա կայն մեր օ րե րում բժիշկ նե
րը խու սա փում են դրան ցից։ 

 Պետք չի ա ղը սահ մա նա փա կել: Հնա րա
վոր է, որ հղի ու թյունն ը նդ հա տե լու ան հրա
ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նա, և լա վա գույն դեպ
քում ե րե խան ժա մա նա կից շուտ կծն վի՝ պա
կաս քա շով։

Ան շուշտ ա վե լի լավ կլի նի հետ ևել կնոջ վի
ճա կին, սպա սել պտ ղի՝ իր ժամ կե տին ծնվե
լուն, խու սա փել ժա մա նա կից շուտ ծնն դա բե
րու թյու նից։ Սա կայն ե րբ կնոջ վի ճա կը չի լա
վա նում, այլ գնա լով բար դա նում է, ստիպ ված 
են լի նում դի մել վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյան 
հիմ նա կա նում հետևյալ պատ ճա ռներով՝ 
պ րե էկ լամպ սի այի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
նո պա նե րից խու սա փե լու հա մար.

•  հե տա գա բար դու թյուն նե րը, մաս նա վո
րա պես ցն ցում նե րը, ու ղե ղի ա րյու նա զե
ղում նե րը, եր իկա մային ան բա վա րարու
թյու նը կան խար գելե լու, ե րե խայի և մոր 
կյան քը փր կե լու հա մար։

Պրե էկ լամպ սի այի դեպ քում ի րա կա նաց
վում է մագ նե զի ու մի սուլ ֆա տի մի ջո ցով բու
ժում՝  նե րե րա կային նե րար կու մով, որ պես զի 
կան խեն ցն ցու մային նո պան ի նչ պես հղի ու
թյան, ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ, այն պես 
էլ ծնն դա բե րու թյու նից հե տո։ Ա րյան բարձր 
ճն շու մը բու ժում են հա տուկ ճն շու մն ի ջեց նող 
դե ղա մի ջոց նե րով։ 

Ե թե հղի կինն զգում է նո պայի մո տե նա
լը, այ սինքն՝ ու նի դեմ քի մկան նե րի թրթ ռոց 
կամ վերը նշ ված եր ևույթ նե րը, ո ւս տի ան
հրա ժեշտ է ան հա պաղ բժիշկ կան չել։ Ախ տո
րո շու մը դժ վար է։ Լավ կլի նի, որ ըն տա նի քի 
ան դամ նե րից մե կը պատ մի, թե հնա րա վոր 
նո պան ի նչ պես է սկս վել։

 ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ 

Հ ՂԻ ԿԱ ՆԱՆՑ ԱՐՅԱՆ ԲԱՐՁՐ ՃՆ ՇՈՒ ՄԸ
(Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ՀԻ ՊԵՐ ՏՈ ՆԻ Ա) 

Այս պի սով՝ պրե էկ լամպ սի ան ու ղեկց վում 
է ա րյան բարձր ճն շու մով, ո րի պատ ճա ռը 
հղի ու թյունն է։ Ա րյան բարձր ճնշ ման այս 

ձևը լի նում է մի այն հղի ու թյան ժա մա նակ։ 
Ա րյան ճն շու մը չա փե լիս պետք է հի շել եր

կու թիվ. ա ռա ջին թի վը ցույց է տա լիս սիս տո
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լիկ ճն շու մը, ե րկ րոր դը՝ դի աս տո լիկ։ Հղի ու
թյան պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած ա րյան բարձր 
ճնշ ման դեպ քում սիս տո լիկ ճն շու մը բարձ
րա նում է մինչև 140 մմ սն դի կի սյուն, ո րը 20–
30 մմ բարձր է նոր մայից, ի սկ դի աս տո լի կը՝ 
90 մմ սն դի կի սյուն և ա վե լի։ Ա հա մի օ րի նակ՝ 
հղի ու թյան սկզ բում կնոջ ա րյան ճն շու մը ե ղել 
է 100/60, հե տո բարձ րա ցել է մինչև 130/90։ 
Սա նշա նա կում է, որ հղի ու թյան պատ ճա ռով 
ա րյան բարձր ճնշման բարձ րա ցում է ա ռա
ջա ցել, ո րը կոչ վում է պրե էկ լամպ սի ա:

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է շա
րու նակ հետ ևել ա րյան ճնշ մա նը, և բժիշ
կը կա րող է ո րո շել, թե ե րբ է ա րյան ճնշ ման 
բարձ րա ցու մը վտան գա վոր։

Հղի ու թյան 8–րդ ամ սում պտ ղի բո լոր 
օր գան նե րը հա մա րյա լրիվ ձևա վոր ված 
են, բա ցի թո քե րից, ո րոնք շա րու նա կում 
են զար գա նալ։ Գլ խու ղե ղը մե ծա նում է, 
նյար դային բջիջ ներն սկ սում են ակ տի
վո րեն գոր ծել, և ձևա վոր վում են նյար
դային հան գույց նե րը։ Նյար դա թե լե րի 
շուր ջը ձևա վոր վում են պաշտ պա նա
կան թա ղանթ ներ, և նյար դային գր գիռ

ներն ա վե լի ա րագ են հա ղորդ վում, ի սկ 
դա նշա նա կում է, որ պտու ղն ըն դու նակ 
է ըն կա լելու։ Ա պա գա ե րե խան ար դեն 
ցավ է զգում, և ե րբ ո րո վայ նի վրա սեղ
մում եք, նա շարժ վում է, ի սկ աղ մու կի 
ժա մա նակ վեր է թռ չում։ 

Ե թե դեռևս շա րու նա կում եք աշ խա
տել, ար ձա կուր դի մա սին մտա ծե լու 
ժա մա նակն է։ Հղի ու թյան վեր ջին շա
բաթ նե րը վայե լե՛ք, փոք րի կի հետ զրու
ցե՛ք և նրա հա մար եր գե՛ր եր գեք։ Հի մա 
պտ ղի շար ժում ներն այն քան էլ հա ճե լի 
չեն։ Եր բեմն զգում եք, թե նա տո տիկ
նե րով ի նչ պես է հեն վում ձեր կո ղոսկ
րե րին։

Պ տու ղը հի մա շատ շար ժուն է և եր
բեմն այն քան ակ տիվ, որ դուք զգու մ 
եք, թե նա ի նչ պես է շու ռու մուռ գա լիս 
ու պտտ վում։ Նրա ա ճը շա րու նակ վում 
է, ի սկ տա րա ծու թյու նը գնա լով փոք րա
նում է։ Այդ պատ ճա ռով էլ նա շու տով 
կհանգս տա նա և հա վա նա բար կըն դու
նի լույս աշ խարհ գա լու հա մար ա մե նա
հար մար դիր քը։ 
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Հ ղի ու թյան շր ջա նում ձեր օր գա նիզ
մում մի այն ֆի զի կա կան փո փո խու թյուն ներ 
չեն կա տար վում։ Փաս տո րեն ձեր ամ բողջ 
կյանքն է փոխ վում, և դուք նաև հո գե բա
նա կան վե րա կա ռուց ման եք են թարկ վում։ 
Դա եր բեմն, ա վե լի հա ճախ հղի ու թյան վեր
ջին շր ջա նում, զգաց մուն քային բռն կում նե
րի պատ ճառ է դառ նում։ Դուք ան վերջ ան
հանգս տա նում եք այն պար տա կա նու թյուն
նե րի ա ռի թով, ո րոնք ծնն դա բե րու թյու նից 
հե տո ծան րա նա լու են ձեր ու սե րին։ Դուք 
ան վերջ մտա ծում եք փոք րի կի մա սին և ան
հանգս տա նում նրա կյան քի, ա ռող ջու թյան 
հա մար։ Կա րող է ը նկճ վա ծու թյան և ա նո
րոշ վախ ու նե նաք ծնն դա բե րու թյու նից, որ 
ար դեն շատ մոտ է։ Այս շր ջա նում դուք վառ, 
հու զիչ ե րազ ներ եք տես նում, հատ կա պես 
շատ եք հուզ վում փոք րի կի հետ ա ռնչ վող 
ե րազ նե րից։ Եր բեմն թվում է՝ կա տար վա ծը 

մեծ սխալ է, և ցան կա նում եք վե րա դառ նալ 
նախ կին վի ճա կին, ե րբ ա մեն ի նչ հան գիստ 
է ր։ Թող այդ ա մե նը ձեզ չան հանգս տաց նի, 
քա նի որ այդ ապ րում նե րը շատ բնա կան են 
հղի կա նանց հա մար։

 Ձեր վա խե րի և ապ րում նե րի մա սին զրու
ցե՛ք ա մուս նու կամ մտե րիմ ըն կե րու հու հետ, 
ո րն ար դեն ապ րել է այդ պի սի հու զում ներ։ 
Այդ հար ցե րը ցան կա լի է քն նար կել ա պա գա 
ծնող նե րի հա մար կազ մա կերպ ված դա սըն
թաց նե րում, որ տեղ ան շուշտ կլի նեն ար դեն 
ծնն դա բե րած կա նայք։ Ե թե այդ մի ջոց նե
րը չեն օգ նում, և ձեր ապ րում նե րը գնա լով 
ա վե լի ծան րա նում են, ան հրա ժեշտ է զրու ցել 
ման կա բար ձու հու և բժշ կի հետ։

Հ րա շա լի շե ղող մի ջոց է մայ րու թյան դպ
րոց հա ճա խե լը, հո գե բա նա կան ա ջակ ցու
թյուն ստա նա լը, ֆի զի կա կան վար ժու թյուն
ներ կա տա րե լը:

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԻՆՆԵՐՈՐԴ Ա ՄԻՍ
(33–36–ՐԴ ՇԱ ԲԱԹ)

Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐ ՋԻՆ ՇՐ ՋԱ ՆԻ ԱՊ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

Հ ղի ու թյան 32–40 շա բա թա կան ժամ կե տում ա ռա ջարկ վում է 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի հետ ևյալ խում բը.

 ԽՈՒՄԲ 4 (32–40 շա բա թա կան) 
Վար ժու թյուն 1. Ել ման դիր քը` կանգ նած, ձեռ քե
րը` մարմ նի եր կայն քով։ Ներշն չե լով բարձ րաց նել 
ձեռ քե րը կողքի, պտ տել մար մի նը դե պի ձախ։ Ար
տաշն չե լիս վե րա դառ նալ ել ման դիր քի։ Նույ նը կա
տա րել մյուս կող մի վրա։ Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 2. Ծա լա պա տիկ նս տել հա տա կին, 
ձեռ քե րը տա րա ծել դե պի կող քե րը` հա տա կին զու
գա հեռ։ Բռունցք ա նել` մի այն միջ նա մա տը թո ղնե
լով դուրս։ Պտ տել ձեռ քե րը շր ջա նաձև դե պի հետ, 1 
րո պե հանգս տա նալ, նույ նը` դե պի ա ռաջ։ Կա տա
րել 1–3 րո պե։



Առողջ հղիություն

92

            

               

Վար ժու թյուն 3. Ել ման դիր քը` նույ նը։ Ձեռ
քե րը մի աց նել ի րար ծոծ րա կի վրա, ար մունկ նե րը 
ձգել հետ։ Պտ տել մար մի նը դե պի ձախ, ա պա՝ դե պի 
ա ջ։ Շն չա ռու թյու նը՝ կա մա վոր։ Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 4. Նս տել հա տա կին` ո տ քե րը 
ի րա րից հե ռու։ Ծա լել աջ ոտ քը` կպց նե լով ներ
բա նը ձախ ա զդ րին։ Ար տաշն չել և թե քել մար մի նը 
դե պի ձախ ոտ քը, ներշն չել և գալ ել ման դրու թյան։ 
Նույ նը կրկ նել մյուս կող մի վրա: Կա տա րել 1–3 րո
պե։

Վար ժու թյուն 5. Նս տել ծնկ նե րին, ձեռ քե րը 
դնել գոտ կա տե ղին։  Ներշն չե լով ձեռ քե րը բարձ
րաց նել վերև, ար տաշն չե լով ի ջեց նել:  Կա տա րել 
1–3 րո պե:

Վար ժու թյուն 6. Ծա լա պա տիկ նս տել հա տա
կին, ձեռ քե րը դնել ու սե րին։ Ար տաշն չե լով թե քել 
մար մի նը և գլու խը դե պի աջ, ներշն չե լով վե րա դառ
նալ ել ման դիր քի։ Նույ նը կա տա րել մյուս կող մի 
վրա` 1–3 րո պե։ Շն չա ռու թյու նը` կա մա վոր։ Կա
տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 7. Ծա լա պա տիկ նս տել հա տա
կին, ձեռ քե րը դնել ծնկ նե րին: Ներշն չել, բարձ րաց
նել ձեռ քե րը վեր և, ար տա շն չե լով վե րա դառ նալ 
ելման դիր քի։ 
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Վար ժու թյուն 8. Ծա լա պա տիկ նս տել հա տա
կին, ձեռ քե րը դնել ու սե րին։ Ար տաշն չե լով թե քել 
մար մի նը և գլու խը դե պի աջ, ներշն չե լով վե րա դառ
նալ ել ման դիր քի։ Նույ նը կա տա րել մյուս կող մի 
վրա` 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 9. Կանգ նել ու ղիղ, ոտ քերն 
ի րար մոտ։  Գիր քը դնել գլ խին և փոր ձել ո րոշ ժա
մա նակ պա հել այդ պես։ Շն չա ռու թյու նը` հա մա
չափ։ Կա տա րել 1–3 րո պե։

Վար ժու թյուն 10. Ռե լաք սա ցի ա (բո լոր մկան
նե րի թու լա ցում) 

Կա րե լի է կա տա րել եր կու դիր քում` մեջ քին 
պառ կած կամ կող քի վրա։

1.  Պառ կել մեջ քի վրա` ձեռ քե րը մարմ նի եր
կայն քով, գլ խի և ծնկ նե րի տակ դնել բար ձեր։ 
Սկզ բում լա րել բո լոր մկան նե րը (դեմ քի, ձեռ
քե րի, փո րի, մեջ քի, հե տույ քի, ոտ քե րի), ա պա 
հեր թա կա նու թյամբ թու լաց նել բո լոր մկան նե
րը։ Ճիշտ կա տա րե լու դեպ քում բո լոր մկան
նե րում ա ռա ջա նում է ծան րու թյան և հոգ նա
ծու թյան զգա ցո ղու թյուն։ Կրկ նել 3–4 ան գամ։

2.  Պառ կել ձախ կող քի վրա, գլ խի տակ դնել բարձ։ 
Ձախ ոտ քը տա րա ծել, աջ ոտ քը ծա լել ծն կան 
հո դում և տա կը բարձ դնել։ Ձեռ քե րի դիր քը կա
մա վոր է։ Հեր թա կա նու թյամբ լա րել և թու լաց նել 
բո լոր մկան նե րը։ Կրկ նել 3–4 ան գամ։

 
Ա ՊԱ ԳԱ ՀԱՅ ՐԻ ԿԸ

Չ պետք է մո ռա նալ, որ ձեր ա մու սի նը/ 
զուգ ըն կե րն էլ է նման ծանր ապ րում ներ 
ունե նում. չէ՞ որ նա շու տով հայր է դառ նա լու։ 
Հա վա տա ցե՛ք, որ ար տաք նա պես հան գիստ 
մնա լով՝ նա ձե զա նից պա կաս ապ րում ներ չի 
ու նե նում։ Նա մտա հոգ ված է նաև ձեր ա ռող
ջու թյամբ, ան հանգս տա նում է ծնն դա բե րու
թյան ըն թաց քով, մտա հոգ ված է ձեր եր կուն
քի ցա վե րը մեղ մե լու հար ցով, այս ամենին 
գու մար վում են նաև ֆի նան սա կան խնդիր
նե րը, քա նի որ նա մե նակ է հաղ թա հա րե լու 
այդ բո լո րը։

Զ րու ցե՛ք ձեր ապ րում նե րի ու վա խե րի մա
սին, հա մո զե՛ք ի նք ներդ ձեզ, որ հղի ու թյան 
վեր ջին շա բաթ նե րը մի այն եր կու սիդ հա
մար են նա խա տես ված։ Բա ժա նե՛ք ե րե խայի 
խնամ քի հետ կապ ված պար տա կա նու թյուն
ներն այն պես, որ եր կուսդ էլ մաս նակ ցեք 
դրան։ Մի ա սի՛ն ե ղեք, հա ճա խե՛ք մշա կույ
թի օ ջախ ներ, թատ րոն, սր ճա րան, հանգս
տյան օ րե րին քա ղա քից դո՛ւրս մեկ նեք։ Այդ 
ձևով դուք կսո վո րեք ա վե լի լավ հաս կա նալ 
միմյանց։
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Ե թե ե րե խա ու նեք, պատ մե՛ք նրան, որ 
ե րե խայի եք սպա սում։ Փոք րիկ նե րին կարիք 
կլի նի մի քա նի ան գամ բա ցատ րելու։ Նրանք 
դժ վա րա նում են պատ կե րաց նել, որ ի րեն ցից 
բա ցի, ըն տա նի քում ու րիշ ե րե խա էլ կա րող 
է լի նել։ Ա վե լի մեծ ե րե խա նե րը շատ ու րախ 
կլի նեն և հա ճույ քով կմաս նակ ցեն քույ րի կի 
կամ եղբոր լույս աշ խարհ գա լու նա խա պատ
րաս տա կան աշ խա տանք նե րին։

Հաջորդ ե րե խայի ծնն դյան փաս տի 
նկատ մամբ ե րե խա նե րի ռե ակ ցի ան կախ
ված է նրանց տա րի քից, ծնող նե րի հետ ունե
ցած հա րա բե րու թյուն նե րից։ Նա խադպրո
ցա կան հա սա կի ե րե խա նե րը կա րող են 
դառ նալ կա մա կոր ու ան հնա զանդ՝ հու սա լով 
գրա վել ձեր ու շադ րու թյու նը։ Դեռևս նոր քայ
լել սկ սող ե րե խան, որ ար դեն գի շերա նոթ էր 
խնդ րում, կա րող է կր կին կեղ տո տել տա կը։ 
Ե ՛վ ա ռա ջին նե րը, և՛ ե րկ րորդ նե րը կա րող են 
գի շերն ա րթ նա նալ։ Նրանց այդ հոգ սե րից 
ա զա տե լու հա մար ե րե խա նե րի հետ քն քուշ 
ու հո գա տա՛ր ե ղեք, զրու ցե՛ք ա պա գա փոք
րի կի մա սին, ի սկ փոք րի կի ծն վե լուց հե տո 
մեծ ե րե խա նե րին միշտ խրա խու սե՛ք ա մե
նա փոքր օգ նու թյան հա մար ան գամ և ոչ մի 
դեպ քում մի՛ մո ռա ցեք նրանց ու շադ րու թյուն 
ու ժա մա նակ նվի րել։

Հ ղի ու թյան այս շր ջա նում ձեր քաշն 
ա վե լի դան դաղ է ա վե լա նում։ Բայց ե թե 
շա րու նա կում է ա րագ ա ճել և ա վե լա
նում է շա բա թը 1 կգ–ից ա վելի, ան պայ
ման խորհր դակ ցե՛ք բժշ կի հետ։

Ե րե խայի քա շը ո րո շե լը շատ դժ վար է։ 
Բժիշկ նե րից շա տե րը կար ծում են, որ ե րե
խայի քա շը ո րո շե լիս միշտ էլ սխա լը տա
տան վում է 0,4–0,8 կգ սահ ման նե րում։ Շատ 
դժ վար է ի մա նալ, թե որ քան են կշ ռում ե րե
խան, ըն կեր քը և հարպտ ղային ջրե րը միա

սին։ Հա ճախ այդ չա փում նե րն ի րա կա նու
թյու նից շատ հե ռու են լի նում։ Եր բեմն պա
տա հում է, որ բժիշ կը ո րո շում է ե րե խայի 
քա շը՝ 3,2 կգ, ի սկ ծն վե լուց հե տո նա կշ ռում է 
ըն դա մե նը 2,6 կգ: Ձեր ո րո վայ նը հետզ հե տե 
մե ծա նում է, ու րեմն՝ ե րե խան ա ճում է, մե
ծա նում են ըն կերքն ու հարպտ ղային ջրե րը։ 
Այդ պատ ճա ռով էլ դժ վար է ո րո շել ե րե խայի 
ճիշտ քա շը։

Պտ ղի քա շը ո րո շե լու հա մար հա ճախ 
գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն են կա տա
րում, բայց ար դյունք նե րը հա ճախ սխալ են 
լի նում։ Մեր օ րե րում նո րա գույն սար քա վո
րում նե րի մի ջո ցով կա րե լի է գրե թե ան սխալ 
ո րո շել ա պա գա ե րե խայի քա շը։

 Բա ցի այդ, ե րե խայի քա շը ո րո շե լու հա
մար օգ տա գոր ծում են նաև այլ հե տա զո տու
թյուն նե րի ար դյունք նե ր։ Օ րի նակ՝ ե րե խայի 
գլ խի շր ջա գի ծը, ո րո վայ նի չա փե րը, սրունք
նե րի եր կա րու թյու նը և այլ չա փում ներ։

Պտ ղի քա շի ո րոշ ման ա մե նա գոր ծա ծա
կան մե թո դը հետևյալն է. ար գան դի հա տա
կի բարձ րու թյու նը բազ մա պատկ վում է ո րո
վայ նի շր ջագ ծով, օ րի նակ՝ ե թե հա տա կի 
բարձ րու թյու նը 35 սմ է, ո րո վայ նի շր ջա գի ծը 
պոր տի մա կար դա կով 93 ս մ է, ա պա քա շը 
կլի նի 35 x 93 = 3255 գ րամ:

 Գեր ձայ նային հե տա զո տու թյան տվյալ
նե րի հետ այս ա մենն օգ նում է ի մա նալու 
ե րե խայի ճիշտ քա շը։ Սա կայն այս ա մե նից 
հե տո էլ հնա րա վոր է սխալ վել 200–300 գրա
մի չա փով։

 Թա թիկ նե րի մատ նե րի ե ղունգ նե րը լրիվ 
ձևա վոր ված են, բայց տո տիկ նե րի վրա 
ե ղունգ ներ դեռևս չկան։ Թո քե րը լրիվ ձևա
վոր ված են, և պտու ղը ծն վե լուց ա ռաջ մարզ
վում է շն չե լով։

 

ՄՅՈՒՍ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԸ 

Հ ՂԻ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
ՀԱ ՍԱ ԿԱ ՎՈՐ Ա ՌԱՋ ՆԱ ԾԻՆ ՆԵ ՐԻ ՄՈՏ 

Ե թե դուք 35–ից բարձր տա րիք ու նեք 
և ե րե խայի եք սպա սում, ձեզ հա տուկ հե
տա զոտ ման կեն թար կեն, նա խա պես կո

րո շեն գեր ձայ նային հե տա զո տու թյամբ 
պտղի օձիքային տարածության հաս տու
թյու նը, ալ ֆա ֆե տոպ րո տե ի նի, խո րի ո նալ 
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գո նա դոտ րո պի նի և PAPP–A մա կար դա կն 
ա րյան մեջ: Ե թե հայտ նա բեր վեն շե ղում
ներ, ձեզ ամ նի ո ցեն տեզ կա ռա ջարկ վի, 
քա նի որ այդ տա րի քում մեծ է զար գաց
ման խան գա րում նե րով, ա րատ նե րով ե րե
խա ծնե լու հա վա նա կա նու թյու նը։ Ամ նիո 
տիկ հե ղու կի բջիջ նե րը կս տու գեն, որ պես
զի պար զեն՝ ունեք արդյոք քրո մո սո մային 
հի վան դու թյուն (ք րո մո սոմ նե րի թվի և կա
ռուց ված քի փո փո խու թյան հետ կապ ված 
հի վան դու թյուն ներ), օ րի նակ՝ Դաու նի հա
մախ տա նիշ (սինդ րոմ), ո րը հա ճախ նյար
դային հա մա կար գի խան գա րում է ա ռա
ջաց նում։ Դուք, ան շուշտ, կա րող եք հրա
ժար վել այդ ա նա լի զից, բայց շատ կա նայք 
ա վե լի հան գիստ են լի նում, ե րբ հա մոզ վում 
են, որ զերծ են նման խան գա րում նե րից։

Այդ տա րի քում շատ կար ևոր է պար բե րա
բար պո լիկ լի նի կա այ ցե լե լը, որ պես զի մաս
նա գետ նե րը հղի ու թյան ըն թաց քին ա ռա վել 
ու շա դիր հետ ևեն։ Շա տերն են նա խընտ րում, 
որ այդ ա մե նը կա տար վի բուժ հիմ նար կում։ 
Հայտ նի է, որ որ քան մեծ է մոր տա րի քը, 
այն քան դժ վար է լի նում ծնն դա բե րու թյու նը, 
ի սկ դա բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում ե րե
խայի ա ռող ջու թյան վրա։ Բայց, այ նո ւա մե
նայ նիվ, հղի ու թյան ըն թաց քի վրա ազ դում է 
ոչ այն քան կնոջ տա րի քը, որ քան նրա ա ռող
ջա կան վի ճա կը։ 30–ից մեծ տա րիք ու նե ցող 
կա նանց 70 տո կո սը նոր մալ ծնն դա բե րում է։ 
Բար դու թյուն ներ ա ռա ջա նում են այն դեպ
քում, ե րբ պտու ղն ար գան դի մեջ թթ ված նի 
պա կաս է զգում, ո րն ըն կեր քի ախ տա բա նա

կան խան գա րում նե րի ար դյունք է։ Դժ բախ
տա բար ա վե լի մեծ տա րի քում ծնն դա բե րող 
կա նանց ա վե լի հա ճախ են ստիպ ված են
թար կում վի րա հա տա կան ծնն դա լուծ ման 
(ման կա բար ձա կան աք ցա նադ րում կամ կե
սա րյան հա տում)։ 

Հա սա կա վոր ա ռաջ նա ծին նե րի հղի ու
թյան ըն թաց քը հա ճախ կա րող է բար դա նալ 
հղի ու թյան վա ղա ժամ ը նդ հատ ման (ի նք
նա բեր կամ վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյուն) 
սպառ նա լի քով: Նրանց մոտ հա ճախ է ա ռա
ջա նում պտուղ–պ լա ցեն տային ա րյան շրջա
նա ռու թյան ան բա վա րա րու թյուն, պտ ղի 
մոտ թթ ված նա քաղց, նե րար գան դային ա ճի 
դան դա ղում, մե ռե լած նու թյուն, զար գաց ման 
ա րատ ներ:

Ծնն դա բե րու թյուն նե րը կա րող են ու շա
նալ, կա րող է զար գա նալ գեր հա սու թյուն, 
ծնն դա բե րա կան ու ժե րի թու լու թյուն, պտղի 
աս ֆիք սի ա, մոր և պտ ղի տրավ մա ներ, 
հետծնն դյան ա րյու նա հո սու թյուն: Այս ա մե
նի հետ ևան քով մե ծա նում է վի րա հա տա կան, 
ման կա բար ձա կան մի ջամ տու թյուն նե րի հա
ճա խա կա նու թյու նը:

Այս շր ջա նում ա րյան ճն շու մը կա
րող է բարձ րա նալ։ Ձեռ քերն ու ոտ քե րը 
հա ճախ այ տուց վում ե ն։ Այդ դեպ քում 
հանգս տա ցե՛ք՝ ոտ քե րը վերև դրած։

Պտ ղի քա շը շա րու նա կում է ա ճել։ Աչ
քերն ար ձա գան քում են վառ լույ սին, և 
ե րե խան ար դեն կա րող է աչ քե րը թար
թել։ Տղա նե րի ա մոր ձի նե րն ար դեն տե
ղադր ված են ա մոր ձա պար կում։ 

 ՎԵՐ ՋԻՆ ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Բո լոր դեպ քե րում ա վե լի լավ է նա խա պես 
պատ րաստ լի նել ե րե խայի լույս աշ խարհ գա
լուն. հան կարծ նա կարող է ո րո շել մի քիչ ա վե
լի շուտ ծն վել։ Ման կա սե նյա կում ա մեն ի նչ իր 
տե ղու՞մ է, շո րե րը պատ րա՞ստ են ա րդյոք։ 
Ա նհ րա ժեշտ է դրանք նա խա պես լվա նալ և 
ար դու կել:

Ա մեն ի նչ այն պե՛ս դա սա վո րեք, ի նչ պես 
կու զե նաք տես նել ծնն դատ նից վե րա դառ
նա լուց հե տո։ 

Ե թե հնա րա վո րու թյուն կա, սառ նա րա նում 
նա խա պես շատ մթե՛րք տե ղա վո րեք, ինչը 
հղի ու թյան վեր ջին շր ջա նում խա նութ ներ 
գնա լուց կա զա տի ձեզ, ի սկ ծնն դա բե րու թյու
նից հե տո հնա րա վո րու թյուն կտա ե րե խային 
ա վե լի շատ ժա մա նակ տրա մադ րելու։ 

Ի մա ցե՛ք, թե ձեր հղի ու թյան վեր ջին շա
բաթ նե րի ըն թաց քում որ տեղ է լի նե լու ձեր 
ա մու սի նը, որ պես զի հարկ ե ղած դեպ քում 
ա րագ գտ նեք նրան։ Նա խա պես պար զե՛ք հի
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վան դա նոց տա նող ա մե նա կարճ ճա նա պար
հը։ Հե ռա խո սի մոտ դրե՛ք ա մե նաանհրա
ժեշտ հե ռա խոս նե րի հա մար նե րը, որ պես

զի ան կան խա տե սե լի վի ճակ նե րի դեպ քում 
տաք սի կամ շտա պօգ նու թյուն զան գեն:

Տ ԿԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐ ՋԻՆ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ

Ծնն դա բե րու թյան օր վա մո տե նա լուն 
զուգահեռ ա վե լի ու ա վե լի դժ վա րա նում եք 
շարժ վել, և ա մե նա սո վո րա կան գոր ծերն ա նե
լու հա մար ա վե լի շատ ջանք եք թա փում։ 
Ա ռանց որ ևէ ա ռի թի կամ ա մե նա սո վո րա կան 
ման րուք նե րի պատ ճա ռով կա րող եք զայ րա
նալ, վա խե նում եք մո տա կա ծնն դա բե րու թյու
նից և ան հանգս տա նում։ Ան վերջ ե րկմ տում 

եք, թե չեք կա րո ղա նա հաղ թա հա րել եր կուն
քի ցա վե րը, ի նչ պես նաև ե րե խայի խնամ քի 
հետ կապ ված բար դու թյուն նե րը։ Դյու րագրգ
ռու թյունն ու ան զսպ վա ծու թյու նը հատ կա պես 
ա մուս նու նկատ մամբ կա րե լի է հաղ թա հա րել 
նրա հետ զրու ցե լով։ Նա, ան շուշտ, կհաս կա
նա, թե ին չու եք այդ քան դյու րագ րգիռ ու ան
տար բեր իր նկատ մամբ։

ԾՆՆ ԴԱ ՏՈՒՆ
 

Ծնն դա բե րու թյան հա վա նա կան օ րից մի 
քա նի շա բաթ ա ռաջ հա վա քե՛ք ան հրա ժեշտ 
բո լոր ի րե րը, ո րոնք ու զում եք տա նել ձեզ հետ։ 
Պա յու սա կը ծանր չպետք է լի նի, քա նի որ 
հնա րա վոր է, որ դուք այն տա նեք։ Ցան կա լի 
է այն տեղ դնել ա մե նա տար բեր հա գուստ ներ՝ 
ծնն դա բե րու թյան, ծնն դա տա նը մի քա նի օր 
մնա լու, տուն վե րա դառ նա լուց ա ռաջ հագ նե
լու և ե րե խային հագց նե լու հա մար։

 Կա րե լի է մի քա նի ի րեր վերց նել, ո րոնք 
ծնն դա տա նը ձեզ հա մար հա ճե լի մթ նո լորտ 
կս տեղ ծեն՝ գր քեր, ձայ նապ նակ ներ, ամ
սագ րեր։ Խորհր դակ ցե՛ք բժշ կի և ման կա
բար ձու հու հետ, թե ու րիշ ի նչ ի րեր կա րող են 
պետք գալ ծնն դա տա նը։

Չ մո ռա նաք պա յու սա կի վրա դնել ձեր 
անձ նա գիրն ու փո խա նակ ման քար տը։ 
Ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ օգ տա գործ
վե լու հա մար վերց րած ի րե րն ա վե լի լավ է 
ա ռան ձին փա թա թել, քա նի որ դրանք կա րող 
են ծնն դա տուն հաս նե լուն պես պետք գալ։

Ձեզ հետ տա նե լու ի րե րի քա նա կը կախ
ված է այն հան գա ման քից, թե քա նի օր եք 
մնա լու ծնն դա տա նը։ Եր բեմն կա նանց կոն
սուլ տա ցի այի բժիշ կն ան հրա ժեշտ ի րե րի 
ցու ցակ է տա լիս։ Ե թե այդ պի սի ցու ցակ չկա, 
խորհր դակ ցե՛ք ման կա բար ձու հու և բժշ կի 
հետ, թե ե րե խայի հա մար ան հրա ժեշտ ի նչ 
ի րեր պետք է վերց նեք հետ ներդ։ Ը նտ րե՛ք 

նաև, թե ով է ձեզ ա ջակ ցե լու ծնն դա բե րու
թյան ըն թաց քում:

Ծնն դատ նից դուրս գր վե լու ժա մա նակ 
ձեզ և փոք րի կի հա մար հա գուստ է պետք 
լի նե լու։ Այդ ի րե րը նա խա պես դրե՛ք ա ռան
ձին տե ղում, որ ձեր ա մու սի նը դրանք հե տո 
բե րի ծնն դա տուն։ Բայց չմո ռա նաք նաև, որ 
ծնն դա բե րու թյու նից հե տո դուք, ճիշտ է,  կր
կին գե ղե ցիկ ու սլա ցիկ կազմ վածք կու նե
նաք, բայց ոչ ա ռաջ վա նման, այն պես որ, 
հա գուս տը պետք է մի քիչ լայն լի նի։

 Ձեզ ան հանգս տաց նող բո լոր հար ցե
րը պետք է քն նար կել ման կա բար ձու հու 
կամ բժշ կի հետ։ Այդ շր ջա նում կա րող 
եք հոգ նա ծու թյուն, ստա մոք սում ծան
րու թյան զգա ցում ու նե նալ։ Ու շադ րու
թյո՛ւն դարձ րեք սնն դին. վեր ջին շր ջա
նում այն պետք է բա վա րար և սո վո րա
կա նից 200 կա լո րի այով հա րուստ լի նի, 
քան նախկինում։ Զբաղ վե՛ք ծրագր ված 
գոր ծե րով, և դրանք ձեր ու շադ րու թյու
նը կշե ղեն ա ռա ջի կա ծնն դա բե րու թյու
նից։

Ե րե խան օ րե ցօր ա վե լաց նում է իր 
քա շը և ար դեն զբա ղեց նում հա մա րյա 
ամ բողջ ար գան դը։ Դուք կա րող եք տհա
ճու թյուն զգալ, ե րբ նա շարժ վում է։ Նա 
ա ռաջ վա պես ա րագ չի շարժ վում, շար
ժում նե րը ա վե լի շատ նման են գլոր վե լու։ 
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 Ցայլ քի շր ջա նում հայտն ված բութ ցա
վը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ե րե
խայի գլու խը ճն շում է նյար դե րը, կամ նա
խածննդյան շր ջա նում կոն քի մկան նե րը 
թու լա նում ե ն։ Ճիշտ է, դրանք տհաճ զգա
ցո ղու թյուն և ո րո շա կի ան հար մա րու թյուն
ներ են պատ ճա ռում, բայց ան հանգս տա
նա լու կա րիք չկա։ Կա րե լի է մեկ ան գամ ևս 
խոր հուրդ տալ հետ ևելու մարմ նի կեց ված
քին՝ ի նչ քան կա րե լի է ու ղի՛ղ պա հեք մար
մի նը, ե րբ քայ լում եք, նս տած եք կամ պառ

կած։ Կոն քի ցա վե րի դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է մի քիչ պառ կել։ Ո րո վայ նի ու ժեղ և եր կա
րատև ցա վե րի դեպ քե րում, մա նա վանդ ե թե 
նաև հեշ տո ցային ար տա հոսք կա, ան հա
պաղ բժշ կի՛ դի մեք։

Այ րոցն ու սրտ խառ նո ցը հղի ու թյան վեր
ջին շր ջա նի հա մար բնո րոշ ե ն։ Դրանց 
պատ ճա ռը հիմ նա կա նում այն է, որ պտու ղը 
ճն շում է ար գան դը և ստա մոք սը։ Աշ խա տե՛ք 
քիչ–քիչ և շուտ–շուտ ու տել, ոչ թե օ րա կան 
ե րեք ան գամ և շատ։

 ՆԱ ԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Ձեր կոն քի չա փերը կր կին կո րո շեն: 
Բժիշ կն ան պայ ման ո րո շում է պտ ղի են
թադ րյալ քա շը և եզ րա կաց նում՝ հա մա
պա տաս խա նում է ա րդյոք պտ ղի գլ խի և 
կոն քի չա փե րը: Ե թե բժիշ կը կաս կա ծում 
է, որ պտ ղի գլու խը մոր կոն քի խո ռո չից 
մեծ չա փեր ու նի, կամ դուք ի նք նու րույն 
ծննդա բե րել չեք կա րող, նա կա ռա ջար
կի կե սա րյան հա տում կա տա րել։ Ծնն դա

տա նը ձեզ նա խա պես կբա ցատ րեն բո լոր 
ման րա մաս նե րը։

Այս շր ջա նում ար գան դի հա տակն 
ունի ա ռա վե լա գույն բարձ րու թյուն. կա
րող եք կարծել, թե ար գան դը գտն վում 
է հենց կրծ քա վան դա կի տակ։ Շն չա ռու
թյու նը խիստ դժ վա րա ցել է, կրծ քա վան
դա կում ցա վեր են հայտն վել։ Այս պա
հից սկ սած՝ պետք է ա մեն օր այ ցե լե՛ք 
բժշ կի։ 

ԻՆՉ Է ՊԼԱ ՑԵՆ ՏԱՅԻ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Պ լա ցեն տայի ա ռա ջադ րու թյու նն ախ տա
բա նա կան եր ևույթ է, ե րբ ըն կերքն ար գան դի 
պա տին ճիշտ չի կպած, և ըն կեր քի մի մա
սը գտն վում է ար գան դային խո ռո չի ներք ևի 
հատ վա ծում կամ ար գան դի ներք ևի մա սում, 
այ սինքն՝ պտ ղի լույս աշ խարհ գա լու ճա նա
պար հի վրա։

 Տար բե րակ վում են ըն կեր քի ա ռա ջա
դրու թյան մի քա նի ձևեր՝ լրիվ (ըն կեր քը 
լրիվ փա կում է վզի կի ներ քին օ ղը) և մաս
նա կի (ըն կեր քը մաս նա կի փա կում է վզի կի 
ներ քին օ ղը)։ 

Ըն կեր քի ա ռա ջադ րու թյան մաս նա կի 
ձևերն ի րենց հեր թին լի նում ե ն՝ կողմ նային 
(ըն կեր քը փա կում է ներ քին օ ղի 2/3–ը, 
մնա ցած մա սում հարպտ ղային ջրերն են) 
կամ եզ րային (ըն կեր քը փա կում է ար գան
դի վզի կի 1/3–ը):

 Գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն նե րի 
կի րա ռու մից հե տո պարզ վել է, որ հղի ու
թյան ա ռա ջին փու լում (մինչև 20–րդ շա
բա թը) պլա ցեն տան հա ճախ է հաս նում 
մինչև վզի կը, բայց կա նանց մեծ մա սի ար
գան դը հե տա գա ա ճի ժա մա նակ վերև է 
բարձ րա նում։

Պ լա ցեն տայի ա ռա ջադ րու թյան դեպ քում 
շատ բարդ ի րա վի ճակ է ստեղծ վում, քա նի 
որ այն սպառ նում է շատ ծանր ա րյու նա հո
սու թյուն, ո րը կա րող է տե ղի ու նե նալ ի նչ պես 
հղիու թյան, այն պես էլ ծնն դա բե րու թյան ըն
թաց քում։ Պլա ցեն տայի ա ռա ջադ րու թյան 
դեպ  քե րը բա րե բախ տա բար հազ վա դեպ են 
լի նում՝ 170 հղի ու թյու նից 1–ը. նրանք հիմ նա
կա նում տա րի քա վոր, ի նչ պես նաև ար դեն կե
սա րյան հա տու մով ծնն դա բե րած կա նայք են, 
ո րոնք նո րից են հղի ա ցել։
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Պլա ցեն տայի ա ռա ջադ րու թյան ա մե նա
տի պա կան ախ տան շանն ա ռանց ցա վե րի 
ա րյու նա հո սու թյունն է։ Ա վե լի հա ճախ դա 
պա տա հում է հղի ու թյան ե րկ րորդ ե ռամ սյա
կի վեր ջում կամ ա վե լի ո ւշ, ե րբ ար գան դի 
վզի կը բա րա կում է, ձգ վում, և ար գան դի պա
տից պլա ցեն տան պոկ վում է ։

Պ լա ցեն տան սո վո րա բար ամ րա նում է 
ար գան դի մարմ նում՝ ա ռա ջնային կամ հե
տին պա տին։ Ա մուր կպած ա ռա ջա դիր ըն
կեր քի վտան գը շատ մեծ է։ Պլա ցեն տայի՝ 
ար գան դին ամ րա նա լու այս դեպ քե րը կա րող 
են շատ ու ժեղ ա րյու նա հո սու թյան պատ ճառ 
դառ նալ։ 

Ա ռա ջա դիր ըն կեր քի հիմ նա կան ախ տա
նշանն ա րյու նա հո սու թյունն է, ո րը սո վո րա
բար ա ռա ջա նում է հղի ու թյան 32–րդ շա բա
թից հե տո։ Շատ դեպ քե րում ա րյու նա հո սու
թյունն սկս վում է նույ նիսկ հան գիստ վի ճա
կում։ Հնա րա վոր է, որ ա րյու նա հո սու թյու նը 
դա դա րի և հե տո նո րից սկս վի։ Ե թե հղի ու թյան 
ե րկ րորդ կե սում կինն ու նե նում է ա րյու նային 

ար տադրու թյուն, թե կուզև ան նշան, ու րեմն 
ա ռա ջին հեր թին հար կա վոր է հի շել ըն կեր քի 
ցածր դիր քի մա սին։ Հեշ տո ցի հե տա զո տու
թյու նը կա րող է դառ նալ ծանր ա րյու նա հո
սու թյան պատ ճառ։ Նման դեպ քե րում ա վե լի 
հա ճախ գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն են 
ա նում։ Գեր ձայ նը բա վա կան ան սխալ կա րող է 
ոչ մի այն ախ տո րո շել, այլև պար զել ըն կեր քի՝ 
ար գան դի պա տին կպ նե լու ձևը, տե ղը։ Հատ
կա պես հղի ու թյան վեր ջին շր ջա նում կա տար
ված ախ տո րո շումն ա վե լի ճշգ րիտ է, քա նի որ 
ար գանդն ու պլա ցեն տան ա վե լի մեծ ե ն։

Ե թե բժիշկն ախ տո րո շել է ըն կեր քի ա ռա
ջադ րու թյուն, ու րեմն ծնն դա տանն այդ մա
սին պետք է հայտ նել ման կա բարձ–բժշ կին, 
քա նի որ ոչ մի դեպ քում չի կա րե լի հեշ տո
ցային հե տա զո տու թյուն կա տա րել։ 

Ըն կեր քի ա ռա ջադ րու թյան դեպ քում ե րե
խան ա վե լի շուտ հե տույ քային կամ մի ջա ձիգ 
դիրք կու նե նա, և շատ ա ռատ ա րյու նա հո
սու թյան վտանգն ստի պում է կե սա րյան հա
տում կա տա րել։ 

Պ ԼԱ ՑԵՆ ՏԱՅԻ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱ ԽԱՆ ՇԱՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԱԽ ՏԱՆ ՇԱՆ ՆԵ ՐԸ

ԻՆՉ Է ԿԵ ՍԱՐՅԱՆ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ

 Կա նանց մեծ մա սը ծրագ րում է ծնն դա բե
րել բնա կան ճա նա պար հով։ Սա կայն միշտ էլ 
կա հա վա նա կա նու թյուն (թե կուզ և շատ ան
նշան), որ ստիպ ված կլի նեն կե սա րյան հա
տում կա տա րել։ Կե սա րյան հա տու մը վի րա
բու ժա կան մի ջամ տու թյուն է, ո րի ժա մա նակ 
պտու ղը հան վում է մոր ո րո վայ նի և ար գան
դի պա տի կտր ված քից։ Կե սա րյան հա տում 
կա տա րում են մի քա նի պատ ճա ռով. 

•  Ա վե լի հա ճախ կե սա րյան հա տում 
կատարում են այն դեպ քում, ե րբ կինն ար
դեն ծնն դա բե րել է այդ ե ղա նա կով, չնա յած 
կե սա րյան հա տու մով ծնն դա բե րած կա
նան ցից շա տե րը հե տա գա յում կա րող են 
նաև բնա կան ճա նա պար հով ծնն դա բե
րել։ Այս դեպ քում շատ կար ևոր է նա խորդ 
վի րա հա տու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի 
բնույ թը։ Այս հար ցը հար կա վոր է բժշ կի 
հետ ման րա մասն քն նար կել, մա նա վանդ 

ե թե ձեզ ար դեն կե սա րյան հա տում կա
տա րել են, ի սկ այս դեպ քում ուզում եք 
բնա կան ե ղա նա կով ծնն դա բե րել։ 

•  Երկ րորդ կե սա րյան հա տում կա տա
րում են, որ պես զի խու սա փեն ար գան դի 
պատռ ված քից։ Այս բար դու թյան հա վա
նա կա նու թյու նը մեծ է ար գան դի սպի նե
րի դեպ քում, ի սկ այդ սպի նե րը հա ջորդ 
ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ կա րող են 
բաց վել։ Այս վի ճա կը սպառ նում է մոր և 
ե րե խայի կյան քին։ Բայց ե թե ծնն դա բե
րու թյան ժա մա նակ ին տեն սիվ հս կո ղու
թյուն է սահ ման վում հղի ի նկատ մամբ, և 
պտ ղի վի ճա կի մո նի տո րինգ է կա տար
վում, կա րե լի է կե սա րյան հա տու մից 
խու սա փել, թույլ տալ ծնն դա բե րել բնա
կան ու ղիով:

 •  Ձեր պտու ղը կա րող է խո շոր լի նել, և նա 
չի կա րող ան ցնել ծնն դա բե րա կան խո
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ղո վա կով։ Դա նշա նա կում է, որ ձեզ մոտ 
առ կա է, այս պես կոչ ված, կլի նի կա կան 
նեղ կոնք: Հղի ու թյան ժա մա նակ էլ կա
րող է ծա գել կոն քի խո ռո չի նեղ լի նե լու 
կաս կա ծը, բայց դա ո րոշ վում է մի այն 
ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քում՝ պտ ղա
ջրե րը ար տա հո սե լուց հե տո։

 •  Կե սա րյան հատ ման մյուս պատ ճա ռը 
պտ ղի թթ ված նա քաղցն է։ Ծնն դա բե րու
թյան ժա մա նակ ու շա դիր հետ ևում են 
պտ ղի վի ճա կին՝ նրա սր տի զար կե րին 
և ակ տի վու թյա նը։ Ե թե ե րե խան վատ 
է ար ձա գան քում եր կուն քի ցա վե րին և 
ա ռաջ չի շարժ վում, կամ խան գար վում 
են պտ ղի սր տի զար կե րը, ու րեմն ե րե
խայի կյան քը փր կե լու հա մար կե սա ր
յան հա տում պետք է կա տա րել։

 •  Պոր տա լա րի սեղ մու մը նույն պես կա րող 
է դառ նալ կե սա րյան հատ ման պատ
ճառ։ Դա պա տա հում է, ե րբ պոր տա լարն 
ար տանկ վում է հեշ տոց և տե ղա վոր վում 
ե րե խայի գլ խից ա ռաջ (սա կոչ վում է 
պոր տա լա րի ար տան կում), ե րե խան իր 
գլ խով ճն շում է պոր տա լա րը։ Սա ե րե
խայի հա մար շատ վտան գա վոր ի րա վի
ճակ է, քա նի որ սեղմ ված պոր տա լա րի 
մի ջով ա րյուն չի հաս նում ե րե խային, 
ո րի հետ ևան քով խեղդ վում է:

•  Պտ ղի հե տույ քային, ա ռա վել ևս տո տի
կային ա ռա ջադ րու թյու նը կա րող է դառ
նալ կե սա րյան հատ ման պատ ճառ։ Այս 
ա ռա ջադ րու թյան ժա մա նակ ե րե խան 
ա ռաջ է շարժ վում տո տիկ նե րով կամ հե
տույ քով։ Դա նրա հա մար վտան գա վոր 
ի րա վի ճակ է ստեղ ծում, քա նի որ այդ 
դեպ քում ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ 
նրա գլու խը և ու սե րը կա րող են վնաս

վել, մա նա վանդ, ե րբ կինն ա ռա ջին ան
գամ է ծնն դա բե րում։ 

•  Կե սա րյան հա տում է պա հան ջում նաև 
պտ ղի մի ջա ձիգ դրու թյու նը, ե րբ պտու
ղը չի կա րող ծն վել բնա կան ու ղի ով: Մի
ջա ձիգ դրու թյան ժա մա նակ սո վո րա բար 
մինչև ծնն դա բե րու թյու նն ար տա հո սում 
են պտ ղաջ րե րը, ար տանկ վում է թա թի
կը, պտ ղի ու սը մխրճ վում է ար գան դի 
ստո րին մա սի մեջ, և շտապ կե սա րյան 
հա տում չկա տա րե լու դեպ քում ար գան
դը կա րող է պատռ վել, սպառ նալ մոր և 
ման կան կյան քին, ո ւս տի մի ջա ձիգ դրու
թյան դեպ քում ծնն դա տուն պետք է գնալ 
ծնն դա բե րու թյու նից 1–2 շա բաթ ա ռաջ: 

•  Ըն կեր քի շեր տա զա տու մը կա րող է վի
րա բու ժա կան ան հա պաղ մի ջամ տու
թյուն պա հան ջել։ Ե րբ ըն կեր քը մինչև 
ծնն դա բե րու թյու նն ան ջատ վում է ար
գան դի պա տից, ե րե խան դա դա րում է 
թթ վա ծին և սնն դա րար նյու թեր ստա
նալ։ Սո վո րա բար ըն կեր քի նման շեր
տա զատ ման ժա մա նակ ու ժեղ ա րյու
նա հո սու թյուն է սկս վում, և բժիշկն այս 
դեպ քում ախ տո րո շե լիս հեն վում է հենց 
այս ախ տան շա նի վրա։ 

•  Ըն կեր քի ա ռա ջադ րու թյու նը կա րող 
է դառ նալ կե սա րյան հատ ման պատ
ճառ։ Ըն կեր քը խան գա րում է ե րե
խայի ա ռաջ շարժ մա նը ծնն դա բե րա
կան խո ղո վա կով, քա նի որ այն փա կել 
է վզի կը։ Այս դեպ քում ե րե խայի ծն վե
լը բնա կան ճա նա պար հով պար զա
պես ան հնար է:

 Ծանր պրե էկ լամպ սի ան և էկ լամպ սի ան 
նույն պես կա րող են լի նել կե սա րյան հատ
ման պատ ճառ։

 ԿԵ ՍԱՐՅԱՆ ՀԱՏ ՄԱՆ Ա ՌԱ ՎԵ ԼՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ ՈՒ ԹԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Կե սա րյան հա տումն ու նի մի քա նի ա ռա
վե լու թյուն ներ։ Դրան ցից ա մե նա կար ևորն 
ա ռողջ ե րե խայի ծն վելն է։ Հա ճախ կե սա րյան 
հա տու մը պտ ղին ա ռանց վնա սե լու լույս աշ
խարհ հա նե լու մի ակ մի ջոցն է։ Եր բեմն կե

սար յան հա տու մը կա տար վում է պլա նային 
կար գով, այ սինքն՝ նա խօ րոք հղին տե ղե կաց
վում է դրա մա սին: Սա կայն սո վո րա բար կե
սա րյան հատ ման հար ցը դր վում է ծնն դա բե
րու թյան ըն թաց քում, ե րբ ա ռա ջա նում են այն
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պի սի բար դու թյուն ներ, ո րոնք պա հան ջում են 
կե սա րյան հա տում, օ րի նակ՝ պտ ղի հի պօք
սի ա, ծնն դա բե րա կան ու ժե րի թու լու թյուն, 
ա րյու նա հո սու թյուն, էկ լամպ սի ա և այլն:

 Կե սա րյան հատ ման թե րու թյունն այն է, 
որ, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն վի րա հա տու թյուն 
է, այ սինքն՝ կա տար վում է վի րա բու ժա կան 
գոր ծո ղու թյուն՝ հնա րա վոր բո լոր հետ ևանք
նե րով։ Հնա րա վոր են մի քա նի բար դու թյուն
ներ՝ վա րա կում, ա րյու նա հո սու թյուն, ա րյան 
զանգ վա ծային կո րս տից ա ռա ջա ցած շոկ, 
ա րյու նա տար ա նոթ նե րի խցա նում (տ րոմբ) 
կամ մո տիկ օր գան նե րի վնաս վածք (միզա

պարկ, հաստ ա ղիք)։ Այս դեպ քում դուք 
ստիպ ված կլի նեք հի վան դա նո ցում ա վե լի 
եր կար մնալ։

 Կե սա րյան հա տու մով ծնն դա բե րու թյու
նից հե տո հարկ կլի նի ա վե լի եր կար ժա մա
նակ գտն վելու բժշ կա կան հս կո ղու թյան տակ, 
քան բնա կան ճա նա պար հով ծնն դա բե րե լիս։ 
Սո վո րա բար կա նայք 4–6 շա բաթ վա ըն թաց
քում նոր կա րո ղա նում են վե րա կանգ նել 
ի րենց ա ռող ջա կան նախ կին վի ճա կը։  Բա ցի 
այդ, պտու ղը բնա կան ճա նա պար հով ծն վե
լիս ա վե լի լավ է հար մար վում ար տար գան
դային պայ ման նե րին:

Բ նա կան ճա նա պար հով ծնն դա բե րե լու 
ա ռա վե լու թյունն այն է, որ հետծնն դյան բար
դու թյուն ներ հազ վա դեպ են ա ռա ջա նում։ 
Քա նի որ կե սա րյան հա տումն այ նո ւամե
նայ նիվ վի րա բու ժա կան գոր ծո ղու թյուն է, 
հնա րա վոր են հետ վի րա հա տա կան բար դու
թյուն ներ, ի նչ պես բո լոր վի րա հատու թյուն
նե րից հե տո։ Այդ մա սին ար դեն ման րա մասն 
խո սել ե նք վեր ևում։ Բա ցի այդ, բնա կան 
ճա նա պար հով ծնն դա բե րե լուց հե տո օր գա
նիզ մի վե րա կանգ նումն ա վե լի ա րագ է տե ղի 
ունե նում։

Բ նա կան ճա նա պար հով ծնն դա բե րե լու 
հնա րա վո րու թյու նը կախ ված է նախ կի նում 
կա տար ված կե սա րյան հա տու մի տե սա կից։ 
Ե թե կա տար վել է դա սա կան տի պի կե սա ր
յան հա տում, կի նը չի կա րող բնա կան ճա նա
պար հով ծնն դա բե րել, քա նի որ կտր ված քը 
կա տար վել է ար գան դի մարմ նի վրա՝ ո ւղ ղա
ձիգ կտր ված քով, և ծնն դա բե րու թյան ժա մա
նակ ար գան դը կա րող է պատռ վել։

 Կե սա րյան հա տում կա տա րե լու ո րո շում 
ըն դու նե լու հա մար ո րո շիչ են կնոջ կոն քի և 
ե րե խայի չա փե րը։ Ե թե գլ խի չա փե րը գե րա
զան ցում են կոն քի չա փե րին, կի նը ա ռողջ 
ե րե խա չի կա րող ծնն դա բե րել: Այս դեպ քում 
ա վե լի ան վտանգ է կե սա րյան հա տում կա
տա րե լը։

 Բազ մապ տուղ հղի ու թյան դեպ քում բնա
կան ճա նապար հով ծնն դա բե րու թյու նը կա
րող է կա՛մ շատ եր կա րաձգ վել, կա՛մ էլ պար
զա պես ան հնար լի նել՝ ա ռանց ե րե խա նե րի 
կյան քին սպառ նա ցող վտան գի։ Ե րկ րորդ 
կե սա րյան հա տու մը կատարում են նաև ո րոշ 
բար դու թյուն նե րի դեպ քում, օ րի նակ՝ ա րյան 
բարձր ճն շում կամ շա քա րախտ։

Ե թե կե սա րյան հա տու մից հե տո ու զում 
եք բնա կան ճա նա պար հով ծնն դա բե րել, 
հար կա վոր է այդ մա սին զրու ցել բժշ կի հետ, 
որ պես զի ծնն դա բե րու թյա նը նա խա պես 
պատ րաստ վեք։ Ծնն դա բե րու թյան ե ղա նա
կի ը նտ րու թյան ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել բո լոր հնա րա վոր հետ ևանք նե
րը, կշռա դա տել «կողմ» և «դեմ» փաս տարկ
նե րը։ Այս հար ցը պետք է բժշ կի հետ քն նար
կել հղի ու թյան ըն թաց քում։ Հարկ չկա վա
խե նալու. հար կա վոր է պար զա բա նել բո լոր 
ման րա մաս նե րը և կշ ռա դա տել բո լոր հնա
րա վոր ել քերն ու մի ջոց նե րը։

Ե րե խայի նյար դային հա մա կար գը 
շա րու նակ վում է ձևա վոր վել, և նա, նա
խա պատ րաստ վե լով այս աշ խարհ գա
լուն, սկ սում է շն չա ռա կան, ծծե լու և կուլ 
տա լու շար ժում ներ կա տա րել։ Նրա եր
կա րու թյու նն ար դեն մո տա վո րա պես 
45 սմ է, ի սկ քա շը՝ մոտ 2,5 կգ։

 ԿԵ ՍԱՐՅԱՆ ՀԱ ՏՈՒ ՄԻՑ ՀԵ ՏՈ ՀԱ ՋՈՐԴ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ
 ԲՆԱ ԿԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀՈՎ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐԵ ԼՈՒ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ 

ՈՒ ՎՏԱՆԳ ՆԵ ՐԸ (ՌԻՍ ԿԵ ՐԸ)
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Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ Ա ՄԻՍ
(37–41–ՐԴ ՇԱ ԲԱԹ)

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈ ՏԵ ՆԱ ԼԸ

37–րդ և 38–րդ շա բաթ նե րի ըն թաց քում 
պտ ղի գլու խը ճիշտ դիրք է գրա վում, այ
սինքն՝ հպ վում է փոքր կոն քի մուտ քին։ 
Պտուղն այս ձևով նա խա պատ րաստ վում 
է լույս աշ խարհ գա լուն։ Դուք ո րոշ չա փով 
թեթ ևու թյուն կզ գաք, ո րը պայ մա նա վոր ված 
է նրա նով, որ պտու ղն այլևս ա ռաջ վա պես չի 
ճն շում ձեր ստո ծա նու վրա, կհաս կա նաք, թե 

ին չու են այդ պա հն ան վա նում թեթ ևա ցում։ 
Այդ պա հին ձեր շն չար գե լու թյու նը կան հե
տա նա, քա նի որ պտ ղի ճն շու մը ստո ծա նու և 
թո քե րի վրա թու լա նում է ։

Ե թե նա ա ռա ջին ե րե խան չէ, այլ ե րկ
րոր դը կամ եր րոր դը, պտ ղի գլու խը կա րող 
է մինչև ծնն դա բե րու թյու նը չհպ վել կոն քա
մուտ քին։

 ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԻՑ ՇՈՒՏ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ:
Ե ՐԿ ՎՈՐՅԱԿ ՆԵ ՐԻ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Երբ ե րե խան լույս աշ խարհ է գա լիս 
37–րդ շա բա թից շուտ, ծնն դա բե րու թյու նը 
կոչ վում է վա ղա ժամ: Ան հաս նո րա ծին նե
րի մեծ մա սին խնա մում են հա տուկ պայ
ման նե րում, ի սկ ե թե նո րա ծի նը շատ փոքր 
է կամ ի նչ–որ հի վան դու թյուն ու նի, նրան 
պա հում են հա տուկ պայ ման նե րում՝ կյու
վեզ նե րի մեջ։ Այդ ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
շուր ջօ րյա հս կո ղու թյուն է սահ ման վում։ 
Մեր օ րե րում ան գամ 24–րդ շա բա թում 
ծնված ե րե խա նե րն ապ րե լու հնա րա վո րու
թյուն ներ ու նեն։

Երկ վո րյակ նե րի ծնն դա բե րու թյու նը մի 
քիչ ա վե լի եր կար է տևում, քան մեկ ե րե
խայինը։ Բայց քա նի որ ե րկ վո րյակ նե
րը, որ պես օ րենք, մեծ քաշ չեն ու նե նում, 
ծննդա բե րու թյու նը թեթև և հա մե մա տա
բար ա ռանց ցա վե րի է ըն թա նում։ Ե րկ
վոր յակ նե րից ա ռա ջի նի ծն վե լուց հե տո 
ծննդա բե րա կան խո ղո վա կը լայ նա նում է, 
և ե րկ րորդ ե րե խան ա վե լի ա րագ է ծն վում։ 
Ե թե ե րկ վո րյակ նե րն ը նդ հա նուր ըն կերք 
ու նեն, եր կուսն էլ ըն կեր քի ծն վե լուց ա ռաջ 
կծն վեն։ Ի սկ ե թե ա մեն մեկն իր ըն կերքն 
ու նի, ու րեմն ա ռա ջին հեր թին ե րե խա նե րը 
կծն վեն, հե տո տե ղի կու նե նա ըն կերք նե րի 
ան ջա տու մը։ Պա տա հում է նաև, որ ե րկ
րորդ ե րե խայի ծն վե լուց ա ռաջ ըն կեր քը 
պոկ վում է ։

Այս պա հից սկ սած՝ մինչև 42–րդ շա
բա թը, ձեր ե րե խան ցան կա ցած պա
հի կա րող է ծն վել, ու րեմն ստու գե՛ք, թե 
ա մեն ի նչ ար դեն պատ րաստ է։ Հնա րա
վոր է, որ դուք հի մա ծնն դա տուն գնա
լու ցան կու թյուն և հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նաք, որ պես զի տես նեք, թե որ տեղ 
եք ծնն դա բե րե լու։ Մի՛ ա մա չեք ան հաս
կա նա լի հար ցե րը պար զա բա նե լու հա
մար հար ցեր տա լուց, մա նա վանդ ե թե 
ի նչ–որ բան չեք հաս կա նում։

Եր բեմն ծնն դա բե րու թյան հենց նա
խորդ օ րը հղի կա նայք է ներ գի այի մեծ 
աճ են ու նե նում, ո րը կոչ վում է բնի 
բնազդ։ Շատ մի՛ աշ խա տեք և հոգ նեք, 
մի՛ ջա նա ցեք ամ բողջ տու նը մաք րել։ 
Շատ շու տով ձեր է ներ գի ան պետք կգա 
ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ։

Ե րե խայի մար մի նը պա տող նուրբ 
մա զե րը՝ լա նու գոն, կա մաց–կա մաց 
ան հե տա նում է։ Պտուղն սկ սում է ար
տադ րել կոր տի զոն հոր մոն, ո րը օ ժան
դա կում է թո քե րի վերջ նա կան ձևա
վոր մա նը։ Պտու ղը, դեռևս գտն վե լով 
մոր ար գան դում, սկ սում է շն չա ռա կան 
շար ժում ներ կա տա րել, չնա յած նրա թո
քե րում դեռևս օդ չկա։ Պտ ղի եր կա րու
թյունն ար դեն մո տա վո րա պես 47 սմ է, 
ի սկ քա շը՝ մո տա վո րա պես 2,7 կգ։
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Ար դեն սկս վել են հղի ու թյան վեր ջին շա
բաթ նե րը, և ժա մա նակն է ո րո շել՝ որ տեղ 
և ի նչ պես եք ծնն դա բե րե լու։ Ե թե ար դեն 
ը նտ րել եք ծնն դա տու նը, ու րեմն նա խա
պես պետք է ծա նո թա նալ այն տե ղի պայ
ման նե րին, հնա րա վո րու թյուն նե րին և հե տո 
պլան ներ կազ մել։ Ճիշտ է, ժա մա նա կա կից 
բուժհիմնարկներում աշ խա տում են կա տա

րել ա պա գա ծնող նե րի բո լոր ցան կու թյուն
նե րը, բայց այն տեղ էլ եր բեմն հնա րա վո
րու թյուն նե րը սուղ են լի նում։ Ե թե ու զում եք 
ակ տիվ ե ղա նա կով կամ տար բեր դիր քե րով 
ծնն դա բե րել, հե տաքրքր վե՛ք հնա րա վո րու
թյուն նե րով։ Բայց ի նչ ո րո շում էլ ըն դու նեք, 
հի շե՛ք՝ բար դու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման դեպ
քում այդ ա մե նը ե րկ րորդ պլան է մղ վե լու։

Բ ՆԱ ԿԱՆ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս ծնն դա բե րու թյու նը կա տար վում է 
ա ռանց բժշ կա կան մի ջամ տու թյան, ո րը 
հա ճախ փո խում է ծնն դա բե րու թյան բնա
կան ըն թաց քը։ Այս դեպ քում հար կա վոր է 
շատ լավ տի րա պե տել թու լաց ման ե ղա

նակ նե րին և կա րո ղա նալ մշ տա պես հս կել 
շն չա ռու թյու նը։ Բնա կան ծնն դա բե րու թյան 
ժա մա նակ կա րե լի է հո մե ո պա թիկ դե ղա
մի ջոց ներ օգ տա գոր ծել։

 

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱՄ ՏՈՒԹՅԱՄԲ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

ԱԿ ՏԻՎ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծնն դա բե րու թյան այս ե ղա նա կի դեպ
քում դուք ան վերջ շարժ վում եք, ի սկ 
շար ժում նե րն օ ժան դա կում են ար գան դի 
կծկում նե րի ու ժե ղաց մա նը։ Ե րբ կանգ
նում եք, ե րե խան շու ռու մուռ գա լու հնա
րա վո րու թյուն է ու նե նում, և հար կա վոր 

պա հին կգ րա վի ճիշտ դիր քը։ Սե փա կան 
քա շի ծան րու թյան ազ դե ցու թյան տակ 
պտու ղը դուրս կգա։ Ե թե դուք ծնն դա բե
րեք կքանստած կամ ծնկ նե րի վրա հեն
ված վի ճա կում, ծնն դա բե րու թյունն ա վե լի 
ա րագ կըն թա նա։

Այս դեպ քում բժշ կա կան հա տուկ ե ղա
նակ ներ են կի րառ վում՝ խթա նում, ե րբ 
ծննդա բե րու թյունն ա րա գաց նում են դե ղա
մի ջոց նե րով, և պտ ղա պար կի հա տում, որ
պես զի պտ ղաջ րե րն ա րագ հե ռա նան։ Ե րբ 
հարկ է լի նում լայ նաց նելու շե քը, կի րառ վում 

են ցա վազր կող դե ղա մի ջոց ներ։ Վի րա բու
ժա կան կտր ված քը (է պի զի ո տո մի ա) կա տա
րում են այն դեպ քում, ե րբ ե րե խայի գլու խը 
դուրս գա լու պա հին պատռ վածք ա ռա ջա նա
լու վտանգ կա, կամ պտ ղի մոտ ա ռա ջա ցել 
են սուր շն չա հեղ ձու կի նշան ներ:

 ՑԱ ՎԱԶՐ ԿՈՒՄԸ ԿԵ ՍԱՐՅԱՆ ՀԱ ՏՄԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ 

Սա վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն է, 
ո րի դեպ քում ո րո վայ նի և ար գան դի պա տե
րը հատուկ ե ն։ Դա կա տա րում են ը նդ հա
նուր ան զգա յաց ման մի ջո ցով, բայց եր բեմն 
վեր կարծ րե նային (է պի դու րալ, ս պի նալ) 
ցա վազր կող, այ սինքն՝ տե ղային ցա վազր
կող դե ղա մի ջոց ներ են օգ տա գոր ծում՝ ցա

վա զրկե լով մարմ նի ներք ևի մա սը։ Այս դեպ
քում դուք վի րա հա տու թյան ժա մա նակ քնած 
չեք, բայց նաև չեք տես նում, թե այն ի նչ պես 
է ըն թա նում, քա նի որ խան գա րում է հա
տուկ ան թա փան ցիկ էկ րա նը։ Ծնն դա բե րու
թյու նից ան մի ջա պես հե տո ձեզ կտան ե րե
խային, որպեսզի գրկեք։ Հե տո կտրված քը 
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կկա րեն և ձեզ ե րե խայի հետ 5–6 օր ան ց 
տուն կու ղար կեն։ Կե սա րյան հա տու մ կա
տա րում են մի այն բժշ կա կան ո րո շա կի 
ցու ցում նե րի առ կա յու թյան դեպ քում։ Այն 
կա րող է պլա նային կամ ար տա հերթ (ան
հե տաձ գե լի) լի նել։ Վեր ջին դեպ քում այդ 

ո րո շումն ըն դու նում են ծնն դա բե րու թյան 
ըն թաց քում։ Կե սա րյան հա տում կա տա րում 
են պտ ղի սխալ դիր քի, ա րյու նա հո սու թյան, 
նեղ կոն քի, թթ ված նային ան բա վա րա րու
թյան, մոր ա րյան բարձր ճնշ ման, մեծ տա
րի քի և այլ նի դեպ քում։

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱ ՆՈՒՄ ԵՎ ՑԱ ՎԱԶՐ ԿՈՒՄ

 Բա վա կան հա ճախ են պա տա հում այն 
դեպ քե րը, ե րբ հար կադր ված են դի մել 
ծնն դա բե րու թյան ար հես տա կան դրդման 
(ա ռա ջաց ման) և գոր ծու նե ու թյան ուժե
ղաց ման (խթան ման)  մի ջոց նե րի։ Դա 
տե ղի է ու նե նում մոր ծանր հի վան
դու թյուն նե րի, ա րյան բարձր ճնշ ման, 
ա րյու նա հո սու թյան, շա քա րախ տի կամ 
գեր հա սուն հղի ու թյան դեպ քում, ե րբ ըն
կեր քը չի կա րո ղա նում իր դե րը կա տա
րել։ Խթա նում կա տա րում են տար բեր 
ե ղա նակ նե րով։

 
ԱՐ ԳԱՆ ԴԻ ՎԶԻ ԿԻ ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ԼԱՅ ՆԻՉ ՆԵՐ (հեշ տո ցային դե ղա մո մեր, 
հեշ տո ցային մո միկ ներ, ջրի մու ռային ձո ղիկ
ներ)։ Դրանք օգ տա գործ վում են ար գան դի 
վզի կը փափ կաց նե լու և եր կուն քի ցա վե րի 
սկիզ բը խթա նե լու հա մար։

ՊՏ ՂԱ ՊԱՐ ԿԻ ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ՊԱՏ
ՌՈՒՄ։ Այս դեպ քում պատ ռում են պտ ղային 
թա ղան թը։ Ջրե րի ար տա հո սե լուց հե տո 
պտղի ճն շու մն ար գան դի վզի կի վրա մե ծա
նում է, և եր կուն քի ցա վե րը սաստ կա նում ե ն։

 
ՕՔ ՍԻ ՏՈ ՑԻ ՆԱՅԻՆ ԽԹԱ ՆՈՒՄ։  

Կա թ ի լային ճա նա պար հով սիս տե մա նե
րի մի ջո ցով օք սի տո ցի նով խթա նում են 
կծկանք նե րը։ Կա թո ցի կն օգ տա գոր ծում են 
նրա հա մար, որ նե րարկ վող դե ղա մի ջո ցի 
մա կար դա կը եր կար ժա մա նակ նույ նը մնա և 
լի նի նվա զա գույն քա նա կի։ 

 ՑԱ ՎԱԶՐ ԿՈՒՄ: Ա պա գա ծնող նե րի հա
մար կազ մա կերպ ված դա սըն թաց նե րում 

հավանաբար լսել եք ցա վազրկ ման մի ջոց
նե րի մա սին։ Ե թե ծնն դա բե րու թյու նը բնա
կան ե ղա նա կով է տե ղի ու նե նա լու, ա պա 
ման կա բարձ–գի նե կո լո գը և ման կա բար ձու
հին կհս կեն ձեր ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քը:

 Հա ճախ կա նայք ծնն դա բե րում են ա ռանց 
ցա վազրկ ման: Ցա վազրկ ման մի քա նի ե ղա
նակ ներ կան, ո րոն ցից մի քա նի սը ներ կա
յաց նե նք ստորև։

 ԴԻ ՄԱ ԿԱՅԻՆ Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒՄ: Դի
մա կի մի ջո ցով հղին շն չում է թթ ված նի և 
ա զո տի են թօք սի դի գա զային խառ նուր դը, և 
ցա վն աս տի ճա նա բար թու լա նում է։ Սա ցա
վազրկ ման ա մե նա վե րահս կե լի ե ղա նակն 
է, քա նի որ հղին ի նքն է պա հում դի մա կը և 
գա զը ներշն չում մի այն ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում։ Գազն այս դեպ քում ան ցնում է 
միայն մոր թո քե րը և չի վնա սում փոք րի կին։

 ՑԱ ՎԱԶՐ ԿՈՂ ԴԵ ՂԱ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ
ՐԻ ՆԵ ՐԱՐ ԿՈՒՄ: Պրո մե դոլ և այլ ցա
վազրկող ներ նե րար կում են ծնն դա բե րու
թյան ա ռա ջին փու լում։ Դրանք օ ժան դա կում 
են թու լա նա լուն և լավ ցա վազր կում են, բայց 
կա րող են նե րազ դել ե րե խայի վրա, ու նա 
քնկոտ, ա լար կոտ կլի նի ի նչ պես ծնն դա բե րու
թյան ըն թաց քում, այն պես էլ ծն վե լուց հե տո:

 
է ՊԻ ԴՈՒ ՐԱԼ Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒՄ: Սա 

տե ղային ան զգա յաց ման ե ղա նակ է, ո րի 
դեպ քում ցա վազր կող դե ղա մի ջոց նե րը նե
րար կում են ող նու ղե ղային խո ղո վա կի մեջ, 
ո րոնք նե րազ դում են ար գան դի նյար դե րի 
վրա։ Ցա վազր կու մն ազ դում է մի այն մարմ
նի ներք ևի մա սի և ոտ քե րի վրա, ո րոնք ծան
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րա նում են, և շարժ վե լը դժ վա րա նում է։ Այս 
դեպ քում ծնն դա բե րը ծնն դա բե րու թյան ժա
մա նակ մնում է ար թուն։ 

Անզ գա յաց ման ազ դե ցու թյու նը տևում է 
3–4 ժամ: 

ՆՅԱՐ ԴԵ ՐԻ Է ԼԵԿՏ ՐԱ ԿԱՆ ԽԹԱ
ՆՈՒՄ: Այս ե ղա նա կի ժա մա նակ ցա
վազրկման նպատակով օգ տա գոր ծում են 
է լեկտ րա կան հո սանք, ո րը մե կու սաց նում է 
գլ խու ղե ղի ցա վային կենտ րոն նե րի նյար դե
րը և խթա նում բնա կան ցա վազր կող հոր մոն
նե րի՝ էն դոր ֆի նների ար տադ րու թյու նը։

Այս ե ղա նա կով ցա վազրկ ման մի ջոց նե
րից կան ո րոշ բուժ հիմ նարկ նե րում:

ՑԱ ՎԱԶՐԿ ՄԱՆ ԱՅԼ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ: 
Ցա վազրկ ման հա մար կա րե լի է կի րա ռել 
նաև այլ մի ջոց ներ՝ ա սեղ նա բու ժու թյու ն և 
հիպ նո ս: Ծնն դա բե րու թյան ցա վե րը թե
թևաց նում են մեր սու մը, ա սեղ նա բու ժու թյու
նը և ռեֆ լեք սա բու ժու թյու նը։ Բայց նա խա

պես ան պայ ման պետք է խորհր դակ ցել մաս
նա գե տի հետ։

Այս շր ջա նում դուք ան պայ ման կն կա
տեք, որ պտ ղի շար ժում նե րը սա կա վա
ցել են, ի սկ նրա գլու խը գտն վում է ար
գան դի ներք ևի մա սում։ Ծնն դա բե րու
թյան սպա սում նե րից դուք հոգ նա ծու
թյան և ան գամ ը նկճ վա ծու թյան զգա
ցում ու նեք, ու րեմն ա վե լի լավ է ի նչ–որ 
գոր ծով զբաղ վել։

 Փոք րիկն ար դեն բա վա կան ճարպ 
է հա վա քել, նույ նիսկ մի քիչ կլո րի կա
ցել է, նրա մաշ կը վար դա գույն է, մա
զե րի եր կա րու թյու նը կա րող է հաս նել 
5 սմ–ի, ի սկ ե ղունգ նե րը նույն իսկ կա
րե լի է կտրել։ Պտ ղի մաշ կը ջրա թա
ղան թային հե ղու կից պաշտ պա նող 
ճար պային քսու քը սկ սում է քչա նալ: 
Այս շր ջա նում պտղի եր կա րու թյու նը 
մո տա վո րա պես 48 սմ է, ի սկ քա շը՝ մո
տա վո րա պես 2,9 կգ։

Ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ ե րե խայի ա մե
նա ճիշտ դիրքն այն է, ե րբ նրա գլու խը գտն վում 
է ներք ևում։ Պա տա հում են դեպ քեր, ե րբ պտու
ղը ճիշտ դիր քում չի գտն վում, և այս դեպ քում 
ծնն դա բե րու թյու նը բար դա նում է։ Բայց դա չի 
նշա նա կում, թե ե րե խան չի կա րող լույս աշ
խարհ գալ բնա կան ճա նա պար հով։ Նոր մա յում 
պտու ղը գտն վում է ծո ծ րա կով ո ւղղ ված դե պի 
ցայ լոսկ րը, ե րբ պտ ղի թի կուն քն ո ւղղ ված է դե
պի ո րո վայ նի ա ռա ջնային պա տը: 

 Հե տին ծոծ րա կային դիր քի դեպ քում, այ
սինքն՝ ե րբ պտ ղի թի կուն քը մոր թի կուն քի 
կողմն է, ծնն դա բե րու թյու նը դժ վար կըն թա

նա (ե թե պտու ղը, ան շուշտ, շուռ չգա): Ե րե
խան կծն վի դեմ քը դե պի վերև դիր քով։ Այս 
դեպ քում ծնն դա բե րու թյու նը հա ճախ ծանր է 
լի նում և ձգձգ ված:

 Նեղ կոն քի դեպ քում, այ սինքն՝ ե րբ առ կա 
է գլուխ–կոն քային ան հա մա մաս նու թյու նը, 
պտ ղի և կոն քի չա փե րը չեն հա մա պա տաս
խա նում ի րար։ Այդ չա փե րը սո վո րա բար 
ճշտում են հե տա զո տու թյուն նե րի ժա մա
նակ և ը նտ րում ծնն դա բե րու թյան ե ղա նա կը։ 
Ե թե բնա կան ճա նա պար հով ծնն դա բե րե լ 
հնարա վոր չլի նի, կե սա րյան հա տում կկա
տա րեն։

 ԲԱՐ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԵ ՏՈՒՅ ՔԱՅԻՆ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

 Շատ քիչ դեպ քե րում ե րե խան հղի ու թյան 
վեր ջին շր ջա նում շուռ չի գա լիս և այն պի
սի դիրք է գրա վում, ե րբ սկզ բում նրա տո-
տիկ ներն ու հե տույքն են ծն վում, ի սկ վեր
ջում՝ գլու խը։ Ար դյուն քում ծնն դա բե րա կան 

խո ղո վա կը լրիվ չի բաց վում, ի սկ դա շատ 
դժվա րաց նում է գլ խի դուրս գա լը, քա նի որ 
գլուխն ա վե լի մեծ է, քան հե տույ քը։ Բժիշկ
նե րը տար բեր կար ծիք ներ ու նեն այն մա
սին, թե այս դեպ քում ծնն դա բե րու թյան 



105

Առողջ հղիություն           

               

որ ե ղա նակն է ա վե լի ան վտանգ։ Ո մանք 
պնդում են, որ կե սա րյան հա տում է ան հրա
ժեշտ կա տա րել, մյուս նե րն ա ռա ջար կում են 
հետ ևել ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան 

զար գաց մա նը, կա տա րել ան զգա յա ցում 
(տե ղային) և ծնն դա բե րու թյու նն ըն դու նել 
բնա կան ու ղի նե րով: 

Պտ ղի նկատ մամբ հս կո ղու թյու նը նե րա
ռում է նաև ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ և 
ծն վե լու պա հին նրա սր տի աշ խա տան քին, 
ի նչ պես նաև պտ ղի գլ խի կի ա ռաջ շարժ մա նը 
հետ ևե լը:  Մո նի տո րինգ կա րե լի է կա տա րել 
նաև ա ռանց որ ևէ սար քա վոր ման, այ սինքն՝ 
սո վո րա կան ստե տոս կո պով, ո րը բժիշ կը 
կդ նի մոր ո րո վայ նին։ Կա րե լի է նաև պտ ղի 
է լեկտ րա կան մո նի տո րինգ կա տա րել։

 Կա է լեկտ րա կան մո նի տո րին գի եր
կու տե սակ, և եր կու դեպ քում էլ մո նի տո րը 
գրան ցում է պտ ղի սր տի ա նընդ հատ զար
կե րը և ար գան դի կծ կում նե րը։ Ե թե ծնն դա
բե րու թյան ժա մա նակ այդ ա մե նը կա տա րում 
են, ու րեմն ծնն դա բե րու թյունն ըն թա նում է 
տեխ նի կա կան բարձր մա կար դա կով։

Ծնն դա բե րու թյա նը սպա սե լով՝ դուք 
փոքր–ի նչ տագ նա պում եք և հուզ վում։ 
Բրեքս թոն–Հիք սի կծ կում նե րը կա րող 
են սաստ կա նալ, քա նի որ ար գան դի 
վզի կը փափ կել է և հա մա րյա պատ
րաստ է ծնն դա բե րու թյա նը։ Ճիշտ է, 
հոգ նա ծու թյան և թու լու թյան զգա ցում 
ու նեք, բայց ան տար բեր դի տող մի՛ 
դար ձեք։ Շա րու նա կե՛ք ձեր սո վո րա
կան կյան քը և զրու ցե՛ք նույն վի ճա կում 
գտնվող ըն կե րու հի նե րի հետ։

Ե րե խան ար դեն ըն դու նակ է ի նք նու րույն 
կյանք վա րելու, չնա յած դեռևս սնունդ ստա
նում է ըն կեր քից։ Հի մա նա այն դիր քում է, ի նչ 
դիր քում որ լի նե լու է ծնն դա բե րու թյան ժա մա
նակ։ Նրա եր կա րու թյու նը մո տա վո րա պես 
49 սմ է, ի սկ քա շը՝ մո տա վո րա պես 3,1 կգ։

ՄԱՆ ԿԱ ԲԱՐ ՁԱ ԿԱՆ ԱՔ ՑԱ ՆԱԴ ՐՈՒՄ

 Ման կա բար ձա կան աք ցան օգ տա գոր
ծե լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ա ռա ջին 
հեր թին կմ շակ վեն ծնն դա բե րա կան ուղի
ներ, կկա տար վի պտ ղա պար կի հա տում 
և ցա վազր կում: Հե տո ման կա բար ձա կան 

աք ցան նե րը կմտց նեն հեշ տոց և կփա կեն 
պտղի գլ խի վրա, ո րից հե տո բժիշ կը զգու շո
րեն կօգ նի նրան դուրս գալու լույս աշ խարհ։ 
Ման կա բար ձա կան աք ցա նը նման է զույգ 
խո շոր, մե տա ղա կան գդալ նե րի։

 ՎԱ ԿՈ ՒՈՒ ՄԱՅԻՆ Է ՔՍՏ ՐԱԿ ՏՈՐ
  

Այս մի ջո ցը եր բեմն կի րա ռում են ման
կա բար ձա կան աք ցա նի փո խա րեն։ Բժիշ կը 
ա պա րա տը (թա սի կը) տե ղադ րում է ե րե
խայի գլ խին և դուրս քա շում այն պա հին, ե րբ 
հղին ու ժե րը լա րում է և ճիգ գոր ծադ րում: 
Ե թե ծննդա բե րա կան խո ղո վա կը նեղ է պտ ղի 
գլուխն ան ցկաց նե լու հա մար, և շե քի պատռ

ված քի ա ռա ջաց ման վտանգ կա, բժիշ կը շե
քի վրա ոչ մեծ կտր վածք է ա նում, ան շուշտ, 
տե ղային ան զգա յաց մամբ։ Բժշ կա կան այս 
մի ջամ տու թյու նը կոչ վում է է պի զի ո տո մի ա։ 
Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո այդ կտր ված քը, 
ան շուշտ, տե ղա կան ան զգա յաց մամբ կկա
րեն։

 ՄՈ ՆԻ ՏՈ ՐԻՆԳ 

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԾՆ ՎԵ ԼԸ
 

 Ձեր հղի ու թյու նը մո տե նում է ա վար տին: 
Ա նհ րա ժեշտ է նշել այն նշան նե րի մա սին, ո րոնք 
վկա յում են ծնն դա բե րու թյան սկզ բի մա սին:

Կծ կանք նե րը ար գան դի պար բե րա կան 

կր ճա տում ներն են, ո րոնք տե ղի են ու նե նում 
ո րո շա կի պար բե րա կա նու թյամբ (ծնն դա բե
րու թյան սկզ բում դրանք սո վո րա բար տե ղի 
են ու նե նում 20–30 րո պեն մեկ):
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Կծ կանք նե րի տևո ղու թյու նը ա ճում է 
սկզբում 20–30 վայր կյա նից մինչև վեր ջում 
1–2 րո պե: Կծ կում նե րի միջև ըն կած ժա մա
նա կա հատ վա ծը ծնն դա բե րու թյան ըն թաց
քում ա վե լի կր ճատ վում է: 

Ե թե դուք կաս կա ծում եք՝ ծնն դա բե րու թյու նը 
սկս վել է, թե ոչ, ա պա մի՛ վա խե ցեք, ա պա հո վու
թյան նպա տա կով դի մե՛ք բժշ կի: 

Եր բեմն տե ղի է ու նե նում հարպտ ղաջրե րի 
ար տա հոսք մինչև ծնն դա բե րու թյան սկսվե
լը, այդ դեպ քում նույն պես ան հա պաղ գնա
ցե՛ք ծնն դա տուն:

 Մո տա կա ծնն դա բե րու թյան նշան ներն 
այն քան ակ նա ռու են, որ չն կա տել հնա րա վոր 
չէ։ Գո յու թյուն ու նեն ծնն դա բե րու թյան սկս վե
լու ե րեք հիմ նա կան նշան ներ, ո րոնք կա րող 
են ի հայտ գալ ցան կա ցած հա ջոր դա կա նու
թյամբ։ Դրան ցից ա ռա ջի նի հայտն վե լու դեպ
քում հար կա վոր է ան հա պաղ հայտ նել ման
կա բար ձու հուն կամ դի մել ծնն դա տուն: 

  ԼՈՐ ՁԱՅԻՆ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
ԱՐՅՈՒ ՆԱՅԻՆ ՀԵՏ ՔԵ ՐՈՎ 
Ծնն դա բե րու թյու նից ա ռաջ տե ղի է ունե

նում ար գան դի վզի կի ել քը փա կող լոր
ձային խցա նի դուրսմղում։ Դուք դա կզ գաք` 
ունենալով մեծ քա նա կու թյամբ լոր ձային 
ար տադ րու թյուն՝ ա րյան հետ քե րով։ Դա 
կա րող է տե ղի ու նե նալ ծնն դա բե րու թյու նից 
ա ռաջ կամ ա ռա ջին փու լում։

 ՊՏ ՂԱՋ ՐԵ ՐԻ ԱՐ ՏԱ ՀՈՍՔ 
Պտ ղա պար կը, ո րի մեջ գտն վում է պտու

ղը, պատռ վում է։ Ջրա թա ղան թային հե ղու կը 
դուրս կհո սի կա՛մ բա րակ շի թով, կա՛մ հան
կար ծա կի սկս ված հե ղե ղի նման։ Հե ղու կը 
պետք է թա փան ցիկ լի նի։ Ե թե հե ղու կը դեղ
նա վուն, կա նա չա վուն կամ շա գա նա կա գույն 
ե րանգ ու նի, ու րեմն պտ ղի մոտ կա խան գա
րում, ի նչ–որ բան կար գին չէ, և պտու ղը կա
րող է վնաս վել։ Այս դեպ քում ան հրա ժեշտ է 
ան հա պաղ ծնն դա տուն գնալ։ Ծնն դա բե րու
թյու նը կա րող է պտ ղաջ րե րի ար տա հոս քից 
հե տո ի նք նու րույն սկս վել 1–2 ժա մից: 

ԵՐ ԿՈՒՆ ՔԻ ՑԱ ՎԵՐ
Սա ար գան դի մկան նե րի պար բե րա կան 

կծ կում ն է: Ծնն դա բե րու թյան ա ռա ջին փու
լում այդ կծ կում նե րի հետ ևան քով ար գան դի 
վզի կը ձգ վում է, բա րա կում և բաց վում։ Վզի
կի լրիվ բաց ված քի դեպ քում այն ու նի 10 սմ 
լայ նու թյուն։ Ծնն դա բե րու թյան ե րկ րորդ 
փու լում եր կուն քի ցա վե րը (կծ կանք նե րը) և 
ճի գե րը օ ժան դա կում են հեշ տո ցով պտ ղի 
դուրսմղ մա նը, ի սկ ե րե խայի ծն վե լուց հե
տո՝ ըն կեր քի ան ջատ վե լուն և դուրս գա լուն։ 
Շատ կա նայք եր կուն քի ցա վե րը կա րող են 
մեղ մաց նել հա տուկ վար ժու թյուն նե րի մի ջո
ցով։

Եր կուն քի ցա վե րի ժա մա նակ շատ կա նայք 
գոտ կա տե ղում ու ժեղ ցա վեր են զգում, ու նե նում 
սրտ խառ նոց և ստա մոք սի խան գա րում։

 ՀԱ ՃԱ ԽԱ ԿԻ ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՂ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ԲԱՐ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Կա նանց մեծ մա սի՝ 85 %–ի մոտ հղի ու
թյունն ըն թա նում է ա ռանց բար դու թյուն նե րի։ 
Բայց լի նում են հան գա մանք ներ, ո րոնց դեպ
քում բար դու թյուն նե րի հա վա նա կա նու թյու նը 
մե ծա նում է։ Այդ պատ ճա ռով էլ հար կա վոր 

է պար բե րա բար ման րազ նին ստու գում ներ 
կա տա րել։ Բար դու թյուն նե րը հնա րա վոր են 
կա՛մ որ պես հի վան դու թյան հետ ևանք ներ, 
կա՛մ ե րկ վո րյակ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում։ 
Հնա րա վոր է, որ հա տուկ բու ժում նշա նակ վի։

 ՍԱ ԿԱ ՎԱՐՅՈՒ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Շատ կա նայք սա կա վարյունու թյան հա
կում են ու նե նում նաև հղի ու թյու նից ա ռաջ։ 
Սո վո րա բար դա ա ռա ջա նում է եր կա թի պա
կա սի պատ ճա ռով, ո րը հար կա վոր է ան պայ
ման լրաց նել, որ պես զի օր գա նիզ մը կա րո ղա

նա հաղ թա հա րել հղի ու թյան հետ կապ ված 
ծան րա բեռն վա ծու թյու նը և ծնն դա բե րու թյան 
ժա մա նակ կորց րած ա րյան պա կա սը։

 ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ: Աշ խա տե՛ք ձեր սնուն դը շատ 
հարս տաց նել եր կա թով հա րուստ սննդա
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մթերք նե րով։ Ե թե ա րյան ա նա լի զը հաս տա
տում է սա կա վա րյու նու թյունը, բժիշ կը եր կաթ 
պա րու նա կող դե ղա մի ջոց ներ կն շա նա կի։ 
Շատ բժիշկ ներ այդ դե ղա մի ջոց նե րն օգ տա

գոր ծե լու խոր հուրդ են տա լիս բո լոր հղի կա
նանց։ Այդ դե ղե րը պետք է խմել ու տե լուց հե
տո և շատ հե ղու կով, քա նի որ կա րող են փոր
կա պու թյուն, լուծ և սրտ խառ նոց ա ռա ջաց նել։

 ՇԱ ՔԱ ՐԱԽՏ

Ե թե հի վանդ եք շա քա րախ տով, հայտ
նվում եք ռիս կի խմ բում։ Հղի ու թյան ըն թաց
քում հար կա վոր է պար բե րա բար հետ ևել 
ա րյան մեջ գլ յու կո զայի պա րու նա կու թյա նը, 
և դա կն վա զեց նի բար դու թյուն նե րի հնա րա
վո րու թյու նը։

 ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ: Շատ կար ևոր է ա րյան 
մեջ գլ յու կո զայի կա յուն մա կար դա կի պահ
պա նու մը։ Հղի ու թյան ըն թաց քում բժիշ կը 

պետք է վե րահս կի ին սու լի նի նե րար կու մը, 
ի սկ դուք պետք է ու շա դիր լի նեք դի ե տայի 
(սննդակարգ) հար ցում։ Հա ճա խա կի՛ այ
ցե լեք կոն սուլ տա ցի այի։ Շատ կա նայք այդ 
հի վան դու թյան ոչ հստակ (ջնջ ված տե սա
կով) դրս ևոր մամբ հի վան դա նում են հղի
ու թյան ըն թաց քում, ո րը կոչ վու մ է գես տա
ցի ոն դի ա բետ և ան ցնում է  ծնն դա բե րու
թյու նից հե տո:

ԱՐ ԳԱՆ ԴԻ ՎԶԻ ԿԻ ԱՆ ԲԱ ՎԱ ՐԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Նոր մալ հղի ու թյան ըն թաց քում ար գան դի 
վզի կը պետք է փակ մնա մինչև ծնն դա բե րու
թյան սկս վե լը։ Բայց ե թե դուք ար դեն վի ժում 
եք ու նե ցել հղի ու թյան մո տա վո րա պես 3–րդ 
ամ սում, հնա րա վոր է, որ դա ար գան դի վզի
կի ան բա վա րա րու թյան հետ ևանք լի նի, և 
այն չի կա րող պա հել պտու ղը։

 ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ:  Բժիշ կը կա րող է վի րա հա
տու թյուն ա ռա ջար կել՝ հղի ու թյան սկզ բում 
կա րել ար գան դի վզի կը։ Այս դեպ քում կա
րը կհա նեն ծնն դա բե րու թյու նից 1–2 շա բաթ 
առաջ։

 

ԳԵՍ ՏՈԶ 

Ախ տա բա նա կան վի ճակ է, ո րն ա ռա
ջա նու մ է հղի ու թյան  հետ ևան քով, բար
դաց նու մ է հղի ու թյան ըն թաց քը և անց
նում է հղի ու թյան ը նդ հա տու մից կամ 
ծնն դա բե րու թյու նից հե տո:

 Տար բե րում են հղի ու թյան 1–ին և 2–րդ 
կե սի գես տոզ ներ: 

Ա ռա ջին կե սի գես տոզ նե րից են ան
զուսպ փս խում նե րը, թքա հո սու թյու նը:

Երկ րորդ կե սի գես տոզ նե րից են հղի
նե րի հի պեր տեն զիվ խան գա րում նե րը:

 Սա հղի ու թյան ե րկ րորդ կե սում ա մե նա
տա րած ված հի վան դու թյուն նե րից է: Ախ
տան շան ներն ե ն՝ այ տուց վա ծու թյուն, մե զի 

մեջ սպի տա կուց, ա րյան բարձր ճն շում, քա շի 
ա վե լա ցում։ Այդ գես տո զը կոչ վում է պրե էկ
լամպ սի ա և ե թե չբուժ վի, հնա րա վոր է վի ճա
կի վատ թա րա ցում և հի վան դու թյան բար դա
ցում՝ մինչև ցն ցում ներ, այ սինքն՝ էկ լամպ սի
այի ա ռա ջա ցու մ:

 ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ:  Հար կա վոր է հի վան դա նո
ցային բու ժում. ան կող նային ռե ժիմ և ա րյան 
ճն շու մն ի ջեց նող դե ղա մի ջոց ներ։ Հար կա
վոր է պա կա սեց նել ա ղի քա նա կու թյու նը: 
Այս դեպ քում բժիշ կը կա րող է ծնն դա լուծ ման 
հարց բարձ րաց նել և ծնուն դն ըն դու նել կա՛մ 
կե սա րյան հատ ման վի րա հա տու թյամբ, կա՛մ 
բնա կան ու ղիով: 

 ՌԵ ԶՈՒՍ–ԳՈՐ ԾՈՆ

 Կա նանց կոն սուլ տա ցի այի ա ռա ջին ի սկ 
այ ցի ժա մա նակ ա րյան ռե զուս–գոր ծո նը 
ո րո շե լու ա նա լիզ են կա տա րում։ Մարդ
կանց 15 տո կո սի մոտ ա րյան ռե զուս–գոր

ծո նը բա ցա սա կան է, բայց ե թե ան գամ 
դուք դրանց թվում եք, բար դու թյուն ներ 
կա ռա ջա նան մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
ե րե խայի ռե զուս–գոր ծո նը դրա կան լի
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 ՀԵՇ ՏՈ ՑԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒ ՆԱ ՀՈ ՍՈՒԹՅՈՒՆ

 Հեշ տո ցից ա րյու նա հո սու թյան նկատ վե լուն 
պես, ան կախ հղի ու թյան ժամ կե տից, հար կա
վոր է ան մի ջա պես պառ կել և բժիշկ կան չել։ 
Մինչև 23–րդ շա բա թը դա կա րող է վիժ ման 
նշան լի նել, ի սկ դրա նից հե տո կա րող է լի նել 
ըն կեր քի սխալ տե ղա կայ ման կամ վա ղա ժամ 
շեր տա զատ ման հետ ևանք: Այս պի սով՝ հեշ
տո ցային ա րյու նա հո սու թյան ա մե նա հա ճա
խա կի հան դի պող հնա րա վոր պատ ճառ նե րից 
են ի նք նա բեր վի ժու մը, ըն կեր քի ան ջա տու մը 
ար գան դի պա տից կամ ըն կեր քի ա ռա ջադ րու
թյու նը, ե րբ ար գան դի վզի կը փակ ված է ։

ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ: Ըն կերքն ա պա հո վում է 

պտ ղի կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը, և ե թե ի նչ–որ 
վտանգ կա պտ ղի հա մար, բժիշ կը հա վա նա
բար հի վան դա նոց կու ղար կի ձեզ։ Հնա րա վոր 
է, որ մինչև ծնն դա բե րու թյուն հի վան դա նո
ցում պառ կեք։ Ե թե շատ ա րյուն եք կորց րել, 
ու րեմն ա րյան փոխ նե րար կում կկա տա րեն, 
ի սկ ծնն դա բե րու թյու նը կա րա գաց նեն կամ 
կե սա րյան հա տում կկա տա րեն։ Բայց ե թե 
ծնն դա բե րու թյան հա վա նա կան օ րից մի քա
նի օր ա ռաջ ան նշան ա րյու նային ար տադրու
թյուն է նկատ վում, դա ծնն դա բե րու թյան 
սկսվե լու նշան է, և բժիշ կը կա րող է նաև ո րո
շել սպա սել եր կուն քի բնա կան սկզ բին։

նի։ Այս դեպ քում դուք պտ ղի հետ ա րյան 
ռե զու սի տար բե րու թյուն կու նե նաք։ Դա 
ա ռա ջին ե րե խայի հա մար վտան գա վոր չէ, 
բայց վտան գա վոր է հա ջորդ հղի ու թյուն նե
րի ժա մա նակ,  քա նի որ ձեր ա րյան մեջ կա
ռա ջա նան հա կա մար մին ներ պտ ղի ռե զուս 
գոր ծո նի նկատ մամբ:

 ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ: Բո լոր բուժ հիմ նարկ նե րում 
հա տուկ հա կաի մու նոն ռե զուս–հա կա մար
մին ներ են կի րա ռում, ե րբ մոր բա ցա սա կան 
ռե զուս–գոր ծո նի դեպ քում ա ռա ջին ե րե խան 
դրա կան ռե զուս–գոր ծոն ու նի։ Նե րար կու
մը կա տար վում է ծնն դա բե րու թյու նից հե տո՝ 
ա ռա ջին 72 ժամ վա ըն թաց քում:

Վ ՏԱՆ ԳԱ ՎՈՐ ԱԽ ՏԱՆ ՇԱՆ ՆԵՐ

Շ տա պօգ նու թյո՛ւն կան չեք, ե թե.
• ու ժեղ, չընդ հատ վող գլ խա ցավ ու նեք,
• աչ քե րի ա ռջև ա մեն ի նչ լո ղում է,
• ո րո վայ նի սուր ցա վեր ու նեք,
•  հեշ տո ցից ա րյու նային ար տադ րու թյուն կա,
•  հեշ տո ցից հե ղուկ է հո սում, ո րը նշա նա

կում է՝ ջրե րը ժա մա նա կից շուտ են ար
տա հո սել, 

•  հա ճա խա կի և ցա վոտ մի զար տադ րու
թյուն կա (այս դեպ քում հար կա վոր է 
շատ հե ղուկ խմել)։

24 ժա մվա ըն թաց քում բժշ կի՛ դի մեք, 
ե թե ձեռ քե րը, դեմ քը և ոտ քե րի կո ճերն 
այ տուց ված են, ո րոնք չեն ան հե տա նում 
գի շեր վա հանգս տից հե տո, ու նեք ու ժեղ և 
հա ճա խա կի սրտ խառ նոց և փս խում հղիու
թյան 2–րդ կե սում, 38,3o C –ից բարձր ջեր
մու թյուն,  ե րե խան չի շարժ վում, կամ դուք 
12 ժամ վա ըն թաց քում նրա հրում նե րը 
զգում եք 10–ից պա կաս ան գամ (28–րդ 
շա բա թից հե տո)։

 ՓՈՔՐ ՔԱ ՇՈՎ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵՐ

Ս րանք այն ե րե խա ներն են, ո րոնց քա շը 
ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ նոր մայից պա
կաս է։ Փոքր քա շի պատ ճա ռը կա րող է լի նել 
պտ ղի նե րար գան դային ա ճի դան դա ղու
մը կամ վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյո ւնը: Դա 
կա րող է պա տա հել, ե թե ա պա գա մայ րի կը 
ծխում է կամ վատ է սն վում։ Մյուս կար ևոր 
պատ ճառ նե րից են պլա ցեն տայի ֆունկ ցի ա
յի խան գա րու մը կամ մոր հի վան դու թյուն նե
րը, օ րի նակ՝ հի պեր տո նի ան:

ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ: Ե թե հե տա զո տու թյու նը 
պար զի, որ ե րե խայի քա շը պա կաս է, ու րեմն 
հղի ու թյան ամ բողջ ըն թաց քում մորն ու շա
դիր կհետ ևեն, որ պես զի հս կեն պտ ղի զար
գաց ման և ըն կեր քով ա րյան շր ջա նա ռու թյան 
ըն թաց քը։ Ե թե ե րե խան ախ տա հար ման 
նշան ներ ու նե նա կամ դա դա րի ա ճել, հղի ու
թյու նը կընդ հա տեն. դե ղա մի ջոց կնե րար կեն 
կամ կե սա րյան հա տում կկա տա րեն։
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ԾՆՆ ԴԱ ՏԱ ՆԸ

 Երբ գնում եք ծնն դա տուն, բժշ կի ու ման
կա բար ձու հու հս կո ղու թյան տակ եք լի
նում: Բժիշկը կս տու գի ձեր վի ճա կը, կկազ մի 
ծննդա բե րու թյան վար ման պլան։ Նա ձեր և 
ե րե խայի մա սին հոգ կտա նի մինչև ծնն դա
բե րու թյան վեր ջը։

Ծնն դա տա նը՝ ըն դու նա րա նում, բժիշ
կը կամ ման կա բար ձու հին հղի ու թյան հետ 
կապ ված մի քա նի հար ցեր կտա, փաս
տաթղ թեր կգ րան ցի, կդի տի և կշո շա փի ձեր 
ո րո վայ նը, կս տու գի ե րե խայի դրու թյունն ու 
ա ռա ջադ րու թյունն ար գան դում։

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՍՏՈՒ ԳՈՒՄ

Բ ժիշկը կս տու գի ար գան դի բարձ րու
թյու նը և մո տա վո րա պես կչա փի ե րե խայի 
հա սա կը։ Հեշ տո ցային քն նու թյու նը օգ նում 
է պար զելու ար գան դի վզի կի բաց ման աս
տի ճա նը։ Բժիշ կը կչա փի ձեր ա րյան ճն շու մը, 
ջեր մու թյու նը, կկշ ռի ձեզ, ա րյան ստու գում 
կն շա նա կի (ս տու գում են ա րյան հե մոգ լո բի

նը, մե զի մեջ ալ բու լի նի և շա քա րի առ կա յու
թյու նը)։ Նա կա րող է նաև հեշ տո ցային քսու
քի և ա րյան մա կար դե լի ու թյան ա նա լիզներ 
նշա նա կել։

Ս տուգ ման ժա մա նակ կա րող են ի հայտ 
գալ տար բեր ի րա վի ճակ ներ:

ՁԵՐ ԱՐ ԳԱՆ ԴԻ ԿԾ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐՆ ԱՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ՉԵՆ 

Ե թե ձեր կծ կանք նե րը թույլ են, կար ճատև 
և հազ վա դեպ, ա պա դրանք կա րող են օ ժան
դա կել ար գան դի վզի կի բաց մա նը։ Այս դեպ
քում հար կա վոր է համ բե րա տար լի նել և մի 
քա նի ժամ սպա սել նա խած նա րա նում։ Սրա
նից հե տո կա՛մ եր կուն քի ցա վե րը կփոխ վեն, 

և իս կա պես կսկս վի ծնն դա բե րա կան գոր
ծու նե ու թյու նը, կա՛մ հա կա ռա կը՝ կդա դա րեն։ 
Այդ ժա մա նակ դուք տուն կվե րա դառ նաք, 
քա նի որ ծնն դա բե րու թյու նը մի քա նի ժամ 
կամ օր ան ց է տե ղի ու նե նա լու։

ՊՏ ՂԱՋ ՐԵ ՐԸ ԱՐ ՏԱ ՀՈ ՍԵԼ ԵՆ: ԵՐ ԿՈՒՆ ՔԻ ՑԱ ՎԵ ՐԸ ՍԿՍ ՎԵ ԼՈՒՑ Ա ՌԱՋ

 Դուք պետք է պառ կած վի ճա կում լի նեք 
և բժշ կա կան հս կո ղու թյան տակ գտնվեք, 
քա նի դեռ պտ ղի գլու խը չի ֆիքս վել կոն
քա մուտ քին, և չկա պտ ղի մանր մա սե
րի ար տանկ ման վտան գ: Պար բե րա բար 

կչա փեն ձեր ջեր մու թյու նը, ա րյան մեջ 
լեյ կո ցիտ նե րի քա նա կը, և ե թե մի քա
նի ժա մվա ըն թաց քում եր կուն քի ցա վեր 
չսկս վեն, ար հես տա կան եր կուն քի ցա վեր 
կա ռա ջաց նեն։

ԵՐ ԿՈՒՆ ՔԻ ՑԱ ՎԵ ՐԸ ՆՈՐ ԵՆ ՍԿՍ ՎՈՒՄ

 Դուք կա րող եք նա խած նա րանում մնալ։ 
Այն տեղ կա րող եք ըն դու նել ցան կա ցած հար
մար դիրք (կքանստած, կող քի վրա պառ
կած, ան կող նում նս տած՝ մեջ քով բար ձե րին 

հեն ված) կամ քայ լել, ե թե պտ ղաջ րե րը պահ
պան ված ե ն։ Կա րող եք թեթ ևա կի սն վել և 
հե ղուկ ներ խմել:

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐԵ ԼՈՒ ՁԵՐ Ա ՆՁ ՆԱ ԿԱՆ ՊԼԱՆ ՆԵ ՐԸ

 Ձեր զգա ցո ղու թյուն նե րը, որ պես օ րենք, 
ձեզ չեն խա բում, բայց պլան կազ մե լիս մի՛ մո
ռա ցեք նաև բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն նե
րի տվյալ նե րը, այն բուժ հիմ նար կի հնա րա վո
րու թյուն նե րը, որ տեղ ծնն դա բե րե լու ե ք։

Այդ պլա նը կլի նի ծնն դա բե րու թյան ու ղե
ցույց, բայց բար դու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման 
դեպ քում ո րոշ բա ներ փո փո խելու և բժշ կի 
հետ զրու ցելու հարկ կլի նի։
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 Ձեր ա մու սի նն ու ժե րի նե րա ծին չա փով 
կօգ նի ձեզ ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ, ո րի 
հա մար նա պետք է պատ րաստ լի նի։ Բայց 
դուք կա րող եք հրա ժար վել նրա ներ կա յու
թյու նից։

 Շա տերն են նա խընտ րում, որ ծնն դա բե
րու թյա նը ներ կա լի նեն մի այն կա նայք, այդ 
թվում՝ նա խընտ րում են կին բժշ կի մաս նակ

ցու թյու նը։ Եր բեմն ա մու սին նե րն այն քան 
բուռն են ար տա հայ տում կա նանց տան
ջանք նե րի նկատ մամբ ի րենց վե րա բեր մուն
քը, որ կորց նում են ին քնա տի րա պե տու մը։

Որ պես զի ձեր և ձեր ա մուս նու միջև որ ևէ 
թյու րի մա ցու թյուն չծա գի, ա վե լի լավ է այդ 
հար ցը նա խա պես քն նար կել և մի ա սին ո րո
շում ըն դու նել։

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆՆ Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒ ՆԵՐ ԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՍԿՍ ՎՈՒՄ Է 

Երբ բժիշ կը/ ման կա բար ձու հին հա մոզ վում է, որ ծնն դա բե րու թյունն սկս վում է, 
խնդ րում է հա նել հա գուս տը, հագ նել ա զատ, լայն վեր նա շա պիկ և ան ցնել ծնա րան։ 

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ԽԹԱ ՆՈՒՄ
 

Բժշ կա կան ցու ցում նե րի պատ ճառ նե
րով եր բեմն ար հես տա կան ծնն դա բե րու
թյուն ա ռա ջաց նելու կարիք է լինում (մինչ 
հղի ու թյու նը հղի ի ու նե ցած հի վան դու թյուն
նե րի վատ թա րա ցում, ո րոնք սպառ նում են 
կնոջ կյան քին, պտ ղի այն պի սի վի ճակ նե րի 
ա ռա ջա ցում, որ ար գան դի խո ռո չում մնա լը 
վտանգ է սպառ նում նրա կյան քին, ման կա
բար ձա կան այն պի սի բար դու թյուն ներ, մաս
նա վո րա պես ե րբ հղի ու թյու նը 42 շա բա թից 
ա վելի է տևում, կամ հղի կի նը ա րյան բարձր 
ճն շում, շա քա րախտ, խրո նիկ հի վան դու թյուն 
ու նի։ Դա կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել նաև ռե
զուս–ի մու նի զա ցի այի դեպքում, ե թե պտ ղա
պա ր կը ժա մա նա կից շուտ է պատռ վել, և վա
րակ վե լու վտանգ կա, ո րոնք պա հան ջում են 
ա րագ ծնն դա լու ծել կնո ջը)։

 Մինչ նման ո րո շում ըն դու նե լը պետք է 
բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը հաշ վի առ
նել, քա նի որ ան հա ջո ղու թյան դեպ քում 
կե սա րյան հա տում կա տա րե լու կա րիք 
կլի նի։ Այդ պատ ճա ռով էլ ան հրա ժեշտ 
է շատ ու շա դիր բժշ կա կան զն նում։ Օ րի
նակ՝ հեշ տո ցի զն նու մը կօգ նի ար գան դի 
վզի կի բաց ված քի աս տի ճա նը, դրա կոն

սիս տեն ցի ա ն, եր կա րու թյու նը և դիր քը 
ո րո շե լուն։

Եր բեմն ա ռա ջա նում են ի րա վի ճակ ներ, 
որոնց ընթացքում ար հես տա կան ծնն դա բե
րու թյու նը հա կա ցուց ված է մի քա նի դեպ քե
րում՝ ե րբ ե րե խան հե տույ քային և մի ջա ձիգ 
դիրք ու նի, մայ րը ար գան դի վի րա հա տու
թյուն է տա րել հղի ու թյու նից ա ռաջ, օ րի նակ՝ 
կե սա րյան հա տում կամ մի ո մայի հե ռա ցում: 
Այն դե ղա մի ջոց նե րը, ո րոնք նե րարկ վում են 
մինչև եր կուն քի ցա վերն սկս վե լը, կա տա
րում են օք սի տո ցին բնա կան հոր մո նի դե րը, 
ո րը եր կուն քի ցա վեր է ա ռա ջաց նում բնա
կան ճա նա պար հով։ Այդ դե ղա մի ջոց նե րը 
կոչ վում են սին թե տիկ օքսի տո ցին կամ օք
սի տո ցի նան ման դե ղեր: 

 Մյուս դե ղա մի ջոց նե րը՝ պրոս տագ լան
դին նե րը, տե ղային կի րա ռու թյուն ու նեն, 
որ պես հեշ տո ցային գն դիկ ներ, քսուք ներ, 
նե րազ դում են ար գան դի վզի կի վրա՝ այն 
փափ կաց նե լով կամ լայ նաց նե լով, բայց եր
բեմն օք սի տո ցի նային մի ջոց նե րն ար գան դի 
ա վե լորդ լար վա ծու թյուն են ստեղ ծում, ո րից 
ա ռա ջա նում է կե սա րյան հա տում կա տա րե
լու ան հրա ժեշ տու թյուն։
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 Գիտության շնոր հիվ այ սօր բժիշկ նե րը 
կա րող են հետ ևել ծնն դա բե րու թյան ամ բողջ 
ըն թաց քին։ Հա տուկ ըն կա լուչ նե րը, ո րոնք 
տե ղադր ված են մոր ո րո վայ նի վրա և մի աց
ված են գրան ցող սար քե րին, թույլ են տա լիս 
մշ տա պես հետ ևել ար գան դի կծ կում նե րին և 
պտ ղի սր տի աշ խա տան քին։

Պտ ղի սր տի նոր մալ կծ կում նե րն են՝ 
120–160 զարկ մեկ րո պե ում։ Այդ ռիթ մը մշ
տա պես փոխ վում է ծնն դա բե րու թյան ժա մա
նակ։ Ե թե եր կուն քի ցա վե րի ժա մա նակ պտ
ղի սր տի զար կե րը հա ճա խա նա լու փո խա րեն 
դան դա ղում են, և եր կուն քի ցա վե րի դա դա
րից հե տո ճիշտ ռիթ մը չի վե րա կանգն վում, 
նշա նա կում է՝ պտուղն ու նի թթ ված նա քաղց 
և ե րե խան կա րող է վնաս վել, և հնա րա վոր 
է, որ ե րե խային աք ցա նով հա նե լու կամ կե
սա րյան հա տում կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու
թյուն լի նի։

Իսկ մոր ա րյան ճն շու մը ծնն դա բե րու
թյան ըն թաց քում պար բե րա բար փոխ վում 
է, և խան գա րում նե րը կամ բարձր ճն շու մը 
ժա մա նա կին հայտ նա բե րե լն ա րյան ճնշ
ման չափ ման մի ջո ցով ժա ման ակա կից հե
տա զոտ ման շատ կար ևոր մասն է կազ մում։ 
Մշտա պես չա փում են նաև մարմ նի ջեր մու

թյու նը։ Ա մեն 4 ժա մը մեկ ման կա բար ձու հին 
կամ բժիշ կը կա տա րում են հեշ տո ցային քն
նու թյուն, որ պես զի պար զեն ար գան դի վզի
կի բաց ված քի չա փը և ե րե խայի գլ խի ան
ցնե լը կոն քով։

 Մայ րը սո վո րա բար ծնն դա բե րու թյան 
ժա մա նակ մինչև 500 մլ ա րյուն է կորց նում։ 
Բնու թյու նը հոգ է տա րել այդ մա սին, ա րյան 
այդ քա նա կն ա վե լա ցել է հղի ու թյան ըն
թաց քում, ո ւս տի ա րյան տվ յալ կո րուս տը 
ֆի զի ո լո գի ա կան է և շատ հեշտ է տար վում 
ծննդ կան նե րի կող մից: Ներ կա յումս ա րյան 
նե րա կում կա տա րում են մի այն բա ցա ռիկ 
դեպ քե րում, օ րի նակ՝ ծանր ա րյու նա հո սու
թյան դեպ քում, ե րբ մոր կյան քին վտանգ է 
սպառ նում։ Այդ պի սի ա րյու նա հո սու թյու ն 
հազ վա դեպ է լի նում, բայց շատ վտան գա
վոր է, քա նի որ մայ րը մի քա նի լիտր ա րյուն 
կա րող է կորց նել շատ կարճ ժա մա նա կա
հատ վա ծում, ո րից ա ռա ջա նում է ա րյան 
փոխ նե րարկ ման ան հրա ժեշ տու թյուն։ Ծնն
դա բե րու թյու նից հե տո ա մե նայն հա վա նա
կա նու թյամբ բժիշ կը եր կա թով հա րուստ 
դե ղա մի ջոց ներ կնշա նա կի ձեզ, որ պես զի 
օր գա նիզ մը կա րո ղա նա մի քա նի օ րում նոր 
է րիթ րո ցիտ ներ ձևա վո րել։

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 ՀՈՐ ԴԵ ՐԸ

 Ե թե ձեր ա մու սինը կամ ձեր ը նտ րու
թյամբ ա ջակ ցող ան ձն ու ղեկ ցում է ձեզ, շատ 
օգ տա կար գործ կա նի ծնն դա բե րու թյան ժա
մա նակ՝ կօգ նի ձեզ այն պես շն չել, ի նչ պես 
պա հան ջում է ման կա բար ձու հին, ճա կա տի 
քր տին քը կմաք րի, ո րո վայ նը կմեր սի, մեջ քը 
կպա հի, կխո սի, հո գե բա նա կան ա ջակ ցու
թյուն կցու ցա բե րի և այլն։

 Դա, ան շուշտ, ա ռա ջին հեր թին հո գե բա
նա կան օգ նու թյուն է, բայց շատ մեծ նշա նա
կու թյուն ու նի։ Ո րոշ կա նանց հա մար հենց 
մի այն ա մուս նու/ա ջակ ցո ղի ներ կա յու թյու նն 
ար դեն օ ժան դա կու թյուն և օգ նու թյուն է ։

 Հայ րիկ ներն ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ են 

ու զում ներ կա գտն վել ի րենց ե րե խա նե րի 
ծնն դի պա հին։ Եր բեմն նրանց ա ռա ջար
կում են կտ րել նո րած նի պոր տա լա րը։ Տղա
մար դու հա մար, ի նչ պես նաև կնոջ, ե րե խայի 
ծն վե լը հո գե բա նա կան մեծ լար վա ծու թյուն 
ստեղ ծող ի րա դար ձու թյուն է։ Շատ ա մուս
նա կան զույ գե րի հա մար այդ պա հին մի ա
սին լի նե լը կար ևոր է նաև հե տա գա ըն տա
նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար։ Բայց 
ա մեն մե կը պետք է կա տա րի իր ա զատ ը նտ
րու թյու նը։ Որ պես զի հայ րը կա րո ղա նա մաս
նակ ցել ծնն դա բե րու թյա նը, նա պետք է հա
տուկ դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցի:

Ե րե խայի ծն վե լը բնա կան եր ևույթ է։ Բայց 
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 Մոր վի ճա կը թեթ ևաց նե լու, ի նչ պես նաև 
մի քա նի ան հրա ժեշտ բժշ կա կան մի ջամ տու
թյուն ներ կա տա րե լու հա մար ա վե լի հա ճախ 
են դի մում ցա վե րը հանգս տաց նող կամ ցա
վազր կող մի ջոց նե րի օգ նու թյա նը։

Ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ ա ռա ջին 
փու լը, ե րբ տե ղի է  ու նե նում վզի կի բա ցում 
ար գան դի կծ կանք նե րի մի ջո ցով, ա մե նա
ցա վոտ շր ջանն է։ Տար բեր կա նայք տար բեր 
ձևով են զգում այդ ցա վը. կա նանց մինչև 10 
տո կո սը ցավ չի զգում։ Մյուս նե րը զգում են, 
բայց կա րող են հան գիստ դի մա նալ, տար
բեր հնարք նե րով թու լաց նել, օ րի նակ՝ դիր
քի ը նտ րու թյուն, հա տուկ վար ժու թյուն ներ, 
մեր սում և այլն։ Ո րոշ կա նանց հա մար (մո

տա վո րա պես 50 տո կոս) այդ ցա վը շատ ու
ժեղ է և ան տա նե լի։ Այդ պատ ճա ռով էլ ծնն
դատ նե րից շա տե րում դի մում են ծննդա բե
րու թյան ցա վարզրկ ման մի ջոց նե րի։ Ա նզ
գա յաց ման մի ջոց նե րը հասց նում են զգա
յու նու թյան լրիվ կո րս տի, իսկ ցա վազրկ ման 
մի ջոց նե րը ցա վե րի մեղ մաց ման, բայց այս 
դեպ քում կծ կանք նե րը շա րու նակ վում են, 
սա կայն ծնն դա բե րը ցա վ չի զգում: Այս մի
ջոց նե րի ար դյու նա վե տու թյունն ար դեն 
հաս տատ ված է: Այ սօր մեծ տեղ է տր վում 
ծնն դա բե րու թյա ն՝ֆի զի կա կան և հո գե բա
նա կան նա խա պատ րաստ վա ծու թյան ի րա
կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյա նը։

այն տե ղի է ու նե նում մոր ջան քե րի շնոր հիվ, 
ո րոնց մի ջո ցով նա ե րե խային լույս աշ խարհ 
է բե րում։

Որ պես զի ե րե խան կա րո ղա նա լույս աշ
խարհ գալ բնա կան ճա նա պար հով, ան հրա
ժեշտ է ե րեք նա խա պայ ման՝ եր կուն քի ար
դյու նա վետ ցա վեր, ար գան դի վզի կի նոր մալ 
բա ցում և պտ ղի գլ խի ար դյու նա վետ շար ժում 
մոր ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րով: Եր կուն քի 
այն ցա վե րը, ո րոնք սկս վել է ին դեռևս տա նը, 
ա ռա ջաց նում են ար գան դի վզի կի աս տի ճա
նա կան բա ցում, ո րը շա րու նակ վում է ա ռաջ
նա ծին նե րի մոտ 12–14 ժամ, ի սկ կրկ նա ծին
նե րի մոտ` 7–8 ժա մե րի ըն թաց քում և բե րում 
է ար գան դի վզի կի լրիվ բաց մա նը, ո րը կազ
մում է 10–12 սմ, և նրա մի ջով ան ցնում է ե րե
խայի գլու խը։

Երբ վզի կը լրիվ բաց ված է, պտղաջրե
րը ար տա հո սել են, սկս վում են ճի գե րը, 
և դուք ման կա բար ձու հու հսկո ղու թյամբ 
բարձ րա նում եք ման կա բար ձա կան սե
ղա նի վրա։ Ձեր ձախ նա խա բազ կի ե րա
կի մեջ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նե
րարկ ման հա մար կա րող է ա սեղ անց
կաց վել: Դուք և ե րե խան հսկո ղու թյան 
տակ ե ք։ Ճի գե րի շնոր հիվ կսկս վի պտ ղի 
դուրս գա լու ըն թաց քը. ա ռա ջին ան գամ 
ծնն դա բե րե լիս ե րե խայի ծնն դի ժա մա
նակ ար տամ ղու մը տևում է 50–60 րո պե, 
ե րկ րորդ–եր րորդ ծնն դա բե րու թյուն նե
րի դեպ քում՝ 20–30 րո պե: Ծնն դա բե րու
թյան այդ շր ջա նում դուք պետք է ջան քեր 
գոր ծադ րեք։

 ՑԱ ՎԱԶՐ ԿՈՒ ՄԸ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ

 ՏԵ ՂԱՅԻՆ (ՊԵ ՐԻ ԴՈ ՒՐԱԼ, Է ՊԻ ԴՈ ՒՐԱԼ ) Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒՄ
 
Տե ղային ան զգա յա ցու մը բազ մա թիվ 

ա ռա վե լու թյուն ներ ու նի. ան զգա յու նակ է 
դարձ նում մի այն մարմ նի ներք ևի մա սը, և 
դուք կա րող եք զգալ ծնն դա բե րու թյան բո լոր 
փու լե րը. կար ծես թե մարմ նի ստո րին հատ
ված նե րն ան զգա վի ճա կում ե ն։ Այս ե ղա նա
կը չի  ազ դում նաև ե րե խայի վրա։ Բա ցի այդ, 
այն հեշ տաց նում է հեշ տո ցային քն նու թյու նը, 

կտր վածք կա տա րե լը կամ ման կա բար ձա
կան աք ցա նի կի րա ռու թյու նը։ Վեր ջա պես, 
այն թույլ է տա լիս շատ դեպ քե րում խու սա
փել ը նդ հա նուր ան զգա յա ցու մից։ 

Եր բեմն տե ղային ան զգա յա ցու մը չի 
ստաց վում (դեպ քե րի 1 տո կոս): Ե թե դուք 
տա ռա պում եք ո րոշ նյար դային հի վան դու
թյուն նե րով, ա րյան մա կար դե լի ու թյան հետ 
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կապ ված բար դու թյուն ներ կան, կամ մաշ
կային վա րակ կա այն հատ վա ծում, որ տեղ 
նե րար կում են ա նում, ու րեմն տե ղային ան
զգա յա ցու մը հա կա ցուց ված է։ Եր բեմն տե
ղային ան զգա յա ցում ա նել հնա րա վոր չէ 

ող նա շա րի ախ տա բա նա կան շեղ ման պատ
ճա ռով։ Այս ա մե նի մա սին ի մա նա լու հա մար 
հար կա վոր է ան զգայ աց նող բժշ կի (ա նես
թե զի ո լոգ) հետ զրու ցել մինչև ծնն դա բե րու
թյան օ րը։

 ՈՒ ՐԻՇ Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵՐ (ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐ) 

Է պի դո ւրալ ան զգա յա ցումն այ սօր ամե
նա տա րած ված ե ղա նակ նե րից է, բայց ոչ 
մի ա կը։ Բա ցի մոր ցան կու թյու նից, այդ ե ղա
նակ նե րի ը նտ րու թյու նը կախ ված է նաև 

բժշկա կան ցու ցում նե րից, մի ջամ տու թյան 
բնույ թից, ի նչ պես նաև ծնն դա տան հնա րա
վո րու թյուն նե րից։

 ՇԵ ՔԻ ՆՅԱՐ ԴԵ ՐԻ Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒՄ

 Շե քի կտր ված քի դեպ քում նե րար կու մը 
կա տար վում է շե քի շր ջա նում։ Սա տե ղային 
ան զգա յա ցում է և չի ազ դում եր կուն քի ցա
վե րի վրա, բայց թու լաց նում է ցա վե րը ե րե

խայի դուրս գա լու և ման կա բար ձա կան աք
ցան գոր ծա ծե լու դեպ քում։ Դա կա րող է ա նել 
ման կա բարձ–գի նե կո լոգն ա ռանց ա նես թե
զի ո լո գի։

 Ա ՍԵՂ ՆԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹՅՈՒՆ 

Ըստ ա սեղ նա բու ժու թյան մաս նա գետ
նե րի՝ ցա վը զգաց վում է եր կու է ներ գի ա
նե րի՝ յան և ին, հա վա սա րակշ ռու թյան 
խան գար ման դեպ քում։ Այս ան տե սա նե լի 
է ներ գի ա նե րը շարժ վում են ճա նա պար
հով, ո րի եր կա րու թյամբ տե ղադր ված են 
կե տեր, և նրան ցից ա մեն մե կի դե րը ո րո
շա կի է։ Այդ կե տե րում շատ նուրբ ա սեղ
ներ են դնում, որ պես զի հա նեն է ներ գիայի 

ճա նա պար հի ար գել քը։ 8–10 ստե րիլ, մեկ 
ան գամ օգ տա գոր ծե լու հա մար նա խա
տես ված ա սեղ նե րը ներդ րում են նա խա
բա զկի, ոտ քե րի և մեջ քի ներք ևի մա սի 
ո րոշա կի կե տե րում. դա ա նում են մաս նա
գետ նե րը կամ հա տուկ վե րա պատ րաստ
ված ման կա բար ձու հին։ Ա սեղ նե րի տե
ղադ րու մը բա ցար ձակ ան ցավ է և տևում է 
մո տա վո րա պես 20 րո պե։

 ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ Ա ՆԶ ԳԱՅԱ ՑՈՒՄ 

Ո րոշ դեպ քե րում ան հրա ժեշ տու թյուն է 
ա ռա ջա նում դի մե լու ը նդ հա նուր ան զգա յաց
ման: Ը նդ հա նուր ան զգա յա ցումն ան հրա
ժեշտ է կե սա րյան հատ ման դեպ քում, քա նի 
որ ազ դում է վայր կե նա պես։ Ը նդ հա նուր ան
զգա յաց ման ժա մա նակ գի տակ ցու թյու նը չի 

պահ պան վում, բայց դա եր կուն քի ցա վե րին 
չի խան գա րում։ Դրա ա ռանձ նա հա տուկ ան
հար մա րու թյունն այն է, որ մայրն ու ե րե խան 
ծնն դից հե տո մի քա նի ժամ ա ռան ձին են լի
նում, և ա րթ նա նալն էլ դրա նից հե տո բա վա
կան տհաճ է ։
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ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒ ԼԵ ՐԸ

Ծնն դա բե րու թյու նը ֆի զի ո լո գի ա կան գործ
ընթաց է, ո րի ըն թաց քում հեշ տո ցով ար
տամղ վում է պտու ղը` ըն կեր քի հետ:

Ծնն դա բե րու թյու նը մի քա նի փուլ ունի. 
բաց ման, ար տամղ ման և ըն կեր քային: 
Սկզբում եր կուն քի ցա վեր են սկս վում, ի սկ 
դրանք ի րա կա նում հենց ծնն դա բե րու թյան 
սկիզբն են հաս տա տում, սկս վում է վզի կի 
բաց ման, կծ կանք նե րի շր ջան, ո րի ըն թաց
քում լրիվ բաց վում է ար գան դի վզի կը: Այն 
սկս վում է կա նո նա վոր կծ կան քով, ո րոնք 
հետզ հե տե հա ճա խա նում են և դառ նում եր
կա րատև:

 
Ա ՌԱ ՋԻՆ ՓՈՒԼ

Ծնն դա բե րու թյան սկզ բում ար գան դի վզի
կը փակ ված է, հե տո աս տի ճա նա բար բաց
վում է։ Դրա նից հե տո պտուղն ար դեն կա րող 
է սկ սել ա ռաջ շարժ վել կոն քի խո ռո չով՝ կա
տա րե լով հար մա րո ղա կան շար ժում ներ կոն
քի խո ռո չով ան ցնե լու հա մար: Այս պի սով՝ 
ա ռա ջին փու լը ա մե նատ ևա կանն է և ա ռաջ
նե կի ծն վե լու ժա մա նակ կա րող է տևել մինչև 
12 ժամ։ Եր կուն քի ցա վե րը, որ սկզ բում շատ 
ու ժեղ և հա ճա խա կի չէ ին, ա ռա ջին փու լի վեր
ջում սաստ կա նում են, և դրանց միջև ը նդ մի
ջու մը հա մա րյա ան հե տա նում է։ Ե րբ եր կուն
քի ցա վե րը կրկն վում են ա մեն 20–30 րո պեն 
մեկ և տևում են 10–15 վայր կյան, հար կա վոր 
է ի րե րը վերց նել և ծնն դա տուն գնալ։ Ստուգ
ման ժա մա նակ բժիշ կը կամ ման կա բար ձու
հին կո րո շի, թե ար գան դի վզի կի բաց ված քը 
որ քան է, կչա փի ա րյան ճն շու մը, կգ նա հա տի 
պտ ղի վի ճա կը:

Ե թե ան գամ այս ըն թաց քում դուք վատ չեք 
զգում, միև նույնն է, մե նակ չպետք է լի նեք։ 
Խոր հուրդ ե նք տա լիս ծնն դա բե րու թյու նից 
ա ռաջ մի քիչ ու տել, որ սրտ խառ նոց չզգաք, 
ե թե ի նչ–ի նչ պատ ճառ նե րով ան զգա յաց ման 
կա րիք լի նի։

Ա ռա ջին փու լի վեր ջում կծ կանք նե րին կա
րող են գու մար վել նաև ճի գե րը, և սկս վում է 
ար տամղ ման փու լը, ո րը կա րող է տևել մի 
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քա նի րո պե կամ մեկ ժա մվա չափ։ Այդ ըն
թաց քում ե րե խան շարժ վում է ծնն դա բե րա
կան խո ղո վա կով, և դուք զգում եք նրա ճն
շու մը մեջ քի վրա։ Այդ ճն շումն է ձեզ ստի պում 
ճի գեր գոր ծադ րել և ար տամ ղել պտու ղը: 
Կա տա րե լով սո վո րած շն չա ռա կան վար ժու
թյուն նե րը՝ դուք կվե րահս կեք ծնն դա բե րու
թյան ըն թաց քը։

 ՄԱՐՄ ՆԻ ԴԻՐ ՔԵ ՐԸ 
ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ

Շատ լավ կլի նի, ե թե դուք նա խա պես վարժ
վեք և յու րաց նեք մարմ նի այն դիր քը, ո րը պետք 
է հեշ տաց նի ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քը։ 

Ա ռա ջին շր ջա նում ա վե լի լավ է ո ւղ ղա հա
յաց դիր քում գտն վել և շար ժում նե րի ակ տի
վու թյու նը չկորց նել։ Աշ խա տե՛ք ար գան դային 
կծ կում նե րն ու ժե ղաց նել և ա վե լի ար դյու նա
վետ դարձ նել։ Ե րբ դուք կանգ նած եք, պտ ղի 
գլու խը իր քա շի ազ դե ցու թյան տակ ներքև է 
ո ւղղ վում, ար գան դի վզի կը լայ նա նում է, բաց
վում, և ծնն դա բե րու թյունն ա րագ կըն թա նա։ 
Ակ տի վու թյու նը պահ պա նե լով՝ դուք կկա րո
ղա նաք վե րահս կել ծնն դա բե րու թյան ըն թաց
քը և թու լաց նել եր կուն քի ցա վե րը։ Ե թե պառ
կեք, ար գան դը կճն շի մեջ քի ներք ևի մա սի 
ա րյու նա տար ա նոթ նե րը, և ըն կերք հաս նող 
ա րյան հոս քը կն վա զի։ Բայց ե թե այ նուա
մե նայ նիվ հար կադր ված եք պառ կել, ուրեմն 
ը նտ րեք մարմ նի ա մե նա հար մար դիր քը՝ 
ա վե լի լավ է ձախ կող քի վրա պառ կած և ոչ 
թե մեջ քի։

 
ԻՆՉ ՊԵՍ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐԵԼ 

ԵՐ ԿՈՒՆ ՔԻ ՑԱ ՎԵ ՐԸ

Աշ խա տե՛ք գտ նել մարմ նի այն պի սի դիրք, 
որ պտ ղի հա մար հար մար լի նի։ Ա մե նա հար
մա րն այն դիրքն է, ե րբ դուք կանգ նած եք 
ծնկնե րը հե ռու և ա ռաջ եք թեք վում այն պես, 
որ ար գան դը ող նա շա րից որ քան հնա րա վոր 
է հե ռու լի նի։ Ա ռա ջին շր ջա նում եր կուն քի 
ցա վե րի ժա մա նակ կա րե լի է նաև ա մուս նու/
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ա ջակ ցող ան ձի վրա հեն վել կամ ծն կի իջ
նել, ի սկ գլուխն ու ձեռ քե րը դնել ա թո ռի վրա 
դրած բար ձին։ Ե թե դժ վար է այդ դիր քում 
մնալ, չո րեք թա՛թ ի ջեք, և պտու ղը գոտ կա տե
ղը չի ճնշի։ Եր կուն քի ցա վե րի հա ճա խաց ման 
ժա մա նակ դուք հա վա նա բար կքանստե լու 
(ոտ նա թա թե րին նս տե լու) ցան կու թյուն կու
նե նաք, բայց ա վե լի հար մար է հեն վել լայ
նո րեն բաց ված ծնկ նե րի վրա, ի սկ ձեռ քե
րով և կրծ քով հեն վել բար ձե րի վրա՝ կար ծես 
թե գր կե լով դրանք։ Այս դիր քում շատ է օգ
նում մեր սու մը, ո րը կա րող է ձեր ա մու սի նը/
ա ջակ ցո ղը ա նել։ 

Ծնն դա բե րու թյան ե րկ րորդ շր ջա նում 
դուք հար մար դիրք ըն դու նե լու ցան կու թյուն 
կու նե նաք։ Ե թե մեջ քի վրա պառ կեք, ու րեմն 
ե րե խային բա ռա ցի ո րեն դուրս հրելու հարկ 
կլի նի։ Ի սկ ե թե կանգ նեք, մեջ քի մկան նե րը 
ա վե լի լավ կաշ խա տեն, ի սկ պտու ղը սե փա

կան քա շի ծան րու թյան տակ ա վե լի ա րագ 
դուրս կգա։ Կա րե լի է փոր ձել մի կերպ, 
ձեռ քե րը կան թած, կքանստել կամ խնդ րել 
ա մուս նուն, ո րը կանգ նած է ձեր հետ ևում, 
պա հել ո րո վայ նը։ Դուք այս դիր քում կկա րո
ղա նաք կոն քի հա տա կը վե րահս կել և հար
կա վոր պա հե րին թու լաց նել։ Ծնն դա բե րու
թյան հա մար հար մար դիրք է նաև լայն բաց
ված ծնկ նե րի վրա հեն վե լը և ա ռաջ թեք վե լը։

 Հի մա, ե րբ դուք մի քա նի հար մար դիր քեր 
գի տեք, ի նք ներդ էլ մի քա նի ան գամ փոր
ձե՛ր կա տա րեք, վարժ վե՛ք։ Հա վա նա կան է, 
որ գտ նեք հենց այն դիր քը, ո րն ան հրա ժեշտ 
կլի նի ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ։ Այդ դիր
քե րը փոր ձե՛ք կա տա րել մահ ճա կա լի, հա
տա կի վրա, կա հույ քի կող քին կանգ նած կամ 
ա մուս նու հետ մի ա սին։ Ծնն դա բե րու թյան 
սկս վե լու պա հին դուք ար դեն կի մա նաք, թե 
ի նչ դիրք եք ըն դու նե լու։

ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

 Հենց որ ար գան դի վզի կը լրիվ բաց վի, և 
սկս վեն ճի գե րը, պտու ղը դուրս կհր վի, նշա
նա կում է՝ ծնն դա բե րու թյան ե րկ րորդ փու լը 
սկս վել է։ Սո վո րա բար այն եր կար չի տևում՝ 
կես ժա մից մինչև 2 ժամ, բայց պա տա հում 
են դեպ քեր, ե րբ ա վե լի եր կար է տևում։ Ե րբ 
ման կա բար ձու հին տես նի ե րե խայի գլու խը, 
կխնդ րի ձեզ ճիգ տալ։ Հենց ե րե խայի գլու
խը հաս նի հեշ տոց, նա կխնդ րի հա ճա խա կի 
շն չել և դա դա րել ճիգ գոր ծադ րելուց, որ պես
զի գլու խը հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում 
դան դաղ դուրս գա։ Այս ըն թաց քում շե քի 
մաշկն ու մկան նե րը ձգ վում են, և ե րե խայի 
գլու խը հան գիստ դուրս է գա լիս։ Ե թե շե քի 

պատռ ված քի վտանգ ա ռա ջա նա, փոք րիկ 
կտր վածք կա նեն շե քի վրա։ Գլու խը դուրս 
գա լուց հե տո ե րե խայի մար մի նը շատ ա րագ 
է ծն վում: 

Հենց ե րե խան ծն վի, նրան վեր կբարձ
րաց նեն, որ տես նեք։ Պոր տա լա րը կսեղ մեն 
հա տուկ սեղ մա կով, և ման կա բար ձու հին կս
տու գի ե րե խային, որ հա մոզ վի՝ ա մեն ի նչ 
կար գին է, նա շն չում է ։ Ե րե խային տաք բա
րու րա շո րե րով կչո րաց նեն և ան մի ջա պես 
կդ նեն ձեր կրծ քին: Հա վա տա ցե՛ք, որ դուք և 
ձեր ա մու սի նը պար զա պես կհի ա նաք փոք
րի կով, և եր ջա նիկ կլի նեք, որ նա վեր ջա պես 
լույս աշ խարհ ե կավ։

 ԵՐ ՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

 Վեր ջին փու լում, ո րը տևում է կես ժամ, 
պլա ցեն տան ան ջատ վում է։  Այդ անջա տումն 
ա րա գաց նե լու հա մար ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում հա տուկ նե րար կում են կա տա րում։ 

Ման կա բար ձու հին կս տու գի, թե ա րդյոք 
ըն կեր քը ամ բող ջո վին է ծն վել,  թե ոչ : Ե թե 
կտրվածք են ա րել, ան պայ ման կկա րեն։

ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ԲԻ Ո ՄԵ ԽԱ ՆԻԶ ՄԸ

Ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քում պտ ղի 
գլու խը կա տա րում է մի շարք պտ տա կան 

և համ ըն թաց շար ժում ներ, որ պես զի հար
մար վի կոն քի խո ռո չի չա փե րին, ը նդ ո րում՝ 
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գլու խը փոր ձում է իր ա մե նա փոքր չա փե րով 
անց նել կոն քի ա մե նա լայն տեղով՝ սո վո րա
բար ծոծ րա կային մա սը ա ռաջ պա հած։ Այդ 

դիր քը գրա վե լու հա մար նա գլու խը թե քում է, 
կզա կը կպց նում կրծ քին։

 ԻՋ ՆԵ ԼԸ ԵՎ ՊՏՏ ՎԵ ԼԸ 

Իջ նելն սկս վում է այն պա հից, ե րբ ե րե
խայի գլու խը գտն վում է ա մե նա հար մար 
դիր քում։ Կծ կանք նե րի ազ դե ցու թյան տակ 
գլու խը ներքև է իջ նում՝ մեկ քա ռոր դի չափ 

պտտ վե լով. գլու խը կոն քում հայտն վում է 
ա վե լի հա ճախ թեք դիր քում, հե տո շուռ է գա
լիս, որ պես զի դուրս գա հո րի զո նա կան դիր
քով։

 ԱՐ ԳԱՆ ԴԻ ՎԶԻ ԿԻ ԲԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Ծնն դա բե րու թյու նից 8 ա միս ա ռաջ ար
գան դի վզի կը, ո րը գտն վում է հեշ տո ցի հե
տևի մա սում, ու նի մո տա վո րա պես 3–4 սմ 
եր կա րու թյուն։ Նրա ար տա քին բաց ված քը, 
ո րը հեշ տո ցի մա սում է, ի նչ պես նաև ներ քին 
օ ղը, ո րն ո ւղղ ված է ար գան դի կող մը, փակ 
են։ Եր կուն քի ցա վե րի ազ դե ցու թյան տակ 
ար գան դի վզի կը կար ճա նում է. բաց վե լուց 
ա ռաջ այն տե ղա կայ վում է հեշ տո ցի կենտ
րոն։ Ե րբ ար գան դի վզի կը լրիվ բաց վել է և 
պտ ղաջ րե րը ար տա հո սել են, ե րե խայի գլու
խը ան մի ջա պես ու ժեղ սեղմ վում է ծնն դա բե
րա կան ու ղի նե րով (այդ պատ ճա ռով էլ ե րե
խա նե րի գլ խի մաշ կի տակ հա ճախ կա րե լի է 
տես նել այ տուց, ո րը վտան գա վոր չէ)։ Ա նց
նե լով ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րով՝ պտղի 

գլու խը են թարկ վում է ո րո շա կի ձևա փոխ
ման, ո րը կոչ վում է գլ խի կոն ֆի գու րա ցի ա: 

Ծնն դա բե րու թյան տևո ղու թյու նը կախ
ված է ար գան դի վզի կի բաց վե լու տեմ պից։ 
Ի սկ այդ պրո ցեսն իր հեր թին կախ ված է 
ե րեք հան գա ման քից՝ եր կուն քի ցա վե րի (կծ
կանք նե ր) ար դյու նա վե տու թյու նից, այն դիր
քից, որ տեղ գտն վում է ե րե խայի գլու խը մոր 
ար գան դում, և նա խորդ ծնն դա բե րու թյուն նե
րի թվից։

 Սո վո րա բար ա ռա ջին ծնն դա բե րու թյան 
ժա մա նակ ար գան դի վզի կը բաց վում է 
1 ժամ ում մո տա վո րա պես 1 սմ, ի սկ հա ջորդ 
ծննդա բե րու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ 1 ժա մում 
1,5 սմ։ Ար գան դի վզի կը լրիվ բաց ված է հա
մար վում 10 սմ–ի դեպ քում։

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԾՆՈՒՆ ԴԸ

Պտ ղի ա ռաջ շար ժու մն ար տամղ ման փու
լում կա տար վու մ է հետ ևյալ կերպ. դուք սո
վո րա բար պառ կած եք լի նում՝ լայն բաց ված 
ոտ քե րով, ոտ քե րի ներ բան նե րը հեն վում են 
ծննդա բե րա կան սե ղա նի հա տուկ հե նա րան
նե րին։ Կծ կանք նե րը և ճի գե րը ա վե լի տևա կան 
են դար ձել և կրկն վում են ա վե լի հա ճա խա կի ։ 
Ե թե մի զել չեք կա րո ղա ցել, ձեր մի զա պար կը 
դա տար կել են զոն դի մի ջո ցով։ Ա մե նա պա
տաս խա նա տու պահն է։ Դուք պետք է ու շա դիր 
լսեք և կա տա րեք ման կա բար ձու հու և բժշ կի 
բո լոր ցու ցում նե րը, որ պես զի ի զուր չհոգ նեք։ 

Որ պես զի ճի գերն ար դյու նա վետ լի նեն, 
պետք է եր կուն քի ցա վե րի հետ հա մընկ նեն։ 

Եր կուն քի ա մեն մի ցա վի դեպ քում պետք է 
խոր շն չեք, շուն չը պետք է կար գա վո րեք և 
ճիգ գործադրեք այն պես, ի նչ պես զու գա րա
նում փոր կա պու թյան դեպ քում։ Ձեր թո քե րը 
լց ված են օ դով, պա հում են ստո ծա նին ար
գան դի դի մաց, ե րբ դուք լա րում եք ո րո վայ նի 
մկան նե րը, բայց հան գիստ եք թող նում շե քը։ 
Օգ տա գոր ծե լով տար բեր հար մա րանք ներ՝ 
դուք կա րող եք ու սե րը բարձ րաց նել, մեջ քը 
կլո րաց նել, որ պես զի ե րե խային դուրս մղե լու 
ճի գե րը հեշ տաց նեք։ Ճի գե րը պետք է որ քան 
հնա րա վոր է եր կար լի նեն, որ պես զի ե րե
խան ա ռանց վնաս վե լու կա րո ղա նա ա ռաջ 
շարժ վել։ Ման կա բար ձու հին կխնդ րի եր կուն
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քի ա մեն մի կծ կան քի ըն թաց քում 2–3 ան գամ 
ճիգ գործադրել, հե տո՝ եր կուն քի ցա վե րի  
դա դա րի ժա մա նակ, հանգս տա նալ։ Ե րբ ե րե
խայի գլու խը հայտն վի, ման կա բար ձու հին 
կխնդ րի դա դա րեց նել ճի գե րը և թու լա նալ, 

որ պես զի գլու խը հեշտ դուրս գա։ Հնա րա վոր 
է, որ ման կա բար ձու հին խնդ րի մեկ ան գամ 
էլ ճիգ գոր ծադ րել, որ պես զի ե րե խայի ու սե
րը դուրս գան, հե տո մարմ նի մնա ցած մա սե
րը հեշտ դուրս կգան։

 
Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԳԼՈՒ ԽԸ

Գ լու խը պտ ղի մարմ նի ա մե նա մեծ մասն 
է։ Բայց ա մե նա տար բեր ոս կոր նե րը, ո րոն
ցից այն կազմ ված է, դեռևս ա մուր ամ րա
ցած չեն։ Դրանք բա ժան վում են մի աց նող 
հյուս վածք նե րի շեր տե րով, ո րոնք կազ մում 

են ե րե խայի գաղ տուն նե րը։ Եր կու գաղ
տուն նե րով ո րոշ վում է ե րե խայի գլ խի դիր քը 
ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ։ Փոք րիկ գաղ
տու նը գան գի հետ ևի մա սում է գտն վում, 
ի սկ մե ծը՝ ա ռջ ևի։

 ՊԵ ՐԻ ՆԵ Ո ՏՈ ՄԻ Ա (Է ՊԻ ԶԻ Ո ՏՈ ՄԻ Ա ) 

Եր բեմն ան հրա ժեշտ է մի ջոց նե րի դի մել, 
որ պես զի մոր շե քը չպատռ վի ե րե խայի գլ խի 
դուրս գա լու պա հին. բժիշկն այս դեպ քում շե
քը հա տում է (մի ջին կամ թեք կտր ված քով)։ 
Կտր ված քը կա րող է թեք լի նել (դե պի ազ
դրը) կամ հո րի զո նա կան։ Մի ջին գծով կա
տար ված կտր ված քը հեշտ է կա րել, քիչ է ցա
վում ծնն դա բե րու թյու նից հե տո, բայց շատ 
վտան գա վոր է ու ղիղ ա ղի քին մոտ լի նե լու 
պատ ճա ռով։ 

Այս մի ջամ տու թյու նը կա տար վում է մի այն 
պտ ղի դուրս գա լու պա հին՝ լար ման ժա մա
նակ, և, որ պես օ րենք, ծնն դա բե րը դա չի էլ 
զգում։ Շե քի կտր վածք կա տա րում են շատ 
լար ված կամ շատ ձգ ված շե քի դեպ քում, ե թե 
ե րե խայի գլու խը շատ մեծ է, ի նչ պես նաև 
ման կա բար ձա կան աք ցան դնե լու ան հրա
ժեշ տու թյան դեպ քում, կամ ե րբ պտ ղի սրտի 
զար կե րը դան դա ղել են, և ան հրա ժեշտ է 
ա րա գաց նել ծնն դա բե րու թյու նը։

 ՇԵ ՔԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ՀԵ ՏԵ ՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ

Կտր ված հյուս վածք նե րը (հեշ տո ցի, մկան
նե րի ու շե քի մաշ կի) կար վում են ծննդա բե
րու թյու նից հե տո, այ սինքն՝ պլա ցեն տան 
ծնվե լուց հե տո՝ տե ղա կան ան զգա յաց մամբ, 
բա ցի այն դեպ քե րից, ե րբ մորն ար դեն տե ղա
կան ան զգա յա ցում են կա տա րել։ Հեշ տոցն ու 
շե քի մկան նե րը կա րում են թե լե րով, ո րոնք 

հե տա գա յում ներծծ վում ե ն։ Մաշ կը կա րող 
են կա րել թե լով, ո րը հե տա գա յում՝ 5 օր ան ց, 
հա նում ե ն։ Հի գի ե նայի կա նոն նե րի պահ պա
նու մը (մ շա կու մը և ար տա քին լվա ցում նե րը) 
կօգ նեն, որ կա րե րը շուտ լա վա նան։ Որ պես
զի կա րը խո նա վու թյու նից չվ նաս վի, կա րե լի է 
հա տուկ ներ դիր ներ օգ տա գոր ծել։

ՊՏ ՂԻ ԾՆՈՒՆ ԴՆ Ա ՐԱ ԳԱՑ ՆՈՂ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ 

Եր բեմն մոր կամ պտ ղի վի ճա կը պա հան
ջում են շտապ ա վար տել ծնն դա բե րու թյու նը: 
Կա րող է օգ տա գործ վել ման կա բար ձա կան 
աք ցա նադ րում կամ վա կո ւում է քստ րակ ցի ա:

 ՄԱՆ ԿԱ ԲԱՐ ՁԱ ԿԱՆ ԱՔ ՑԱՆ։ Այն 
կազմ ված է 2 բռ նակ նե րից, ո րոնք գդա լի ձև 
ու նեն։ Դրան ցով եր կու կող մից բռ նում են 

ե րե խայի գլու խը և ճի գե րի ժա մա նակ ո ւղ
ղում դե պի կոն քի ե լք, հե տո քա շում են, հա
նում լույս աշ խարհ։ 

Ե թե նախկինում ման կա բար ձա կան աք
ցա նի մի ջո ցով փոր ձում է ին ե րե խայի գլու
խը պտ տել ար գան դի մեջ, հի մա դա չեն 
ա նում։ Այժմ աք ցանն օգ տա գոր ծում են 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ ե րե խայի գլուխն 
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ար դեն դուրս է ե կել։ Աք ցան կի րա ռե լու 
դեպ քում ան պայ ման կտր վածք են ա նում, 
որ պես զի շե քի պատռ վածք չա ռա ջա նա։ 
Տե ղա կան կամ ը նդ հա նուր ան զգա յա ցում 
է կա տար վում, բա ցի այն դեպ քե րից, ե րբ 
տե ղային ան զգա յա ցում ար դեն ար վել է։ 
Աք ցա նը կա րող է ե րե խայի քուն քե րին, այ
տե րին կամ գան գի վրա հետ քեր թող նել, 

բայց դրանք կան հե տա նան 2–3 օր վա ըն
թաց քում։ Դրանք գան գի ձևի փո փո խու
թյան հետ կապ չու նեն։

 ՎԱ ԿՈ ՒՈՒՄ Է ՔՍՏ ՐԱԿ ՏՈՐ: Սա գոր
ծիք է, ո րը թույլ է տա լիս թա սի կը տե ղադ րել 
գլ խի վրա և բա ցա սա կան ճնշ ման մի ջո ցով 
դուրս քա շել պտ ղի գլու խը: 

 ՆԱ ԽԱԶ ԳՈՒ ՇԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ 

Ե րե խան մոր ո րո վայ նից դուրս գա լուց 
հե տո կապ տա վուն մաշկ է ու նե նում, հա ճախ 
պատ ված է լի նում լոր ձով և ա րյամբ, եր բեմն 
նրա վրա դեղ նա վուն թանձր հե ղուկ է լի նում 
(մե կո նի ա), ե թե նա կեղ տո տել է ծնն դա բե

րու թյան ժա մա նակ։ Որ պես զի կուլ տված հե
ղու կը չանց նի թո քեր, բժիշ կը կմաք րի նրա 
բե րա նը և կո կոր դը. դա նա խազ գու շա կան 
մի ջոց է: Ծն վե լուց հե տո պտ ղին շատ ա րագ 
կդ նեն մոր կրծ քին:

 Ե ՐԵ ԽԱՆ ԾՆ ՎԵԼ Է

 Վեր ջա պես ե րե խան ծն վել է։ Դուք լսում 
եք նրա ձայ նը։ Ման կա բար ձու հին ե րե խային 
դնում է մոր ո րո վայ նի վրա։ Դուք հա մոզ վե
ցիք, որ ե րե խան թեթ ևա կի կապ տա վուն մաշկ 
ու նի։ Պոր տա լա րի վրա եր կու սեղ մակ կլի նի 
դրված, կկտ րեն պոր տա լա րը։ Եր բեմն հարկ է 
լի նում ե րե խայի ծն վե լուց ան մի ջա պես հե տո 

ո րոշ մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կելու, ե թե ե րե
խան մոր օր գա նիզ մում գտն վե լու ժա մա նակ 
կեղ տո տել է։ Ա նհ րա ժեշտ է տաք բա րու րա շո
րե րով չո րաց նել ե րե խայի մաշ կը և տե ղա վո
րել մոր կրծ քի վրա: Ե րե խային լո ղաց նում են 
ծն վե լուց ոչ շուտ, քան 6 ժամ ան ց: 

ԸՆ ԿԵՐ ՔԱՅԻՆ ՇՐ ՋԱՆ 

Ե րե խայի ծնն դից հե տո դուք հանգս
տա նում և ծա նո թա նում եք նրա հետ։ Ո րոշ 
ժա մա նակ ան ց նո րից կսկս վեն ար գան դի 
կծկում ներ։ 5–30 րո պե ան ց պլա ցեն տան 

կսկ սի շեր տա զատ վել, պոկ վել և  դուրս մղ վել 
ար գան դից: Ծնն դա բե րու թյան այս վեր ջին 
շր ջա նն ա վե լի հա ճախ ա ռանց ցա վե րի է ըն
թա նում։

 ՆՈ ՐԱԾ ՆԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԿՂԱՆ ՔԸ (ՄԵ ԿՈ ՆԻ ՈՒՄ)

 Դուք, հա վա նա բար, ար դեն լսել եք «մեկո
ն իում» բա ռը։ Ի ՞նչ է այն նշա նա կում։ Սա (նա
խաս տեղծ) կղանքն է, այ սինքն՝ պտ ղա ջրե րի 
այն մնա ցորդ նե րը, ո րոնք չեն յու րաց վել պտ
ղի մար սո ղա կան հա մա կար գում։ Այս նյու թը 
սև–դեղ նա վու նից մինչև բաց շա գա նա կա
գույն է լի նում, դուրս է գա լիս ե րե խայի հաստ 
ա ղի քից նրա ծնն դից մի քա նի օր ա ռաջ, 
ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ և փոք րի կի ծնն
դից հե տո։ Շատ կար ևոր է հետ ևել այդ կղան
քի առ կա յու թյա նը ծնն դա բե րու թյու նից հե տո:  

Ե թե ե րե խայի ա ղիք նե րը գոր ծել են, և 
նո րած նի ա ռա ջին կղանքն ան ցել է հար
պտղային ջրե րի մեջ, փոք րի կը կա րող է 
ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ կամ ծն վե լու 
պա հին այն կուլ տալ։ Ի սկ այդ մե կո նի ալ 
հե ղու կը ե րե խայի թո քերն ան ցնե լուց հե տո 
կա րող է թո քա բոր բի պատ ճառ դառ նալ։ Այդ 
պատ ճա ռով էլ ման կա բարձ–նե ո նա տո լո գը, 
ե թե տես նում է, որ ե րե խայի բե րա նում հե
ղուկ է հայտն վել, շտապ մաք րում է՝ հա տուկ 
խո ղո վա կով դուրս քա շե լով։ 
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Ե րե խայի ա ղիք նե րի գոր ծե լու պատ ճառ 
կա րող է լի նել ցա վը, որ նա զգում է, և կղան քի 

հայտն վե լը հարպտ ղային ջրե րում վկա յում է, 
որ փոք րի կը ցա վեր ու նի (տա ռա պում է)։

 ՆՈ ՐԱԾ ՆԻ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄՆ Ը ՍՏ ԱՊ ԳԱ ՐԻ ՍԱՆԴ ՂԱ ԿԻ
 

 Դա նո րած նի վի ճա կը ստույգ ո րո շե լու 
մե թոդ է, որ կա տար վում է ե րե խայի կյան քի 
ա ռա ջին 5 րո պե նե րի ըն թաց քում։ Այս մե թո
դը լայ նո րեն կի րառ վում է բո լոր ծնն դատնե
րում: Սանդ ղա կն ա ռա ջին ան գամ ա ռա
ջարկ վել է իս պա նա հայ նե ո նա տո լոգ Վեր ջի
նե Ապ գա րյա նի կող մից, ո րն օգ տա գործ վում 
է աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րում:

Ե րե խայի վի ճա կի գնա հա տա կա նը հեն
վում է ա ռա վել կար ևոր 5 կլի նի կա կան նշան
նե րի վրա.

• սր տի աշ խա տան քի բնույ թը,
• շն չա ռա կան ակ տի վու թյու նը,
• մկա նային տո նու սի վի ճա կը,
• ռեֆ լեկ տոր ակ տի վու թյունը,
• մաշ կի գույ նը։
 Լավ ար տա հայտ ված նշան նե րը գնա

հատ վում են 2 մի ա վոր, ի սկ պա կաս ար տա
հայ տիչ նշան նե րը՝ 1 մի ա վոր, այդ նշան նե րի 
բա ցա կա յու թյու նը կամ ա ղա վա ղու մը՝ 0 միա
վոր։ Ե րե խայի վի ճակն ար տա հայտ վում է 

նրա հա վա քած մի ա վոր նե րով։ Այս մե թո դով 
ե րե խայի վի ճա կը ստու գում են եր կու ան
գամ՝ նրա ծն վե լուց ա մի ջա պես հե տո և 5 րո
պե ան ց։ Ստաց ված ար դյունք նե րը հա մեմա
տում ե ն։ Այս պի սով՝ ա մե նա բարձր ար դյուն
քը կա րող է լի նել 10 մի ա վո րը, բայց դա շատ 
հազ վա դեպ է լի նում։

 Ա ռողջ նո րա ծին նե րը սո վո րա բար հա վա
քում են 7–9 մի ա վոր։ 

Ե թե Ապ գա րի մե թո դով գնա հատ ված նո
րա ծի նը քիչ մի ա վոր ներ է հա վա քել, հար
կա վոր է օգ նել նրան, այ սինքն՝ բժիշ կը կամ 
բուժ քույ րը խթա նում են նրա շն չա ռու թյու նը։

 Սո վո րա բար ե րե խայի ե րկ րորդ գնա հատ
ման մի ա վոր ներն ա վե լի մեծ են լի նում, քան 
ա ռա ջին ստուգ մա նը, քա նի որ ե րե խան ա վե
լի է ակ տի վա նում և ար դեն հար մար վում է ար
գան դից դուրս ապ րե լու պայ ման նե րին։ Ե րե
խայի կյան քին սպառ նա ցող վտանգն ա ռա վել 
ի րա կան է, ե թե ե րկ րորդ ստուգ ման դեպ քում 
նա ա վե լի քիչ մի ա վոր ներ է հա վա քել։ 

 ՆՈ ՐԱ ԾԻՆ ՆԵ ՐԻ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄՆ Ը ՍՏ ԱՊ ԳԱ ՐԻ ՍԱՆԴ ՂԱ ԿԻ 

Ն ՇԱՆ ՆԵ ՐԸ  2 ՄԻ Ա ՎՈՐ 1 ՄԻ Ա ՎՈՐ 0 ՄԻ Ա ՎՈՐ

Սր տի զար կե րի 
հա ճա խա կա նու

թյու նը

1 րո պե ում 100 
զար կից ա վե լի

Սր տի դան դաղ աշ խա տանք 
(1 րո պե ում 100 զար կից 

պա կաս) կամ ա րագ, 
120 զար կից ա վելի

Սր տի զար կե րի 
բա ցա կա յու թյու նը

Շն չա ռու թյու նը Ռիթ միկ է՝ ե րե խան 
պար զա պես ճչում է

Հազ վա դեպ, ե զա կի, ան հա
մա չափ շն չա ռա կան շար

ժում ներ, թույլ ճիչ
Շն չա ռու թյուն չկա

Մ կա նային
տո նուսը

Ակ տիվ շար ժում ներ 
կան

Տո նու սը ցածր է, վեր ջույթ
նե րը մի քիչ կծկ ված են Տո նուս չկա

Ռեֆ լեկ տո րային 
ակ տի վու թյունը 

(կ րուն կի 
ռեֆ լեքս)

Շար ժում ներ կան, 
հա զում է, փռշ տում, 

բարձր ճչում է

Դեմ քը ծա մած ռում է
կամ շար ժում

Նր բա նի գր գիռ նե րին 
չի ար ձա գան քում

Մաշ կի գույ նը Վար դա գույն Մար մի նը վար դա գույն է, 
վեր ջույթ նե րը՝ կա պույտ

Ս պի տակ է կամ 
կա պույտ
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Բ ժիշ կը կամ ման կա բար ձու հին կսեղ
մի ար գան դի հա տա կին ո րո վայ նի վրայից, 
որ պես զի հա մոզ վի, որ ըն կեր քը եր կուն քի 
վեր ջին ցա վե րի ազ դե ցու թյան տակ շեր
տա զատ վել է։ Ե թե ըն կեր քը ի նք նու րույն չի 
ծնվում ծնն դա բե րու թյու նից հե տո՝ 30 րո պե
նե րի ըն թաց քում, ա պա ման կա բարձ–գի
նե կո լո գն այն հե ռաց նում է՝ ձեռ քը մտց նե
լով ար գան դի խո ռոչ։ Այդ մի ջամ տու թյու նը 
պետք է ան զգա յաց ման տակ կա տա րել։ Ե թե 
ար դեն է պի դու րալ ան զգա յա ցում կա տա րել 

են, բժիշ կը կա րող է ան մի ջա պես գոր ծի ան ց
նել։ Հա կա ռակ դեպ քում ը նդ հա նուր ան զգա
յաց ման կա րիք կլի նի։ 

Ըն կեր քի ձեռ քով ար հես տա կան հե ռաց
ման են դի մում նաև, ե րբ ըն կեր քային շր ջա
նում սկս վել է ա րյու նա հո սու թյուն: Ե թե կորց
րած ա րյան քա նա կը մեծ է, գե րա զան ցում է 
մարմ նի զանգ վա ծի 0,5 %–ը, ա պա սկ սում են 
ին ֆու զի ոն–տ րանս ֆու զի ոն թե րա պի ա, նե
րար կում են հե ղուկ ներ, պլազ մա, ան հրա ժեշ
տու թյան դեպ քում՝ լ վաց ված է րիթ րո ցիտ ներ:

 

ԸՆ ԿԵՐ ՔԻ ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ՀԵ ՌԱ ՑՈՒՄ

ԸՆ ԿԵՐ ՔԻ ՍՏՈՒ ԳԵ ԼԸ (ԶՆ ՆԵ ԼԸ)

Բժշ կա կան բրի գա դը, ո րն ըն դու նում է 
ծնն դա բե րու թյու նը, ու շա դիր զն նում է ըն
կեր քը դուրս գա լուց հե տո։ Ա նհ րա ժեշտ է 
ստու գել՝ լրի՞վ է դուրս ե կել, թե՞ ոչ, որ ևէ մաս 
չի՞ մնա ցել ար գան դում։ Ե թե ան գամ ան
նշան կաս կած կա, բժիշ կը ձեռ քը մտց նում 
է ար գան դի մեջ, որ պես զի հա մոզ վի, որ այն 
լրիվ դա տարկ է, ի նչ պես նաև հայտ նա բե րի 
ար գան դի ան նշան վնաս վածք նե րը և դուրս 
բե րի պլա ցեն տայի մնա ցորդ նե րը: Այս ստու
գու մը կա տար վում է նաև բնա կան ու ղի նե
րով ծնն դա բե րու թյան դեպ քում նա խոր դող 
կե սա րյան հա տում ու նե ցած ծննդ կան նե րի 
մոտ ար գան դի կա րե րը ստու գե լու հա մար։

 Շե քի կտր ված քը, ի նչ պես նաև վնաս
վածք նե րը կկա րեն ըն կերքի ծն վե լուց հե տո։ 

Մինչ այդ կս տու գեն ծնն դա բե րա կան ու ղի
նե րը: Սո վո րա բար ծնն դա բե րու թյան այս 
հատ վա ծում ման կա բար ձու հին ե րե խային 
հար դա րում է՝ ձեր/հոր ներ կա յու թյամբ։

Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո 2 ժամ դեռևս 
պառ կե լու եք ծնա րա նում, ե րե խան ձեր կող
քին կլի նի, հայ րիկը՝ նույնպես, ե թե ներ կա է 
ե ղել ծնն դա բե րու թյա նը։ Ման կա բար ձու հին 
կամ բուժ քույ րը պար բե րա բար կչա փեն ձեր 
ա րյան ճն շու մը, ջեր մու թյու նը, կհետ ևեն ար
գան դի վի ճա կին, ա րյու նային ար տադ րու
թյան քա նա կին, ո րը շատ քիչ պետք է լի նի։ 
Վեր ջա պես հար դա րու մից հե տո ձեզ կտա
նեն հի վան դա սե նյակ։ Ե թե ծնն դա բե րել եք 
ը նդ հա նուր ան զգա յաց մամբ, ու րեմն այն
տեղ կտես նեք ե րե խային։

 
ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ՊՏ ՂԱՇՐ ՋՈՒՄ 

Ո րոշ մաս նա գետ ներ խոր հուրդ են տա լիս 
հղի ու թյան 8–րդ ամ սվա վեր ջում պտ ղաշր
ջում կա տա րել, ե թե պտու ղը հե տույ քային 
ա ռա ջադ րու թյան է, որ պես զի կա րո ղա նա 
ծն վել գլուխն ա ռջ ևի դիր քով։ Դրա հա մար 
գո յու թյուն ու նի հա տուկ մե թոդ։ Ա պա գա 
մայ րի կին նե րար կում են դե ղա նյութ, ո րն 
ար գան դը թու լաց նում է, ի սկ կնո ջը պառ
կեց նում են ման կա բար ձա կան սե ղա նի վրա։ 
Բժիշ կը ձեռ քե րով շո շա փում է նրա ո րո վայ նը 

և աշ խա տում ո րո վայ նի պա տից ներս ո ւղ ղել 
ե րե խայի դիր քը։ Սա սո վո րա բար կա տար
վում է է խոգ րա ֆի այի հս կո ղու թյան տակ։ Դա 
միշտ չէ, որ հա ջող է ըն թա նում և միշտ չէ, որ 
հնա րա վոր է ա նել, ի սկ եր բեմն էլ պար զա
պես հա կա ցուց ված է, ե թե պտու ղը շատ թույլ 
է, պտ ղային հե ղու կը շատ քիչ է, կամ մայրն 
ար գան դի կա ռուց ված քի խախ տում ու նի 
կամ կա րեր ար գան դի վրա։
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Ե րե խան կար ծես նս տած վի ճա կում է 
գտն վում՝ հե տույ քն ո ւղղ ված դե պի կոն քա
մուտք, ոտ քե րը՝ ծա լած. ոտ քերն ա ռա ջինն 
են դուրս գա լիս (կոչ վում է լրիվ հե տույ քային 
ա ռա ջադ րու թյուն), կամ կար ծես թե ծալ ված 
դիր քում է, սրունք նե րը ներք ևում են, ոտ քե
րը բարձ րաց ված են, ձգ ված մարմ նի եր կա
րու թյամբ, ներ բան նե րը՝ դեմ քի ա ռաջ (ոչ 
լրիվ հե տույ քային ա ռա ջադ րու թյուն)։ Հե
տույ քային ա ռա ջադ րու թյու նը պա տա հում է 
ծնն դա բե րու թյան 4%–ի դեպ քե րում։ Այն պա
հան ջում է ո րոշ նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ 
ոչ մի այն ծնն դա բե րու թյու նից ա ռաջ, այլ նաև 
ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քում։

Ման կա բար ձու հին փոր ձում է թույլ չտալ, 
որ պտու ղը սկ սի հե տույ քային մա սով ներքև 
շարժ վել և ա րագ ծն վել, ե րբ դեռ վզի կը լրիվ 

բաց ված չէ, այ լա պես նրա գլու խը չի կա րող 
ան ցնել ոչ լրիվ բաց ված վզի կով և կսեղմ
վի, ո րից նյար դային ան ցան կա լի բար դու
թյուն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ։ Որ պես զի 
ծնն դա բե րու թյունն ըն թա նա նոր մալ հու նով, 
հար կա վոր է, որ ար գան դի վզի կն ի նք նա կա 
(ա ռանց արտաքին մի ջամ տու թյան), հա վա
սա րա չափ և բա վա կան ա րագ բաց վի։ Ճի գե
րի գոր ծադր մամբ դուրս են գա լիս ոտ քե րը, 
հե տո՝ ու սե րը, վեր ջա պես՝ գլու խը։ Ծնն դա
բե րու թյան ժա մա նակ ան պայ ման հա տում 
(կտր վածք) են ա նում շե քի վրա, որ պես զի 
պտու ղը հեշտ ծն վի:

 Ներ կա յումս հե տույ քային, ա ռա վել ևս 
տո տի կային ա ռա ջադ րու թյան դեպ քում, 
հատ կա պես ա ռաջ նա ծին նե րի մոտ,  դի մում 
են կե սա րյան հատ ման վի րա հա տու թյան:

 ՀԵ ՏՈՒՅ ՔԱՅԻՆ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՄԻ ՋԱ ՁԻԳ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երբ պտու ղն ար գան դի խո ռո չում ու նի հո
րի զո նա կան դրու թյուն, ի սկ գլու խը գտն վում 
է ոչ թե վեր ևում կամ ներք ևում, այլ աջ կամ 
ձախ կո ղե րում, ա պա դա կոչ վում է մի ջա
ձիգ կամ լայ նա կի դրու թյուն։ Այս դրու թյան 
դեպ քում ծնն դա բե րու թյու նը բնա կան ու ղի ով 
ան հնա րին է: Պետ ք է ըն դուն վել ծնն դա տուն 

ծնն դա բե րու թյան են թադ րյալ ժամ կե տից 
1–2 շա բաթ ա ռաջ: Այս դեպ քում ան պայ ման 
պետք է կե սա րյան հա տում կա տա րել, ե թե 
բժիշ կը ծնն դա բե րու թյու նից ա ռաջ չի կա րո
ղա ցել ե րե խայի դիր քն ո ւղ ղել։ Եր բեմն հնա
րա վոր է լի նում ե րե խայի դիր քը փո խել ար
տա քին պտ ղաշրջ մամբ։

 ՃԱ ԿԱ ՏԱՅԻՆ, ԴԻ ՄԱՅԻՆ ՆԵՐԴ ՐՈՒՄ 

Այս ներդր ման մա սին են խո սում, ե րբ 
ե րե խայի գլու խը  խո նարհ ված է, հետ է ըն
կած, կզա կը ա ռաջ է ձգ ված, բե րանն ու քի թն 
ո ւղղ ված են դե պի ցայլ քը: Այս դեպ քում ան
հրա ժեշտ է, որ կզա կը գտն վի ցայ լքի տակ, 
հե տո շր ջան ցի ցայլ քը, որ պես զի պտ ղի գլու
խը կա րո ղա նա ան ցնել ծնն դա բե րա կան խո

ղո վա կով։ Այս ձևով լույս աշ խարհ ե կող ե րե
խա նե րի մեծ մա սը շր թունք նե րի շր ջա նում 
ա րյան զե ղում են ու նե նում, բայց դա վտան
գա վոր չէ և մի քա նի օր ան ց ան հե տա նում է։ 
Դի մային ա ռա ջադ րու թյան ո րոշ տե սակ նե րի 
դեպ քում ծնն դա բե րու թյու նը բնա կան ու ղի ով 
ան հնա րին է: 

ԵՐԿ ՎՈՐՅԱԿ ՆԵ ՐԻ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Հար կա վոր է հաշ վի առ նել բազ մա թիվ 
գոր ծոն ներ, որ պե զի ո րոշ վի՝ ե րկ վո րյակ
նե րի ծնն դա բե րու թյու նը կա րող է ըն թա
նալ բնա կան ե ղա նա կով, որը վտան գա վոր 
չի լինի պտուղ նե րի և մոր կյան քի հա մար։ 
Ա ռա ջին հեր թին՝ մոր ար գան դի վրա կա րեր 

չպետք է լի նեն, ի սկ կոն քը այն պի սի չա փեր 
և ձև պետք է ու նե նա, որ պես զի ե րե խա նե րը 
կա րո ղա նան ան ցնել։ Մյուս կող մից՝ ե րե խա
նե րի դիր քը մոր ար գան դում, հատ կա պես 
այն պտ ղի դիր քը, ո րը ա ռա ջինն է ծն վե լու, 
վճ ռո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նեն։ Ե թե ե րկ
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վո րյակ նե րից ա ռա ջի նը հե տույ քային մա
սով դե պի ներքև ո ւղղ ված դիրք ու նի կամ 
մի ջա ձիգ դրու թյուն է, ծնն դա բե րու թյու նը 
սո վո րա բար կա տար վում է կե սա րյան հա
տու մով։ Բայց ե թե ա ռա ջին պտու ղը գլ խով 
դե պի ներքև է գտն վում, ա պա հնա րա վոր է 
նաև բնա կան ծնն դա բե րու թյուն։ Փոխ վում 
են միայն հս կո ղու թյան մե թոդ նե րը, քա նի 

որ հար կա վոր է հետ ևել եր կու պտուղ նե րի 
սրտե րի զար կե րին։

Ա ռա ջին պտ ղի ծն վե լուց հե տո բժիշ կը 
զննում է ե րկ րորդ պտ ղի դրու թյու նը։ Նա կա
րող է ե րե խայի գլ խի դիր քը փո խե լու փորձ 
կա տա րել դր սից։ Ե թե ա ռա ջին ե րե խան 
ծնվել է բնա կան ե ղա նա կով, ու րեմն ե րկ րորդ 
ե րե խան նույն պես կծն վի բնա կան ու ղիով:

 ՈՒ ՐԻՇ ԴԻՐ ՔԵՐ

Հ ղի ու թյան 7–րդ կամ 8–րդ ամ սում պտու
ղը սո վո րա բար ար գան դի մեջ գրա վում է 
իր վերջ նա կան տեղն ու դիր քը, ո րը կմ նա 
մինչև ծնն դա բե րու թյուն, այ սինքն՝ գլու խը 
խո նարհ ված, կզա կը ո ւղղ ված դե պի կրծ քա

վան դակ, ոտ քե րը՝ վերև։ Եր բեմն նա կա րող 
է նաև շատ ա վե լի ան սո վոր դիր քեր ու նե նալ 
և գտն վել հե տույ քով, ու սե րով կամ դեմ քով 
դե պի ներքև դար ձած։

 ԿԵ ՍԱՐՅԱՆ ՀԱ ՏՈՒՄ

 Կե սա րյան հա տու մը վի րա բու ժա կան վի
րա հա տու թյուն է, ո րի մի ջո ցով ե րե խային 
լույս աշ խարհ գա լու հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս՝ մոր ո րո վայ նի խո ռո չը բա ցե լով։

 Բա ցի այն դեպ քե րից, ե րբ կե սա րյան հա
տու մը պլա նա վոր ված է, ցան կա ցած պա
հի դրան դի մե լու ան հրա ժեշ տու թյուն կա
րող է ա ռա ջա նալ ան գամ ար դեն սկս ված 
ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ, օ րի նակ՝ ե թե 
ար գան դի վզի կի բաց վե լը շատ դան դաղ է 
տե ղի ու նե նում, կամ պտ ղի մոտ հի պօք սի ա 

է զար գա նում, ի սկ դրա մա սին վկա յում են 
նրա սր տի զար կե րի գրան ցում նե րը։ Այս վի
րա հա տու թյու նն ան հրա ժեշտ կլի նի նաև այն 
դեպ քում, ե րբ պտ ղի գլու խը շատ խո շոր է, 
որ պես զի կա րո ղա նա ան ցնել մոր կոն քի մի
ջով, ե թե ան գամ ար գան դի վզի կը լրիվ բաց
ված լի նի։ Հնա րա վոր են նաև այն պի սի դեպ
քեր, ո րոնք հղի ու թյան վեր ջին ամ սում կան
խա տե սել ան հնար է, ի նչ քան էլ ստու գում ներ 
ու գրան ցում ներ կա տար վեն։

Պ ԼԱ ՆԱՅԻՆ ԿԵ ՍԱՐՅԱՆ ՀԱ ՏՈՒՄ

 Կե սա րյան հա տում կա տա րե լու ան հրա
ժեշ տու թյու նը կա րե լի է կան խա տե սել հղի ու
թյան 8–րդ կամ 9–րդ ամ սում այն դեպ քե րում, 

•  երբ պտ ղի գլու խը, ո րի չա փե րը կա րե լի 
է պար զել է խոգ րա ֆի այի մի ջո ցով, շատ 
մեծ է և չի կա րող ան ցնել մոր կոն քի մի
ջով (կոն քի չա փե րը կա րե լի է պար զել 
ռենտ գե նոգ րա ֆի այի մի ջո ցով),  

•   ե թե ֆիբ րո մայի վի րա հա տու թյան հե
տևան քով ար գան դի վրա ար դեն կա րեր 
կան և կա րող են քանդ վել եր կուն քի ցա
վե րի ժա մա նակ,  

•  ե թե ե րե խան գտն վում է լայ նա կի/ մի ջա ձիգ 
դիր քում կամ հե տույ քային մա սով դե պի 

ներքև. վեր ջին դեպ քում, ճիշտ է, միշտ չէ որ 
կե սա րյան հա տում են կա տա րում, 

•  ե թե բազ մապ տուղ (ե րեք կամ չորս ե րե
խա նե րի) հղի ու թյան մա սին է խոս քը. եր
կու ե րկ վո րյակ նե րի դեպ քում նույն պես 
կա րող է կե սա րյան հատ ման ան հրա
ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նալ, ե թե ե րե խան, 
ո րը ա ռա ջի նը պետք է ծն վի, գտնվում է 
հե տույ քային ա ռա ջադ րու թյամբ, կամ 
ար գան դի վրա ար դեն կա րեր կան,

•  ե թե պտ ղի ա ճը շատ դան դաղ է ըն թա
ցել, և նա ու նի հի պօք սի ա, չի կա րող 
բնա կան ե ղա նա կով լույս աշ խարհ գալ, 

•  ե թե ըն կեր քը փա կում է ներ քին օ ղը և 
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խան գա րում է ե րե խային ա ռաջ ըն թա
նալ. դա կոչ վում է ըն կեր քի ա ռա ջադրու
թյուն, և այս դեպ քում ա րյու նա հո սու
թյան ռիս կը, ո րը շատ վտան գա վոր է 
մոր կյան քի հա մար, հար կադ րում է կե
սա րյան հա տում կա տա րել, 

•  ե թե հղի ու թյան վեր ջում մայ րը վա րակ վել 

է հեր պե սով, քա նի որ ան հրա ժեշտ է թույլ 
չտալ, որ ե րե խան ա ռնչ վի մոր վա րակ ված 
սե ռա կան օր գան նե րի հետ և վա րակ վի, 

•  ե թե մայ րն ու նի բարդացված կար ճա տե
սու թյուն, սր տի հի վան դու թյուն կամ ա րյան 
բարձր ճն շում, չի թույ լատր վում ճի գեր 
գոր ծադ րել։

 ՑԱ ՎԱԶՐ ԿՈՂ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Կե սա րյան հա տում կա րե լի է կա տա րել 
ցա վազրկ ման ե րեք ե ղա նա կով՝ է պի դու րալ, 
սպի նալ և ը նդ հա նուր։ Ե թե ցա վազրկ ման 
ան հրա ժեշ տու թյան մա սին հայտ նի է նա խօ
րոք, ու րեմն կա րե լի է ը նտ րել ցա վազրկ ման 
մի ջոց նե րը՝ հաշ վի առ նե լով այն հա կա ցու
ցում նե րը, ո րոնց մա սին բա ցատ րու թյուն ներ 
կտա մաս նա գետ բժիշ կը։

Ե թե կե սա րյան հա տում կա տա րե լու ան
հրա ժեշ տու թյունն ա ռա ջա նում է ծնն դա բե
րու թյան ըն թաց քում, ցա վազր կող մի ջոցն 
ը նտ րում են ե րե խայի լույս աշ խարհ գա լու 
հրա տա պու թյան աս տի ճա նին հա մա պա

տաս խան։ Ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում ը նդ հա նուր ան զգա յաց ման կա րիք 
է լի նում, ան գամ ե թե ար դեն կա տար վել է 
տե ղային ան զգա յա ցում։ Կե սա րյան հատ
ման դեպ քում հարկ կլի նի ան զգա յաց ման 
ժա մա նակ նե րարկ ված ցա վազր կող մի ջոց
նե րի դե ղա չա փե րը մե ծաց նելու, բայց դրա 
հա մար ան հրա ժեշտ կլի նի 20 րո պե։ Ե թե 
շտապ նե րազ դե լու կեն սա կան ան հրա ժեշ
տու թյուն չկա, կա ռա ջար կեն ը նտ րել ցա
վազր կող մի ջոց նե րից որ ևէ մե կը։

 ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ
 Կե սա րյան հա տում կա տա րում են վի

րա հա տա րա նում՝ ը նդ հա նուր ան զգա յաց
մամբ։ Ե թե այն կա տա րում են ռե գի ո նալ 
ան զգա յաց մամբ, մայ րը գի տակ ցու թյու նը չի 
կորց նում, բայց չի տես նում վի րա հա տա կան 
դաշ տը, ո րը նրա նից ծած կում է ան թա փանց 
ա պա կին։ Եր բեմն ա մուս նուն կամ կնոջ հա
րա զատ նե րից մե կին թույլ են տա լիս ներ կա 
գտն վել, ե թե ցանկանում են, բայց, ան շուշտ, 
վի րա հա տա րան ներս չեն թող նում։

 Ցայլ քը նա խա պես կսափ րեն, կա տե տոր 
կդ նեն մի զու կից ներս, որ պես զի լրիվ դա
տար կեն մի զա պար կը։ Ա վե լի հա ճախ հա
տու մը կա տար վում է ցայլ քի վեր ևի հատ վա
ծում՝ լայ նա կան կտր ված քով, որ տեղ սպին 
հե տա գա յում հա զիվ նկա տե լի է դառ նում։ 
Ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
ո ւղ ղա ձիգ հա տում է կա տար վում, որ պես
զի ե րե խային ա վե լի ա րագ հա նեն լույս աշ
խարհ։ Ե թե ար գան դի վրա ար դեն կա սպի, 
նոր հա տու մը կկա տար վի նույն տե ղում։ Հե

տո վի րա բույ ժը կտ րում է են թա մաշ կային 
հյուս վածք նե րը, ար գան դի պա տի մկա նային 
շեր տը։ Նա բա ցում է ո րո վայ նի խո ռո չը ծած
կող թա ղան թը (պե րի տո նե ու մը), մի կողմ է 
թող նում մի զա պար կը, որ պես զի մուտք ունե
նա ար գան դի ներք ևի մաս (դա ա մե նա նուրբ 
և մի ա ժա մա նակ ա մե նա դի մաց կուն հատ
վածն է), ո րը նույն պես բա ցում է։ Հի մա ան
հրա ժեշտ է ե րե խային հա նել ար գան դից։ Այս 
վի րա հա տու թյու նը տևում է մո տա վո րա պես 
10 րո պե։ Ե թե ե րե խան շտապ բու ժօգ նու
թյան կա րիք չու նի, մայ րը նրան կս տա նա մի 
քա նի րո պե ան ց։

Դ րա նից հե տո հար կա վոր է հա նել ըն կեր
քը, կա րել բո լոր բաց ված հյուս վածք նե րը, 
կա րել մաշ կը թե լով կամ ամ րակ նե րով։ Վի
րա հա տու թյան այս հատ վա ծը տևում է մո
տա վո րա պես 30 րո պե։

4–5 օր վա ըն թաց քում մայ րը կա րող է կա րե րի 
շր ջա նում ցա վեր ու նե նալ։ Կա րե րը կամ ամ րակ
նե րը հան վում են մո տա վո րա պես 6 օր ան ց։
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Այժմ նա նո րա ծին է. այ սու հետ մեկ ա միս շա
րու նակ այդ պես ե նք ան վա նե լու նրան:

 
ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐ ՋԱՆ
Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո ծննդ կա նը զգում է 

ո րոշ հոգ նա ծու թյուն, ի նչ պես նաև անսահման ու
րա խու թյուն: Մո տա կա մի քա նի շա բաթ նե րի ըն
թաց քում ծննդ կա նի օր գա նիզ մը փո փո խու թյուն նե րի 
կենթարկ վի՝ վե րա դառ նա լով նախ նա կան՝ մինչծնն
դա բե րա կան վի ճա կին։ 

ԼՈ ԽԻ Ա ՆԵ ՐԸ 

Հետծնն դյան շր ջա նում ա ռա ջա ցած ար տադ րու թյու
նը, ո րը դուրս է մղ վում ար գան դից կծ կում նե րի շնոր
հիվ, կոչ վում է լո խի ա։ Դրանք կա րող են շա րու նակ վել 
2–6 շա բաթ, և այդ ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում դրանց 
գույ նի փո փո խու թյուն։ Ա ռա ջին օ րե րին դրանք վառ կար
միր գույ նի են, այ նու հետև դառ նում են վար դա գույն կամ 
դարչ նա գույն և վեր ջա պես դե ղին, սպի տակ կամ ան
գույն։ Այդ ըն թաց քում չի կա րե լի օգ տա գոր ծել ներ հեշ տո
ցային տամ պոն ներ՝ ին ֆեկ ցի այի տա րա ծու մից խու սա
փե լու հա մար։ Հար կա վոր է հետ ևել լո խի ա նե րի գույ նի 
փո փո խու թյա նը: Գար շա հո տու թյու նը կա րող է ար գան
դում բոր բո քային պրո ցե սի նա խան շան լի նել։

Ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի 
գրգռ վա ծու թյու նը հա ճախ ա ռա ջաց նում է անհար մա
րություն։ Ո ւս տի մի զե լիս հնա րա վոր է այ րո ցի զգա ցում: 
Նման դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է բա րակ շի թով լվա ցում 
կա տա րել: Ջու րը լու ծում է մե զի մեջ ե ղած թթու նե րը, ին
չը նվա զեց նում է այ րո ցի զգա ցո ղու թյու նը։

 Նոր այս շա բաթ վա ըն թաց քում, ի նչ պես նաև հե
տա գա ժա մա նա կա հատ վա ծում ու շա դիր պետք է հե
տևել ծննդ կա նի ա ռող ջու թյա նը տա նը կամ ծնն դա տա
նը։ Բա ցի կա րե րի վի ճա կի և լո խի այի գույ նին հետ ևե
լուց, պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել ա րյան ճնշ մա նը, 
ի նչ պես նաև ար գան դի կր ճատ ման պրո ցե սին՝ գնա
հա տե լով, թե ի նչ պես է ար գան դը վե րա դառ նում սո վո
րա կան չափ սե րին։ 

ՆՈ ՐԱԾ ՆԻ ԽՆԱՄ ՔԸ 

Պոր տա լա րի մնա ցոր դն ար դեն չո րա ցել է և ըն կել: 
Ե թե պոր տա լա րի տե ղում նկատ վի ար տադ րու թյուն, 
ա ռա վել ևս ա ռա ջա նա ա րյու նա հո սու թյուն, ան հա պաղ 
պետք է դի մել բժշ կի։ Ու րիշ մտա հո գու թյան պատ ճառ 
կա րող է դառ նալ պոր տի շր ջա նից տհաճ հո տը, ո րը 
վկա յում է պոր տի մեջ ին ֆեկ ցի այի ան ցման և նրա 
բոր բոք ման մա սին։ Նո րա ծի նը կա մաց–կա մաց վե րա
կանգ նում է իր քա շը և հնա րա վոր է ա ռա ջին ամ սում 
ա վե լաց նի 600–700 գ։ Եր կա րու թյու նը ևս ա վե լա նում է 
1–2 սմ –ով։

 Նո րած նի աչ քե րը կա րող են ֆո կու սա վո րել մի այն 
այն ա ռար կա նե րը, ո րոնք գտն վում են 30–45 սմ տա
րա ծու թյան վրա: 

ՄԱՅ ՐԱ ԿԱՆ ԶԳԱՑ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

Հաս տատ ված է, որ ե րե խային պետք է հնա րա վո
րինս շուտ գր կել, ի սկ հե տա գա յում, որքան հնա րա վո ր 
է, շատ ժա մա նակ ան ցկաց նել նրա հետ շփ վե լով։ Տաք 
և հար մա րա վետ ար գան դից դուրս գա լուց հե տո փոք
րի կը կա րող է լի նել ան հան գիստ, նյար դային և նույ
նիսկ վա խի զգա ցում ու նե նալ։ Մարմ նա կան շփում
նե րը մոր հետ օգ նում են նո րած նին վե րա կանգ նելու 
կա պը մոր հետ: Ի նչ քան մայ րը հա ճախ շփ վի ման կան 
հետ, այն քան ա րագ նրա մեջ կարթ նա նան մինչ այդ 
ան ծա նոթ զգաց մունք նե րը, ի սկ ե րե խայի տրա մա
դրու թյու նը և ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը կբարձ րա նա։ 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով շատ կար ևոր է, որ մայ րը ին քը 
խնա մի փոք րի կին, ան գամ ծնն դա տա նը գտն վե լու ըն
թաց քում։ Ե թե ե րե խայի մոտ խնդիրներ ա ռա ջա նան 
և նրան այդ պատ ճա ռով տե ղա փո խեն, հար կա վոր է 
նրան հա ճախ այ ցե լել, և նույ նիսկ ե թե նա գտն վում է 
կյու վե զում։ Զգաց մունք ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ոչ 
մի այն մոր և ման կան միջև։ Հո րը նույն պես հար կա
վոր է մտեր մա նալ փոք րի կի հետ՝ փոքրիկի կյան քի 
ա ռա ջին րո պե ից սկ սած։ Նա խա ձեռ նող հայ րիկ նե րին 
թույլ են տա լիս նույ նիսկ ա վե լին։ Թող հայ րը կտ րի 
ման կան պոր տա լա րը ծն վե լիս, լո ղաց նի, քնեց նի ե րե
խային, փո խի տա կա շո րե րը. փոք րի կը շու տով կսկ սի 
ճա նա չել հոր ձայ նը, ին չն ա վե լի լավ կանդ րա դառ նա 
հոր զգաց մունք նե րի վրա։ 

Ո չինչ այն քան չի մո տեց նում մո րը և ե րե խային, 
որ քան կրծ քով կե րակ րե լը։ Սկզ բից կրծ քում ար տա
դրվում է կաթ նա խեժ, ո րը դեղ նա վուն գույ նի հե ղուկ 
է՝ հա րուստ հա կա մար մին նե րով և սնն դա նյու թե րով, 
ո րոնք շատ կար ևոր են ե րե խայի հա մար։ Հար կա վոր 
է սկ սել կրծ քով կե րակ րել, որ քան հնա րա վոր է վաղ։ 
Կրծ քա գեղ ձե րի չափ սե րից կախ ված չէ կե րակ րե լու 
ու նա կու թյու նը։ Կա թի ա ռա ջա ցու մը և նո րած նի ծծե
լու ու նա կու թյու նը բնա ծին են, սա կայն մայ րը պետք 
է ո րոշ ու նա կու թյուն ներ ձեռք բե րի ման կա նը կրծ քով 
կե րակրե լու հա մար՝ դեռևս հղի ու թյան ըն թաց քում։ 

ԿՐԾ ՔՈՎ ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒՄԸ

Ե րե խայի հա մար լա վա գույն սնուն դը մոր կրծքի 
կաթն է։ Կրծ քի կա թի մեջ ե րե խայի ա ճի և զար գաց
ման հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր նյու թե րը կան բա վա
րար քա նա կու թյամբ և փոխ վում ե ն՝ ե րե խայի հա սա
կի հետ կապ ված։ Կրծ քի կա թը պա րու նա կում է հա
կա մար մին ներ, ո րոնք նո րած նին պաշտ պա նում են 
վա րակ նե րից: Կրծ քի կա թը հեշտ է մարս վում և ստա
մոք սի խան գա րում չի ա ռա ջաց նում։ Կրծ քի կա թով 
կե րակր վող ե րե խա նե րը, փաս տո րեն, հազ վա դեպ 
են հի վան դա նում մաշ կախ տով (էկ զե մա), հեղ ձու կով 
(ա սթ մա) և ա կան ջա բոր բով (օ տիտ),  իսկ հե տա գա
յում՝ շա քա րային դի ա բե տով:

Կրծ քով կե րակ րե լն օգ տա կար է նաև մոր հա մար։ 
Եվ ոչ մի այն այն պատ ճա ռով, որ շատ է հեշ տաց նում 

 ՇՆՈՐ ՀԱ ՎՈՐ ՁԵՐ ՄԱՆ ԿԻ ԿԻ ԾՆՈՒՆ ԴԸ 
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նրա կյան քը։ Կրծ քի կաթն ան վճար է, միշտ ձեռ քի տակ 
և հար կա վոր ջեր մու թյամբ։ Կրծ քով կե րակ րե լու ժա
մա նակ ար տադր վում են հոր մոն ներ, ո րոնք ար գան դի 
կրճա տում են ա ռա ջաց նում և օ ժան դա կում են ա րագ 
նոր մալ վի ճա կի վե րա դառ նա լուն։ Ա վե լի ա րագ կձ
ևա վոր վի նաև ձեր մարմ նի նախ կին տես քը, քա նի որ 
կրծքով կե րակ րե լու հա մար շատ է ներ գի ա է հար կա
վոր, ո ւս տի կծախս վեն կու տակ ված ճար պե րը։

Հ ղի ու թյան շր ջա նում կրծ քի պտուկ նե րի շուր ջը 
մգա նում է, գո յա նում են բշ տիկ ներ, այս պես կոչ ված՝ 
ճար պա գեղ ձեր։ Հղի ու թյան վեր ջում պտուկ նե րը նուրբ 
ու փա փուկ են դառ նում։ Որ պես զի կրծ քով կե րակ րե լը 
հա ճե լի լի նի, հար կա վոր է պտուկ նե րը մար զել՝ թեթև 
մեր սում ա նե լով։ Հղի ու թյան վեր ջին շր ջա նում պտուկ
նե րից դե ղին գույ նի ար տադ րու թյուն է լի նում։ Այդ 
շրջա նում պետք է խնա մել կուրծ քը՝ ա մեն օր լվա նալ, 
լավ չո րաց նել և եր բեք չօգ տա գոր ծել կուրծ քը չո րաց
նող օ ճառ։ Կա րե լի է կրծ կա լի մեջ դր վող հա տուկ ներ
դիր ներ օգ տա գոր ծել, որ պես զի կրծ կա լը չկեղ տոտ վի։

Կրծ քով կե րակ րե լու դեպ քում պետք է գնել հա

տուկ կրծ կալ, ո րը կե րակ րող մոր հա մար նա խա
տես ված ներ դիր ներ ու նի։ Օգ տա գոր ծե՛ք բամ բա կյա 
կրծկալ, ո րը դի մա ցից է կոճկ վում, ի սկ կա պիչ նե րի 
չա փե րը կա րե լի է կար գա վո րել։ Բո լոր մայ րերն, ան
կախ կրծ քի չա փե րից, կա րող են կե րակ րել ի րենց 
ե րե խա նե րին։

Ան հաս նե րը, ո րոնք ծն վել են մինչև 28 շա բա թա
կան հղի ու թյան ժամ կե տում, հա մա րյա թե ա նընդ
հատ գտն վում են քնած վի ճա կում, ե րբ նրանց 
հպվում եք, նրանք կա՛մ փո խում են ի րենց դիր քը, 
կա՛մ բա ցում են աչ քե րը. այդ ար թուն վի ճա կը տևում 
է մի քա նի րո պե։ 

Ան հաս նե րը, ո րոնք ծն վել են 32 շա բա թա կան և 
ա վե լի ժամ կե տային հղի ու թյու նից, կա րող են ի նք նու
րույն ա րթ նա նալ, և նրանց մոտ ար դեն նկատ վում է 
քնե լու և ար թուն վի ճա կի հեր թա փո խը։ Հե տա գա յում 
ար թուն վի ճա կն ա վե լի եր կար է տևում, և 37 շա բա թա
կան հա սա կում ծն ված նե րն ար թուն ժա մա նակ կա րող 
են ու նե նալ բարձր ճիչ։ 

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԼԱ ՑԻ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ

Քաղցածություն
ոչ բա վա րար կաթ նար տադ րու թյան դեպքում, 

կրծ քով ոչ ճիշտ կե րակր ման դեպ քում

Անհարմարություն
շոգ է, ցուրտ կամ տա կա շո րե րը 

կեղ տոտ են (թաց)

Հոգ նա ծու թյուն շատ այ ցե լու նե րի առ կա յու թյուն

Հի վան դու թյուն կամ ցավ ա կան ջի բոր բո քում, փո րա ցավ և այլն

Ման կա կան 

ար հես տա կան սնու ցում
կո վի կաթ, ար հես տա կան խառ նուրդ ներ, գա զե րի ա ռա
ջա ցում

Մեծ «պա հանջ նե րով»

ե րե խա ներ
ու զում են ի րենց գր կեն

 Ներ կա յումս հա սուն, ա ռողջ նո րած նին մո տեց
նում են կրծ քին ան մի ջա պես ծնն դա բե րու թյու նից 
հե տո։ Խոր հուրդ է տր վում մոր և ման կան հա մա տեղ 
կե ցու թյու նը, կե րակր ման ռե ժի մն ա զատ է. ը ստ ե րե
խայի պա հան ջի, ա ռանց գի շե րային ը նդ մի ջում նե րի, 
կրծ քով կե րակր վող ե րե խան մինչև 6 ամ սա կա նը չի 
ստա նում ոչ մի այլ սնունդ, բա ցի կրծ քի կա թից։ Խոր

հուրդ չի տր վում տալ ջուր, թեյ, այլ հյու թեր։ Հա վել
յալ սնուն դը պետք է տալ 6 ամ սա կա նից, ի սկ ո րոշ 
ե րե խա նե րի (դ րանք կազ մում են շատ փոքր տո կոս)՝ 
4–5 ամ սա կա նից։ 

Ան հաս նե րի կե րակ րու մը կախ ված է ե րե խայի տա րի
քից, կշ ռից, ը նդ հա նուր վի ճա կից: 

ԱՆ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒ ՄԸ ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ

Կրծ քով կե րակ րումը ոչ մի այն ան փո խա րի նե լի սնունդ 
է փոք րի կի հա մար, այլև ձեզ կպահ պա նի ան ցան կա լի 
հղի ու թյու նից և հե տա գա յում՝ կրծք ա գեղ ձի քաղց կե ղից: 

Կրծ քով կե րակ րե լուց իմ պուլս ներ են հա ղորդ վում 
գլ խու ղեղ, որ տեղ ար տադր վում է մեծ քա նա կու թյամբ 
պրո լակ տին: Պրո լակ տի նն ա պա հո վում է կաթ նար

տադ րու թյու նը: Զար գա նում է ֆի զի ո լո գի ա կան ա մե
նո րե ա և ֆի զի ո լո գի ա կան չբե րու թյուն: Պրո լակ տի նի 
հետ ևան քով ը նկճ վում է մյուս գո նա դոտ րոպ հոր մոն
նե րի ֆո լի կու լոխ թա նող և գլ յու տե ի նի զաց նող հոր մոն
նե րի ար տադ րու թյու նը, չի ա ռա ջա նում օ վու լ յա ցի ա, 
հետ ևա բար և հղի ու թյուն:
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 Բեղմ նա կանխ ման այս ե ղա նա կը կոչ վում է լակ տա ցի ոն ա մե նորե այի մե թոդ: Նրա է ֆեկ տի վու թյան չա փա նիշ
ներն են. 

1. ա մե նո րե ա (դաշ տա նի բա ցա կա յու թյուն),
 2. բա ցա ռա պես կրծ քով կե րակ րում (ս նու ցու մը և՛ ցե րե կը, և՛ գի շե րը),
 3. հետծնն դյան շր ջա նի ա ռա ջին 6 ա միս նե րը:

Ար դյու նա վետ է, ե թե

1. հետծնն դյան ա ռա ջին 6 ա միս ներն են

2. ե րբ բա ցա կա յում է  դաշ տա նային ցիկ լը

3.  երբ ե րե խան կե րակր վում է ա ռանց հա վե լ յալ սնուց ման, բա ցա ռա պես 
կրծքով, ա ռանց գի շե րային ժա մե րի սահ մա նա փակ ման

Մե թո դի 
ա ռա վե լու թյուն նե րը 

•	 մե թո դը մատ չե լի, հեշտ, կի րա ռե լի է

•	 բա ցար ձակ դար ձե լի է

•	 չի պա հան ջում լրա ցու ցիչ ծախ սեր

Խոր հուրդ ներ, ո րոնք կօգ նեն ի րա կա նաց նե լու 
կրծ քով բա րե հա ջող կե րակ րու մը

 1.  Պա հան ջե՛ք, որ քան հնա րա վոր է, նո րած նի՝ ձեզ 
հետ շփ վե լու և կրծ քով կե րակր վե լու շուտ ի րա
կա նա ցու մը:

2.  Հա ճույ քո՛վ ըն դու նեք ձեր և նո րած նի հա մա տեղ 
մնա լը:

3.  Ա նհ րա ժեշտ է կրծ քով կե րակ րել հա ճախ, հենց 
որ ե րե խան քաղցում է. և՛ ցե րե կը, և՛ գի շե րը:

4.  Ա ռա ջին 6 ա միս նե րը կե րակ րել բա ցար ձա կա
պես կրծ քով, չտալ որ ևէ հե ղուկ, ան գամ ջուր:

5.  6 ա միս հե տո, ե րբ տր վում է հա վե լ յալ սնունդ, 
կրծ քով կե րակ րու մը պետք է նա խոր դի ցան կա
ցած հա վե լ յալ կե րակր մա նը:

6.  Շա րու նա կել կե րակ րել մինչև 2 տա րե կան և 
ա վելի:

7.  Շա րու նա կել կրծ քով կե րակ րել, ան գամ ե թե 
մայ րը կամ ե րե խան հի վանդ ե ն:

8. Խու սա փել ծծակ նե րի, շշե րի օգ տա գոր ծու մից:
9.  Մայ րե րը պետք է ու տեն ու խմեն բա վա րար քա

նա կով, որ պես զի հա գեց նեն քաղ ցը և ծա րա վը:
Հետծնն դյան շր ջա նում խոր հուրդ է տր վում օգ տա

գոր ծել հետ ևյալ հա կա բեղմ նա վո րիչ մի ջոց նե րն ան
ցան կա լի հղի ու թյու նից պաշտ պան վե լու հա մար.

•  կրծ քով կե րակ րում (լակ տա ցի ոն ա մե նո րե այի մե
թոդ), 

•  պահ պա նակ, 
•  դի աֆ րագ մա (խտ րոց, պա րա նո ցա կալ),
•  ս պեր մի ցիդ ներ (սերմ նաս պան ներ),
•  նե րար գան դային պա րույր, 
•  բ նա կան մե թոդ ներ (օ րա ցուցային մե թոդ, պար

բե րա կան ի նք նազս պում, ը նդ հատ ված սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն), 

•  հոր մո նալ մի ջոց ներ (պ րո գես տե րոն պա րու նա
կող կամ կոմ բի նաց ված հա կա բեղմ նա վո րիչ հա
բեր):

Ձեռ նար կում չար տա ցոլ ված ան հրա ժեշտ խորհր
դատ վու թյուն կա րող եք ստա նալ ման կա բարձ–գի նե
կո լո գից, ման կա կան և ձեր ըն տա նե կան բժշ կից:

 Հի շե՛ք՝ գրե թե բո լոր կա նայք կա րող են բա
վա կա նա չափ կաթ ար տադ րել ի րենց ե րե խային 
(ան գամ զույ գե րին)  մինչև 6 ամ սա կա նը մի այն 
կրծ քով կե րակ րե լու հա մար: 

 Ե րե խայի բա վա կա նա չափ կաթ չս տա նա լու հիմ
նա կան պատ ճառ ներն են.

• կրծ քով կե րակր ման ո ւշ սկ սե լը,
 • կար ճատև կե րակ րում նե րը,
 • գի շե րային ժա մե րին չկե րակ րե լը, 
•  ե րե խային լրա ցու ցիչ սնունդ կամ ժա մա նա կից 

շուտ այլ սնունդ տա լը,
•  ծ ծա կի և շշի օգ տա գոր ծու մը ,
•  ե րե խային սխալ դիր քով կե րակ րե լը,
•   մոր կաս կա ծը, տագ նա պը, ան վս տա հու թյու նը կե

րակ րե լու իր կա րո ղու թյան նկատ մամբ: 
Ա ռա ջին 6 պատ ճառ նե րի դեպ քում կրծ քե րը բա վա

կա նա չափ չեն խթան վում և քիչ են կաթ ար տադ րում:
 Վեր ջին 3 պատ ճառ նե րի դեպ քում կա թի ար

տադ րու թյու նը բա վա րար է, բայց այն լավ չի 
ար տամղ վում: Ե րե խան դժ վա րու թյամբ է կա թը 
ստա նում, կուրծ քը լավ չի դա տարկ վում և հա
ջորդ ան գամ ա վե լի քիչ է լց վում: 

Ան բա վա րար կաթ նար տադ րու թյան ա վե լի քիչ 
հան դի պող պատ ճառ նե րից ե ն.

•   նոր հղի ու թյու նը,
 •  հա կա բեղմ նա վո րիչ հա բե րի օգ տա գոր ծու մը,
 •  մի զա մուղ նե րի օգ տա գոր ծու մը,
 •  ծայ րաս տի ճան հյուծ վա ծու թյու նը,
•  ծ խե լը, 
•  ալ կո հո լի օգ տա գոր ծու մը և այլն:
 Մոր տա րի քը, կե սա րյան հա տու մը, վա ղա ժամ 

ծննդա   բե րու թյու նը, բազ մա զա վա կու թյու նը և սո վո րա
կան սնուն դը որ ևէ ձևով չեն ազ դում կաթ նար տադ րու
թյան վրա: 

Ե թե ձեր ե րե խան լավ չի ա ճում և քիչ է մի զում, 
ա պա փոր ձե՛ք ա վե լաց նել ձեր կաթ նար տադ րու թյու նը:

 Այդ նպա տա կով.
•   Կե րակ րե լիս հար մա րա վե՛տ դիրք ըն դու նեք և թու

լա ցե՛ք: 
•  Մինչ այդ կա րե լի է կրծ քե րին տաք թր ջոց ներ 
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դնել, թեթ ևա կի մեր սել՝ կրծ քե րի շուր ջը ձեռ քը 
հիմ քից դե պի հարպ տ կային շր ջա նա կը գա լա
րաձև շար ժե լով և մեղ մո րեն շոյե լով: 

•  Որ քան հնա րա վոր է, հա ճա՛խ կե րակ րեք ե րե
խային՝ օր վա և գի շեր վա ըն թաց քում: 

•  Ե րե խային ճիշտ դիր քով մո տեց րե՛ք ձեզ այն պես, 
որ նա կուրծ քը խո րը բռ նի, այլ ոչ թե բռ նի պտու
կը: 

•  Ա մեն ան գամ կե րակ րե լիս ա ռա ջար կե՛ք 2 կուրծքն 
էլ. ցան կա լի է՝ մի քա նի ան գամ:

•   Կե րակ րե լուց հե տո կթե՛ք մնա ցած կա թը և տվե՛ք 
բա ժա կով կամ գդա լով: 

•  Ե թե ե րե խան եր կար է քնում, կե րակ րում չի պա
հան ջում և վատ է ա ճում, յու րա քան չյուր 3–4 ժա մը 
մեկ ա րթ նաց րե՛ք նրան և կե րակ րե՛ք: 

•  Ե թե ե րե խան ան հան գիստ է կրծ քի մոտ կամ հրա
ժար վում է կրծ քից, փոր ձե՛ք հանգս տաց նել նրան 
և նո րից կե րակ րել, ե րբ հան դարտ է: Հա ճախ դա 
ա վե լի լավ է հա ջող վում գի շե րը, ե րբ ե րե խան կի
սա քուն է:

•   Թո՛ւյլ տվեք, որ ե րե խան կուրծ քը ծծի նաև հա ճույ
քի հա մար:

•  Հ րա ժար վե՛ք ծծա կից:
•  Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում ա վե լի շատ հանգս

տա ցե՛ք:
•   Հե ղուկ նե րն ըն դու նե՛ք ա մեն ան գամ, ե րբ ծա րավ 

եք զգում: 
Ե թե այս բո լոր մի ջո ցա ռում նե րից հե տո 1–2 շա

բաթ վա ըն թաց քում ձեր կաթ նար տադ րու թյու նը չա վե
լա նա, և ե րե խան շա րու նա կի քա շը վատ ա վե լաց նել և 
քիչ մի զել, պետք է խորհր դակ ցել ման կա բույ ժի հետ: 
Հա վա նա բար հարկ կլի նի ե րե խային տալու լրա ցու ցիչ 
սնունդ: Բայց հի շե՛ք, որ յու րա քան չյուր ան գամ պետք է 
ե րե խային կե րակ րել եր կու կրծ քով, հե տո մի այն տալ 
կաթ նա խառ նուրդ՝ բա ժա կով կամ գդա լով: Կաթ նա
խառ նուր դը շշով կամ ծծա կով տալն ան թույ լատ րե լի է, 
քա նի որ այդ դեպ քում ե րե խան շատ ա րագ կհ րա ժար
վի կրծ քից:

 Խոր հուրդ չի տր վում որ պես լրա ցու ցիչ սնունդ.
 •  կո վի կաթ,
 •  մա ծուն,
 •  նոսր շի լա:
 Կո վի կա թը չի ա պա հո վում ե րե խայի նոր մալ ա ճը և 

պա հան ջար կը վի տա մին նե րի ու եր կա թի նկատ մամբ: 
Այն հա ճախ ա ռա ջաց նում է. 

•  փոր լու ծու թյուն ,
•  ա լեր գի ա,
 •  սա կա վա րյու նու թյուն,
 •  ռա խիտ, 
•  ե րե խային ըն կա լու նակ է դարձ նում տար բեր վա

րակ նե րի նկատ մամբ:
 Ծայ րա հեղ դեպ քում, ե թե այլ հնա րա վո րու թյուն 

չու նեք և ստիպ ված եք ե րե խային ժա մա նա կա վո րա
պես կո վի կաթ տալ, այն պետք է նոս րաց նեք 3/1 հա
րա բե րակ ցու թյամբ (օ րի նակ՝ 1 բա ժակ կաթ պատ
րաս տե լու հա մար պետք է 3/4 բա ժակ կա թին ա վե լաց
նել 1/4 բա ժակ ջուր, 1 թեյի գդալ շա քա րա վազ և այդ 
խառ նուր դը ե ռաց նել): Կո վի կաթ ստա ցող ե րե խան 
պետք է ա նընդ մեջ գտն վի բժշ կի հս կո ղու թյան տակ և 
լրա ցու ցիչ ստա նա ի րեն ան հրա ժեշտ վի տա մի նային և 
սնն դային մյուս հա վե լում նե րը:

Պ տուկ նե րի ցա վո տու թյուն և ճա քեր

Պ տուկ նե րի վնաս ման հիմ նա կան պատ ճա ռը սխալ 
դիր քում ծծելն է, ե րբ ե րե խան կուրծ քը խո րը չի պա
հում բե րա նում և ծծում է մի այն պտու կը: Կե րակ րե լու 
վեր ջում պտու կը դուրս բե րե լիս այն տա փա կած տեսք է 
ու նե նում, և գա գա թին կա րող է գու նատ գիծ նկատ վել, 
ո րը շու տով վե րա փոխ վում է ճա քի:

 Ման րէ նե րը վնաս ված մաշ կից հեշ տու թյամբ կա
րող են թա փան ցել կուրծք և վա րա կել այն, հատ կա
պես, ե թե կե րակ րում նե րը ը նդ հատ վում են, և կա թը 
կրծ քից չի հե ռաց վում:

Պ տուկ նե րի վնա սու մը կան խե լու և ճա քե րը բու ժե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է.

•  Հ ղի ու թյան ըն թաց քում պտուկ նե րը նա խա պատ
րաս տել պետք չէ:

•  Կրծ քե րը լվա ցե՛ք օ րա կան մեկ ան գամ, գոլ ջրով:
•  Պ տուկ նե րին օ ճառ մի՛ քսեք: Հա ճա խա կի լվա

ցում նե րը, հատ կա պես օ ճա ռով, հե ռաց նում են 
պտուկ նե րի մաշ կը պահ պա նող ճար պի շեր տը: 
Դա կա րող է պտուկ նե րի վնաս ման պատ ճառ 
դառ նալ: Յու րա քան չյուր կե րակ րե լուց ա ռաջ 
օ ճա ռով լվա ցե՛ք ձեռ քե րը:

•   Խու սա փե՛ք սեղ մող և ար հես տա կան գործ ված
քից պատ րաստ ված կրծ կալ նե րից: Օգ տա գոր ծե՛ք 
բնա կան կտո րից հար մար կրծ կալ: 

•  Ե թե կե րակ րե լիս ցավ եք զգում, փոր ձե՛ք փո խել, 
շտ կել կե րակր ման դիր քը: Դա ա մե նա կար ևորն է:

•   Փոր ձե՛ք կե րակ րել տար բեր դիր քե րով:
•   Կե րակ րե լը սկ սե՛ք ա վե լի քիչ վնաս ված կրծքով, 

այ նու հետև ա ռա ջար կե՛ք մյու սը՝ վնաս ված կուրծ քը:
•  Մի՛  սահ մա նա փա կեք կե րակ րե լու տևո ղու թյու նը: 

Դա կա րող է նպաս տել մաս տի տի զար գաց մա նը: 
Թո՛ւյլ տվեք, որ ե րե խան ին քը բաց թող նի կուրծ
քը, ի սկ ե թե ստիպ ված եք ը նդ հա տել կե րակ րե լը, 
ա պա մա տը զգու շու թյամբ մտց րե՛ք ե րե խայի բե
րա նի ան կյու նից ներս և ը նդ հա տե՛ք ծծե լը:

•  Յու րա քան չյուր կե րակ րե լուց հե տո պտուկն օ ծե՛ք 
վեր ջում ե կած կա թի մի քա նի կա թի լով և թո ղե՛ք, 
որ չո րա նա բաց վի ճա կում:

•  Պ տուկ նե րը չո՛ր պա հեք:
•   Խու սա փե՛ք դե ղո րայ քային քսուք նե րի օգ տա գոր

ծու մից: Դրանց մե ծա մաս նու թյունն օգ տա կար չէ 
և կա րող է բար դու թյուն նե րի տե ղիք տալ:

•   Ճա քից կա թի մեջ ան ցնող ա րյան փոքր քա նա
կու թյու նը չի կա րող վնա սել ման կա նը, և կե րա
կրելն ան վտանգ է:

•   Հազ վա դեպ, ե րբ կե րակ րե լը խիստ ցա վոտ է, կա
րող եք ստիպ ված լի նել մի քա նի կե րակ րում բաց 
թող նել: Այդ դեպ քում ա մեն ան գամ կե րակ րե լիս 
պետք է խնամ քով կթել կուրծ քը և կա թը ե րե
խային տալ բա ժա կով: 

•  Եր բեմն, ե րբ ե րե խայի բե րա նի լոր ձա թա ղան թը 
ախ տա հար ված է կաթ նախ տով (ս պի տակ կե
տիկ ներ կամ փառ բե րա նի խո ռո չում), կա րող 
են վա րակ վել նաև մոր պտուկ նե րը: Այդ դեպ
քում ցա վը շատ ու ժեղ է, կար ծես կուրծ քը ա սեղ
ներ են մտցնում, և դիր քը շտ կե լիս չի նվա զում: 
Հարպտկային շր ջա նա կի մաշ կի գու նա վո րու մը 
կա րող է նվա զել կամ ստա նալ բաց վար դա գույն 
ե րանգ: Այդ պի սի նշան ներ հայտ նա բե րե լիս դի
մե՛ք բժշ կի:
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Կրծ քե րի գերլց վա ծու թյուն

Եր բեմն հետծնն դյան ա ռա ջին մի քա նի օ րե րի ըն
թաց քում կրծ քե րը թվում են շատ ծանր և տաք, ո րով
հետև լց վում են կա թով և փոքր–ի նչ այ տուց վում են: 
Այդ պի սի դեպ քե րում պետք է ե րե խային ա վե լի հա ճախ 
կե րակ րել, և ե թե կե րակ րե լը չի նվա զեց նում լց վա ծու
թյու նը, ան հրա ժեշտ է ո րոշ քա նա կու թյամբ կաթ կթել:

Կրծ քե րի կոշ տա ցում

Ե թե կա թը չի դա տարկ վում կրծ քե րից, կա րող է ի 
հայտ գալ կրծ քե րի կոշ տա ցում: Կոշ տա ցած կրծ քե րը 
ցա վոտ են, ա մուր և փայ լուն:

 Կա թի ար տա հոս քը դժ վա րա ցած է: Եր բեմն կի նը 
կա րող է ջեր մել: Կրծ քե րի կոշ տա ցու մը վե րաց նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է կա թը հե ռաց նել կրծ քե րից: Ե թե 
հնա րա վոր է, պետք է շա րու նա կել ե րե խային կրծ քով 
կե րակ րե լը: Հա կա ռակ դեպ քում պետք է կուրծ քը հա
ճա խա կի կթել ձեռ քով կամ կթի չով այն քան, մինչև կի
նը ի րեն լավ զգա, և կոշ տա ցումն ան ցնի: Այդ ըն թաց
քում, քա նի դեռ ե րե խան չի կա րո ղա նում կուրծ քը ծծել, 
նրան պետք է կե րակ րել կթած կա թով՝ բա ժա կից:

  Կաթ նա ծո րա նի խցա նում, մաս տիտ,
թա րա խա կույտ

Եր բեմն կա թի թանձ րու կը խցա նում է կաթ նա ծո րա
նը, և կրծ քի այդ մա սը չի դա տարկ վում: Կրծ քում ա ռա
ջա նում է ցա վոտ գունդ և կարմ րու թյուն: Կինն ի րեն 
լավ է զգում և չի ջեր մում: Խցան ված ծո րա նի ա ռա ջաց
մա նը նպաս տում է ձիգ հա գուս տը և ե րե խային սխալ 
դիր քով կե րակ րե լը, ե րբ կրծ քի որ ևէ մա սից կա թը լավ 
չի հե ռաց վում:

Ե թե կաթ նա ծո րա նի խցա նու մը կամ կրծ քե րի կոշ
տա ցու մը ժա մա նա կին չի բուժ վում, կա րող է վե րած վել 
մաս տի տի, ո րը կրծ քա գեղ ձի բոր բո քումն է: Կրծ քի մի 
մա սը տա քա նում, այ տուց վում և կոշ տա նում է: Կի նը 
ջեր մում է և ի րեն շատ վատ է զգում:

 Մաս տի տը կա րող է վե րած վել թա րա խա կույ տի: 
 Կաթ նա ծո րա նի խցան ման, մաս տի տի և թա րա խա

կույ տի նշան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է ան մի ջա պես դի մել բժշ կի:

Կաթ նա ծո րա նի խցան ման և մաս տի տի դեպ քում 
կրծ քով կե րակ րե լը պետք չէ ը նդ հա տել, քա նի որ այն 
ան վտանգ է ե րե խայի հա մար և ար դյու նա վետ բուժ
ման ա ռա ջին նա խա պայ մանն է:

 Թա րա խա կույ տի մի ակ բու ժու մը վի րա  հա տա կան 
է՝ կտր ված քը: Այդ դեպ քում եր բեմն ան հրա ժեշտ է լի
նում 1–2 օ րով դա դա րեց նել հի վանդ կրծ քով կե րակրե
լը, բայց պետք է ե րե խային հնա րա վո րին չափ շուտ 
թույլ տալ ծծել:

 
Ինչ պես վար վել,
ե րբ մայ րը հի վանդ է 

Գ րե թե միշտ մայ րը կա րող է շա րու նա կել կրծ քով 
կե րակ րե լը: Ե թե հի վան դու թյու նը վա րա կիչ է, ա պա 
շատ հա վա նա կան է, որ մինչև հի վան դու թյան նշան
նե րի ի  հայտ գա լը ե րե խան ար դեն վա րակ ված լի նի: 
Նրան հի վան դու թյու նից պաշտ պա նե լու լա վա գույն մի
ջո ցը մայ րա կան կա թում պա րու նակ վող պաշտ պա նա

կան նյու թերն են՝ հա կա մար մին նե րը: Ե թե շա րու նա
կվի կրծ քով կե րակ րե լը, հա վա նա բար ե րե խան չի հի
վան դա նա, կամ էլ հի վան դու թյու նը շատ թեթև կըն թա
նա: Պետք չէ ը նդ հա տել կրծ քով կե րակ րե լը նաև այն 
դեպ քում, ե րբ շատ բարձր ջեր մու թյուն ու նեք (կրծքով 
կե րակ րե լը չի վնա սի ման կա նը):

 Մոր ըն դու նած դե ղա նյու թե րը մեծ մա սամբ ան
վտանգ են ե րե խայի հա մար, օ րի նակ՝ ջերմի ջեց նող
նե րը, ցա վազր կող նե րը, հա կաա լեր գիկ դե ղա նյու թե րը 
և այլն: Հազ վա դեպ բժիշ կը կա րող է խոր հուրդ տալ ըն
դու նած դե ղա նյու թե րի պատ ճա ռով ը նդ հա տել կրծքով 
կե րակ րե լը: Այդ դեպ քում կաթ նար տադ րու թյու նը 
պահ պա նե լու և կրծ քե րի հետ կապ ված բար դու թյուն
նե րից խու սա փե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կրծ քե րը 
3 ժա մը մեկ կթել ցե րե կը, և գո նե մեկ ան գամ գի շե րը, 
ի սկ հե տա գա յում որ քան հնա րա վոր է շուտ վերսկ սել 
կե րակ րում նե րը:

 Կաթն ան հրա ժեշտ է հա ճա խա կի կթել նաև այն 
դեպ քե րում, ե րբ մայրն ու ե րե խան որ ևէ պատ ճա ռով 
հե ռու են ի րա րից, կամ ե րե խան չի կա րող կուրծ քը ծծել: 
Այդ դեպ քե րում ևս կրծ քի կա թը լա վա գույն սնունդն է 
ե րե խայի հա մար: Ե թե կա թը կթում եք ե րե խային տա
լու հա մար, այն կա րող եք պա հել մա քուր, փակ ա մա
նում, սառ նա րա նում՝ մինչև 2–3 օր, ի սկ սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճա նում՝ 6–8 ժամ:

Կրծ քով կե րակր ման ժա մա նակ 
կի րառ վող բեղմ նա կան խում

Կրծ քով կե րակ րու մը նոր հղի ու թյու նը կան խե լու 
մի ջոց է: Ե թե ձեր դաշ տա նային ցիկ լը չի վերսկս վել, և 
կե րակ րում եք մի այն կրծ քով, հա ճախ՝ 3–4 ժա մը մեկ 
ան գամ, ի նչ պես նաև գի շե րը, ա պա հետծնն դյան ա ռա
ջին վեց ա միս նե րի ըն թաց քում հու սա լի ո րեն պաշտ
պան ված եք նոր հղի ու թյու նից: Դաշ տա նային ցիկ լը 
վերսկս վե լու, ե րե խային այլ սնունդ տա լու կամ նրա 
վեց ա մի սը լրա նա լու դեպ քում նոր հղի ու թյան հա վա
նա կա նու թյու նը մե ծա նում է, և ցան կա լի է հա կա բեղմ
նա վոր ման այլ մե թոդ ևս օգ տա գոր ծել:

 Նոր հղի ու թյան դեպ քում կրծ քով կե րակ րե լը կա րե
լի է շա րու նա կել:

Կրծ քի կա թը վտան գա վոր չէ ե րե խայի հա մար:
Կրծ քով կե րակ րե լը չի վնա սի նաև պտ ղին:
 Սա կայն հղի ու թյան ըն թաց քում կաթ նար տադ րու

թյու նը կա րող է նվա զել, եր բեմն էլ փոխ վում է կա թի 
հա մը, և ե րե խան կա րող է հրա ժար վել կրծ քից: Հղի ու
թյան ըն թաց քում կե րակ րող մայ րը պետք է բա վա կա
նա չափ սնունդ ստա նա, որ պես զի բա վա րա րի իր, ե րե
խայի և ա ճող պտ ղի պա հանջ նե րը: Պետք է այն քան 
հե ղուկ ներ ըն դու նի, որ հա գեց նի ծա րա վը: Չի կա րե լի 
ծխել և ալ կո հոլ օգ տա գոր ծել:

 Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ ա ռող ջու թյան վե րա կանգն
ման հա մար հա ջորդ ե րե խան ու նե նա լու լա վա գույն 
ժա մա նա կը ծնունդ ներ ի միջև 2–3 տար վա ը նդ մի ջումն 
է: Այդ ժա մա նա կա մի ջո ցն ան հրա ժեշտ է ա ռող ջու թյան 
վե րա կանգն ման և ե րե խայի նոր մալ խնամքն ի րա կա
նաց նե լու հա մար:
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 Նո րած նի ծնող նե րը պետք է 
բժշ կի դի մեն հետ ևյալ դեպ քե րում. 

•  ե թե ե րե խան հրա ժար վում է ու տե լուց կամ սկ սել է 
կուրծ քը ծծել շատ թույլ, 

•  ե թե ե րե խայի մոտ կա փս խում կամ հա ճա խա կի 
կղում՝ լոր ձի կամ ա րյան պա րու նա կու թյամբ փո
փոխ ված գույ նով, 

•  ե րե խայի մոտ կա փս խում, ո րո վայ նը լար ված է, և 
ե րե խան չի կա րող դուրս գալ ,

•  ե թե նո րա ծի նն ու նի բարձր ջեր մու թյուն կամ հա
կա ռա կը՝ ջեր մու թյու նը ցածր է (36,2 oC և ցածր) ,

•  ե թե ե րե խայի մաշ կի գույ նը փո փոխ ված է, գու
նատ, դեղ նել է կամ կապ տել,

•  ե թե մաշ կի վրա կա ցան, կամ պոր տից կա ար
տադ րու թյուն, 

•  ե թե ե րե խան ու նե ցել է ցն ցում ներ ,
•  ե թե ե րե խան դար ձել է թույլ, ան տար բեր կամ 

հա կա ռա կը՝ խիստ ան հան գիստ է, գրգռ ված, 
ա նընդ հատ լա ց է լինում և այլն։

 Նո րած նի հա գուստ 

Պետք չէ գնել շատ և մի ա տե սակ հա գուս տե ղեն, 
քա նի որ ե րե խան ա րագ է ա ճում: Փոքր ե րե խայի 
վերնազգեստները և շա պիկ նե րը շուտ են աղ տոտ վում  
և պետք է ա րագ փոխ վեն։ Նպա տա կա հար մար են այն
պի սի գործ վածք ներ, ո րոնք հար մար են մե քե նայով 
լվա նա լու հա մար և հեշտ ար դուկ վող ե ն։ Սին թե տիկ 
կտո րից շո րե րը կա րող են քեր ծել ե րե խայի նուրբ մաշ
կը, այդ պատ ճա ռով ա վե լի լավ է ը նտ րել բր դյա կամ 
բամ բա կյա կտոր՝ վար դա գույն՝ ա ղջ կա կամ ե րկ նա
գույն՝ տղայի հա մար: 

Ու շադ րու թյո՛ւն դարձ րեք փոք րի կի հա գուս տի հա
մար ան հրա ժեշտ պա հանջ նե րին. ե րե խայի ամ բողջ 
հա գուս տը պետք է լի նի բնա կան կտոր նե րից, չպետք 
է ու նե նա շատ կո ճակ ներ և չպետք է հագց վի գլ խից: 
Բո լոր շո րե րը նա խօ րոք պետք է լվա նալ ման կա կան 
օ ճա ռով և ար դու կել:

 Նո րած նի օ ժի տի ցան կը 
(6 շա պիկ (22 չա փի)

•  2 տրի կո տա ժե բր դյա վեր նազ գեստ՝ դի մա ցից 
կոճկ վող

•  4 բամ բա կյա գլ խարկ (2 բա րակ, 2 հաստ)
•  2 զույգ տրի կո տա ժե գուլ պա
•  4 գի շե րազ գեստ՝ ոտ քե րը պահ պա նող փակ եզ

րե րով
 •  2 ծրար
•   2 ծրա րի ներ դիր (ա վե լի լավ է ֆլա նե լե կամ թա

ղի քե, որ պես զի հեշտ լվաց վի)
•  1 բմ բու լե վեր մակ ձմ ռան հա մար
•  40 տա կա շոր (30 բա րակ, 10 ֆլա նե լե). կա րե լի է 

ձեռք բե րել մե կան գա մյա, սա կայն հա ճա՛խ փո

խեք դրանք և աշ խա տե՛ք, որ պոր տը չոր մնա
•  6 ջրա կա յուն վար տիք (պամ պերս)
•  30 թան զի ֆե տա կա շոր և 10 տուփ պամ պերս
•  2 ջրա կա յուն տա կա շոր (մե կը դր վում է մահ ճա

կա լի ներք նա կի վրա, մյու սը՝ գոր ծած վում է ե րե
խային լո ղաց նե լիս)

•  2 սր բի չե տա կա շոր ե րե խային չո րաց նե լու հա մար
•  6 սր բի չե ճի լոպ (ման կա կան սպունգ) լո ղա նա լու 

հա մար (նա խընտ րե լի է տար բեր գույ նե րի՝ 3–ը՝ 
դեմ քի, 3–ը՝ մարմ նի հա մար)

•  1 բամ բա զե ծած կոց
•  1 բմ բու լե կամ բր դյա ծած կոց (ձմ ռան հա մար)
•  1 քնա պարկ (ձմ ռան հա մար)
•  1 տաք բր դե գլ խարկ (ձմ ռան հա մար)
•   տաք ար տաք նա շոր (ձմ ռան հա մար)

Զ բո սան քի պա րա գա ներ

•  «Գր պան–պա յու սակ»՝ մեջ քի շուր ջը գո տի նե րով 
կապ վող՝ ե րե խային գր կե լու հա մար

•   ման կա կան սայ լակ

 Կեն ցա ղային պա րա գա ներ

•   զամ բյուղ նո րած նի հա մար (ա ռա ջին եր կու ա մս
վա հա մար)

•   ներք նակ, ո րը դր վում է զամ բյու ղի մեջ
•  ջ րա կա յուն տա կա շոր
•   մահ ճա կալ
•   ման կա կան ի րե րի հա մար պա հա րան (կո մոդ)
•   հա տուկ սե ղան, ո րի վրա կա րող եք փո խել ե րե

խայի տա կա շո րե րը

Լո ղա նա լու պա րա գա ներ

 •  լո գա րան
•   բամբակյա տա կա շոր, ո րի վրա ե րե խային չո րաց

նում են և հագց նում
•   բամ բա կյա սր բիչ

Խ նամ քի պա րա գա ներ

•   բո լոր ներ քո հի շյալ պա րա գա նե րը պետք է դնել 
կա փա րի չով մեծ տու փի մեջ, ո րի մեջ փո շի չի 
անց նի

•  ջ րի ջեր մա չափ
•   ման կա կան փո շի (տալկ)
•   ման կա կան յուղ
•   խո զա նակ մա զե րի հա մար, բամ բակ, ձո ղիկ ներ՝ 

բամ բա կե գլ խիկ նե րով
•   ման կա կան օ ճառ
•  բժշ կա կան սպիրտ և յո դի թուրմ հնա րա վոր մշա

կում նե րի հա մար 
•  ար դուկ
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