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Պատվաստանյութերի մասին
1. Ինչպե՞ս պատահեց, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերն 
    այդքան արագ մշակվեցին:
2. Ինչպե՞ս են գործում COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը:
3. Որքա՞ն արագ կարող են COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը 

կանգնեցնել համավարակը։
4. COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը կգործե՞ն վիրուսի նոր 

տարբերակների դեմ:
5. COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը կարո՞ղ է ազդել 

վերարտադրողականության վրա:
6. COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը կարո՞ղ է ազդել ձեր ԴՆԹ-ի 

վրա:
7. Արդյո՞ք COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը պարունակում է 

կենդանական ծագման նյութեր:
8. Պատվաստման առաջին դեղաչափը ստացել եմ մի տեսակի 

պատվաստանյութով: Կարո՞ղ եմ երկրորդ պատվաստումը 
ստանալ այլ պատվաստանյութով:

Ընթացակարգային
9. Պատվաստվելու կարգը. ուր դիմել, ինչ ստուգում անցնել: 
10. Հետպատվաստումային ի՞նչ բարդություններ կարող է 
      ունենալ պատվաստանյութը:
11. Պե՞տք է արդյոք դիմակ կրել պատվաստվելուց հետո:
12. Ի՞նչ է Armed eHealth բջջային հավելվածը:

Ո՞վ կարող է պատվաստվել
13. Հղի կանայք կարո՞ղ են պատվաստվել:
14. Պե՞տք է COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ ստանալ կրծքով 
      կերակրելիս:
15. Եթե ունեմ COVID-19-ի ախտանշաններ, ես պե՞տք է 

պատվաստվեմ:
16. Ո՞ր դեպքում հարկավոր չէ COVID-19-ի դեմ պատվաստվել:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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Ի՞նչ պետք է իմանալ Հայաստանում 
COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին
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Ի՞նչ է պետք իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

17. Հայաստանում երեխաների հիվանդացության ի՞նչ ցուցանիշներ 
      ունենք: Ե՞րբ են պատվաստվելու երեխաները:

Կրկնավարակ
18. Կրկնավարակի դեպքերի ի՞նչ ցուցանիշներ կան:
19. Ես հիվանդացել-առողջացել եմ, դեռ պատվաստվելու 
      կարիք ունե՞մ։

Հավելյալ
20. Ինչպե՞ս են աշխատում հակամարմինները:
21. Կարելի՞ է իմունային համակարգի հզորությունը գնահատել 
      միայն արյան մեջ առկա հակամարմինների քանակով։ 
22. Ի՞նչ հեռավոր հետևանքներ կարող են լինել COVID-19-ից:
23. Կարո՞ղ են պատվաստվել իմունային ընկճված համակարգ    
      ունեցող մարդիկ։
24. Եթե ստանում եմ քիմիաթերապիա, ապա ինչքա՞ն ժամանակ 
      անց կարող եմ պատվաստվել COVID-19-ի դեմ։
25. Եթե 1-ին դեղաչափից հետո հիվանդացել եմ COVID-19-ով, 
      ապա կարիք կա՞ 2-րդ դեղաչափը ստանալու։
26. Եթե 2-րդ դեղաչափի ստացման ժամկետն ուշացրել եմ, 
      ապա որքա՞ն ուշ կարող եմ ստանալ այն, որպեսզի  
      արդյունավետությունը պահպանվի։
27. Եթե պետք է շտապ մեկնեմ արտերկիր, կարո՞ղ եմ   
      պատվաստանյութի 2-րդ դեղաչափը սահմանված ժամկետից  
      շուտ ստանալ:
28. Եթե պատվաստվել եմ այլ հիվանդության դեմ (օրինակ՝ գրիպի   
      կամ հեպատիտ Բ-ի), ե՞րբ կարող եմ պատվաստվել COVID-19-ի 

դեմ։
29. Հետպատվաստումային շրջանում ի՞նչ ախտանշանների 
      դեպքում լինել առավել ուշադիր և հրատապ դիմել բժշկի:
21. COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի մասին ոչ ստույգ         
      տեղեկություններ են շրջանառվում։ Ի՞նչ անել:
22. Ի՞նչ է HealthBuddy+-ը:
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Պատվաստանյութերը ժամանակակից բժշկության ամենամեծ 
ձեռքբերումներից են: Դրանք կիսով չափ կրճատել են երեխաների 
մահացության մակարդակը՝ փրկելով միլիոնավոր կյանքեր:

COVID-19-ի համավարակը հիշեցրեց, թե ինչ է լինում, 
երբ չենք կարող կանխել արագ տարածվող վարակիչ 
հիվանդությունները։ Պատվաստանյութերի 
շնորհիվ այժմ հնարավորություն ունենք վերջ 
տալու համավարակին և վերակառուցելու մեր 
կյանքը:

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը 
պաշտպանում են համանուն հիվանդությունից՝ 
SARS-Cov-2 վիրուսի նկատմամբ իմունային 
պատասխան ձևավորելու արդյունքում: 
Պատվաստումների միջոցով իմունային 
պատասխան ձևավորել նշանակում է նվազեցնել 
հիվանդության և դրա հետևանքների զարգացման 
ռիսկը: Վարակվելու դեպքում այս իմունային 
հիշողությունն օրգանիզմին օգնում է պայքարելու վիրուսի 
դեմ:

Պատվաստվելը կարող է պաշտպանել նաև ձեր շրջապատի մարդկանց, 
քանի որ եթե դուք պաշտպանված եք վարակից և հիվանդությունից, ապա 
ավելի քիչ հավանական է, որ վարակեք այլոց: Սա հատկապես կարևոր 
է COVID-19-ով պայմանավորված մեծ ռիսկի խմբում գտնվող մարդկանց 
պաշտպանելու առումով, օրինակ՝ առողջապահական ծառայություններ 
մատուցողների, տարեցների և առողջական խնդիրներ ունեցող մարդկանց:

Այս գրքույկում ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը 
անդրադարձել են մի շարք հաճախ տրվող հարցերի:
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Ի՞նչ է պետք իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

Գիտահետազոտական մշակումներում աննախադեպ ներդրումների 
և համաշխարհային մակարդակով համագործակցության շնորհիվ 
գիտնականներին հաջողվել է ռեկորդային կարճ ժամանակահատվածում 
մշակել COVID-19-ի դեմ անվտանգ և արդյունավետ պատվաստանյութեր։ 
Այդուհանդերձ, խստագույնս պահպանվել են անվտանգության ստանդարտ 
ընթացակարգերը և կիրառվել կարգավորող դաշտի չափորոշիչները։

Ի լրումն COVID-19-ի՝ ներկայում աշխարհի շատ երկրներում կիրառվող 
պատվաստանյութերի՝ խրախուսելի է այն, որ մշակման զանազան 
փուլերում են գտնվում ևս ավելի քան 200 պատվաստանյութեր։ Դրանցից 
մի խմբաքանակ արդեն ենթարկվում է III փուլի կլինիկական փորձարկման, 
ինչն օգտագործման համար հավանություն ստանալուն նախորդող վերջին 
քայլն է։

Պատվաստանյութը կրկնօրինակում է վարակի գործոնին՝ ախտածին 
վիրուսին, բակտերիային կամ այլ հարուցչի։ Այդպիսով իմունային 
համակարգը «սովորում» է արագ և արդյունավետ արձագանքել դրանց։

Պատվաստանյութերը ներմուծվում են օրգանիզմ հիմնականում 
որպես վարակիչ գործոնի թուլացված տարբերակ, ինչը մեր իմունային 
համակարգին թույլ է տալիս ճանաչել հարուցչին։ Այդպիսով մեր իմունային 
համակարգն ի վիճակի է արագ հատկորոշելու այն և պայքարելու դրա դեմ, 
նախքան մենք դրանից կհիվանդանանք։ Հենց այդպես են մշակվել COVID-
19-ի դեմ որոշ պատվաստանյութեր։

ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ինչպե՞ս պատահեց, որ COVID-19-ի դեմ 
պատվաստանյութերն այդքան արագ մշակվեցին:

Ինչպե՞ս են գործում COVID-19-ի դեմ 
պատվաստանյութերը:

1.

2.



Պատվաստանյութերը իրավիճակ են փոխում COVID-19-ի դեմ պայքարում, 
բայց դրանք կախարդական փայտիկ չեն և չեն կարող անմիջապես 
կանգնեցնել համավարակը: 

Պատվաստումը պաշտպանիչ վահանի դեր է կատարում՝ պաշտպանելով 
պատվաստված անձին և նրա շրջապատին վիրուսից: Պատվաստված 
մարդիկ պաշտպանում են չպատվաստվածներին:

Ինչքան շատ մարդ է պատվաստվում, այդքան զարգանում է հասարակական 
պաշտպանվածությունը, և հիվանդության շրջանառությունը դադարում է 
կամ դանդաղում: Սա կոչվում է «կոլեկտիվ իմունիտետ»:

Այնուամենայնիվ, COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի լայնածավալ 
համաշխարհային պահանջարկը նշանակում է, որ համաշխարհային 
մակարդակով կոլեկտիվ իմունիտետ կառուցելու համար բավարար 

Որքա՞ն արագ կարող են COVID-19-ի դեմ 
պատվաստանյութերը կանգնեցնել համավարակը:

5

3.

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի մյուս խումբը 
մշակվել է նոր մոտեցմամբ: Այն կոչվում 
է մՌՆԹ (մեսենջեր (ինֆորմացիոն) 
ՌՆԹ) կամ mRNA պատվաստանյութ։ 
Փոխանակ հակածին ներմուծելու (մի նյութ, 
որն իմունային համակարգին դրդում է 
հակամարմիններ արտադրելու)՝ մՌՆԹ 
պատվաստանյութը մեր մարմնին 
մատուցում է այն գենետիկ կոդը, որը 
նրան անհրաժեշտ է, որպեսզի թույլ տա 
իմունային համակարգին ինքնուրույն հակածին 
արտադրել։ մՌՆԹ պատվաստանյութի տեխնոլոգիան 
տասնամյակների ուսումնասիրության պատմություն 
ունի։ Այն կենդանի վիրուս չի պարունակում և չի 
միջամտում մարդու ԴՆԹ-ին։
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Ի՞նչ է պետք իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

քանակությամբ մարդկանց պատվաստումներ կատարելու համար ամիսներ 
կամ, նույնիսկ, տարիներ կպահանջվեն:

Սակայն թունելի վերջում միշտ լույս կա: Պատվաստանյութերը երեխաների 
և ընտանիքների կյանքը կրկին նորմալ հուն վերադարձնելու ամենաարագ և 
ամենաարդյունավետ միջոցն են, և մենք պետք է անենք այն, ինչ կարող ենք՝ 
օգնելու գործընթացին և շարունակելու պաշտպանել մեր ընտանիքներն ու 
միմյանց՝

 որքան հնարավոր է հաճախ ձեռքերը օճառով կամ ձեռքի մաքրող 
միջոցներով 40 վայրկյան լվանալով,

 այլ մարդկանցից մոտ 2 մետր հեռավորություն պահպանելով,
 մարդկանց հետ լավ օդափոխվող տարածքներում կամ դրսում 
հանդիպելով,

 դիմակ կրելով, երբ չեք կարող ուրիշներից հեռավորություն պահպանել 
կամ հասարակական փակ տարածքում եք:

Ըստ ԱՀԿ-ի՝ ակնկալվում է, որ մինչ օրս հաստատված պատվաստանյութերը 
նոր տարբերակների դեմ առնվազն որոշակի պաշտպանություն 
կապահովեն։

Ամբողջ աշխարհում փորձագետները շարունակաբար ուսումնասիրում են 
այն, թե ինչպիսին է վիրուսի նոր տարբերակների վարքագիծը՝ ներառյալ 
COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի արդյունավետության վրա 
պոտենցիալ ներգործությունը։

Եթե հաստատվի, որ որևէ պատվաստանյութ նվազ արդյունավետ 
է այդ տարբերակներից մեկի կամ մի քանիսի դեմ, ապա հնարավոր 
կլինի պատվաստանյութի բաղադրությունը փոփոխել՝ վերջիններիս 
դեմ պաշտպանությունն ապահովելու համար։ Հետագայում կարող 
է անհրաժեշտություն առաջանալ պատվաստումները շտկելու ըստ 
անհրաժեշտության երկրորդ ներարկման և/կամ այլ թարմացումների միջոցով։

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը կգործե՞ն 
վիրուսի նոր տարբերակների դեմ:

4.
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Իսկ մինչ այդ կարևոր է ստանալ պատվաստանյութը և շարունակել 
իրականացնել վիրուսի տարածումը սահմանափակող միջոցառումները, 
ինչն օգնում է նվազեցնելու վիրուսի՝ մուտացիայի ենթարկվելու 
հավանականությունը։ Սա ներառում է հեռավորության պահպանումը, 
դիմակ կրելը, պատշաճ օդափոխությունը, ձեռքերը կանոնավոր լվանալը 
և ախտանշաններ դրսևորելու պարագայում առանց հետաձգելու 
բուժօգնության դիմելը։

Ո՛չ։ Թեև սոցիալական ցանցերում հանդիպած 
կլինեք հակառակ կեղծ պնդումների, սակայն 
գոյություն չունի ապացույց առ այն, թե որևէ 
պատվաստանյութ՝ ներառյալ COVID-19-ի 
դեմ պատվաստանյութերը, ընդունակ են 
ազդելու կանանց կամ տղամարդկանց 
պտղաբերության վրա։

Եթե դուք ներկայում փորձում եք հղիանալ, 
ապա COVID-19-ի դեմ պատվաստվելուց հետո 
բնավ կարիք չկա հղիությունից խուսափելու։

Ո՛չ։ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերից ոչ մեկը որևէ կերպ չի ազդում 
կամ փոխազդեցության մեջ մտնում ձեր ԴՆԹ-ի հետ։ Մեսենջեր ՌՆԹ 
(mRNA) պատվաստանյութերը բջիջներին սովորեցնում են արտադրել 
այն սպիտակուցը, որը մարմնի իմունային արձագանք կառաջացնի, 
ինչի արդյունքում արտադրվում են ձեզ վիրուսից պաշտպանող 
հակամարմինները։ մՌՆԹ-ն ԴՆԹ-ից տարբեր է և նախքան տրոհվելը բջջի 
ներսում մնում է ընդամենը մոտ 72 ժամ։ Այդուհանդերձ, այն երբևէ մուտք չի 
գործում բջջի կորիզ, որտեղ պահվում է ԴՆԹ-ն։

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը կարո՞ղ է 
ազդել վերարտադրողականության վրա:

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը կարո՞ղ 
է ազդել ձեր ԴՆԹ-ի վրա:

5.

6.
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Ի՞նչ է պետք իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

Ո՛չ։ COVID-19-ի դեմ ԱՀԿ-ի կողմից հաստատված ոչ մի պատվաստանյութ 
կենդանական ծագման նյութ չի պարունակում։

Որոշ երկրներում կլինիկական փորձարկումներ են արվում՝ հասկանալու, 
թե արդյոք հնարավոր է ստանալ առաջին դեղաչափը մի տեսակի 
պատվաստանյութով, իսկ երկրորդ դեղաչափը՝ մեկ այլ պատվաստանյութով: 
Նման համադրություն առաջարկելու համար բավարար տեղեկություններ 
դեռ չկան:

Արդյո՞ք COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը 
պարունակում է կենդանական ծագման նյութեր:

Պատվաստման առաջին դեղաչափը ստացել եմ 
մի տեսակի պատվաստանյութով: Կարո՞ղ եմ երկրորդ 
պատվաստումը ստանալ այլ պատվաստանյութով:

7.

8.

Պետության կողմից ձեռք բերվող պատվաստանյութերով 
պատվաստումներն իրականացվում են անվճար: 
Առաջիկայում հնարավոր է մասնավոր 
կազմակերպությունների կողմից առաջարկվեն 
վճարովի պատվաստումներ:

Զանգահարե՛ք ցանկացած պոլիկլինիկա՝ անկախ 
գրանցման վայրից, և պատվաստվելու ժա՛մ ամրագրեք: 
Ձեզ մի շարք հարցեր կտան, և պատասխանների հիման 
վրա կորոշվի, թե ինչ պատվաստանյութով պատվաստվեք: 
Նախքան COVID-19-ի դեմ պատվաստվելը 
հարկավոր չէ COVID-19-ի ախտորոշման և 
հակամարմինների թեստ կամ արյան ընդհանուր 
անալիզ հանձնել կամ էլ առանձին բժշկի դիմել:

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ
Պատվաստվելու կարգը. ուր դիմել,
ինչ ստուգում անցնել:

9.
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Կողմնակի երևույթները մարմնի պատասխանն են պատվաստանյութերին և 
նշան են, որ ձեր մարմինը իմունային պաշտպանություն է կառուցում:

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի ամենատարածված կողմնակի 
երևույթներն են.

 Թևի պատվաստված հատվածում որոշակի ցավ և այտուց

 Սարսուռ կամ տենդանման զգացողություն

 Հոգնածություն

 Գլխացավ

 Սրտխառնոց

 Հոդացավ կամ մկանային ցավ

                         Այս կողմնակի երևույթները սովորաբար վերանում են մի 
քանի օրվա ընթացքում:

Պատվաստվելուց հետո՝ դիտարկման համար, դուք ստիպված 
կլինեք պատվաստման կենտրոնում մնալ 20-30 րոպե: 

Սա նախատեսված է պատվաստանյութին ձեր արձագանքը 
վերահսկելու համար և համոզվելու, որ լուրջ կողմնակի 
երևույթներ ունենալու դեպքում օգնությունը չի ուշանա:

Լուրջ կողմնակի երևույթներ շատ հազվադեպ 
են լինում: Եթե դա պատահի, ամենայն 

հավանականությամբ տեղի կունենա 
պատվաստվելուց հետո՝ 30 րոպեի ընթացքում: 

Այս ժամանակահատվածում պատվաստման 
կենտրոնում սպասելը թույլ կտա, որ լուրջ կողմնակի 
երևույթներ ունենալու դեպքում բուժաշխատողներն 

անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեն:

Հետպատվաստումային ի՞նչ  բարդություններ կարող է 
ունենալ պատվաստանյութը:

10.
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Ի՞նչ է պետք իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

COVID-19-ի դեմ պատվաստումից հետո խորհուրդ է տրվում շարունակել 
դիմակ կրել, ձեռքերը լվանալ և հեռավորություն պահպանել:

Բացի այդ, թեև COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերն ապացուցել են, որ 
արդյունավետ են վիրուսի զարգացումը կանգնեցնելու գործում, մենք դեռ 
չգիտենք՝ արդյոք դրանք պաշտպանում են վարակը միմյանց փոխանցելուց:

Սա նշանակում է, որ մինչև մենք ավելին չիմանանք, կարևոր է, որ 
պատվաստանյութ ստացող յուրաքանչյուր ոք շարունակի ձեռնարկել  
կանխարգելիչ այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք են հեռավորություն 
պահպանելը, դիմակները հետևողականորեն օգտագործելը, ձեռքերը 
կանոնավոր լվանալն ու մարդաշատ վայրերից խուսափելը:

Ներբեռնե՛ք Armed eHealth բջջային 
հավելվածն App Store-ից կամ
Google Store-ից:

Armed eHealth բջջային հավելվածը 
կօգնի ձեզ ստանալու COVID-
19-ի դեմ պատվաստման ձեր 
վկայականը, ինչպես նաև կապ 
հաստատելու կամ հանդիպում 
նշանակելու առաջնային օղակի 
կամ ամբուլատոր ծառայության 
ձեր բժշկի հետ: Հարցերի դեպքում 
զանգահարել 011 20 20 33 
հեռախոսահամարով:

Պե՞տք է արդյոք դիմակ կրել պատվաստվելուց հետո:

Ի՞նչ է Armed eHealth բջջային հավելվածը:

11.

12.
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Հղի կանայք COVID-19-ով ծանր հիվանդանալու ավելի մեծ ռիսկի են 
ենթարկվում, քան մյուսները: Ուստի ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս հղի 
կանանց, որոնք ունեն COVID-19-ով վարակվելու անխուսափելի բարձր 
ռիսկ, օրինակ՝ առողջապահական ոլորտի աշխատողները, պատվաստվելու 
տարբերակները քննարկել իրենց բուժող բժշկի հետ:

Հիշե՛ք, որ հետազոտությունները շարունակվում են, և այս խորհուրդը 
կվերանայվի, երբ ավելի շատ տվյալներ վերլուծված լինեն: Մենք ձեզ 
կտեղեկացնենք, երբ ավելին իմանանք: Եթե մտահոգություններ ունեք, 
խոսե՛ք ձեր բժշկի հետ:

Գիտնականներն այժմ ուսումնասիրում են կրծքով կերակրողների՝ 
COVID-19-ի դեմ պատվաստման հանգամանքները, սակայն առայժմ 
առկա տեղեկությունները սահմանափակ են։ ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս 
պատվաստումն առաջարկել, եթե կերակրող մայրն ընդգրկված է 
պատվաստման գերակա խմբերից մեկում, օրինակ՝ բուժաշխատող 
է։ Պատվաստումից հետո կարելի է շարունակել կրծքով կերակրումը, 
ինչը դեռևս երեխային հիվանդություններից պաշտպանելու և նրա 
առողջությունն ապահովելու լավագույն միջոցն է:

Ո՛չ։ Եթե ունեք COVID-19 կամ ախտանշաններ, որոնք հուշում են, որ 
հնարավոր է COVID-19 ունենաք, մի՛ գնացեք պատվաստման: Քանի որ 
պատվաստման կենտրոնում կարող եք վիրուսը տարածել և վարակել այլ 
մարդկանց: Դուք կարող եք պատվաստվել վերջին անգամ COVID-19-ի 
ախտանշաններ ունենալուց 14 օր անց:

Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ՊԱՏՎԱՍՏՎԵԼ
Հղի կանայք կարո՞ղ են պատվաստվել:

Պե՞տք է COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ ստանալ 
կրծքով կերակրելիս:

Եթե ունեմ COVID-19-ի ախտանշաններ, ես պե՞տք է 
պատվաստվեմ:

13.

14.

15.
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Ի՞նչ է պետք իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

Եթե տարակուսում եք՝ արդյոք ձեզ պետք է պատվաստվել COVID-19-ի դեմ, 
ապա զրուցե՛ք բժշկի հետ։ Ստորև նշված առողջական խնդիրներով բոլոր 
անձինք հարկ է զերծ մնան COVID-19-ի դեմ պատվաստումից՝ խուսափելու 
հնարավոր բացասական հետևանքից.

 եթե ծանր ալերգիկ արձագանքի նախապատմություն ունեք 
COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ցանկացած բաղկացուցիչի 
հանդեպ,

 եթե ներկայում COVID-19-ով հիվանդ եք կամ ունեք դրա 
ախտանշանները (թեև ապաքինվելուց հետո, ձեր բժշկի 
հավանությամբ, կարելի է պատվաստվել):

Մինչ այս պահը 7 431 երեխա է վարակվել կորոնավիրուսով, ինչը 
ընդհանուր վարակվածների 4,12%-ն է:

Մինչ այժմ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի փորձարկումները 16 
տարեկանից ցածր երեխաների չեն ներառել: Սա նշանակում է, որ դեռ 
պարզ չէ՝ արդյոք այդ պատվաստանյութերը երեխաների համար անվտանգ 
և արդյունավետ են:

ԱՀԿ-ն հայտարարել է, որ ընկերություններն արդեն 
ուսումնասիրություններ են սկսում ավելի ցածր տարիքային խմբերի 
շրջանում: Այս արդյունքները ստանալուց հետո նրանք կարող են սկսել 
երեխաների համար COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի վերաբերյալ 
առաջարկություններ ներկայացնել:

Միևնույն ժամանակ կարևոր է, որ ձեր երեխան շարունակի ընդունել իր 
պլանային պատվաստումները:

Ո՞ր դեպքում հարկավոր չէ COVID-19-ի դեմ 
պատվաստվել:

Հայաստանում երեխաների հիվանդացության 
ի՞նչ ցուցանիշներ ունենք: 
Ե՞րբ են պատվաստվելու երեխաները:

16.

17.
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Հաշվի առնելով վարակի հարուցիչի 
փոփոխականությունը՝ գիտնականների 
առջև ամբողջ աշխարհում ծառանում է 
նոր կորոնավիրուսային վարակով 
պայմանավորված կրկնավարակի 
հնարավորության ու 
դեպքայնության հարցը։ 
Սույն նպատակով ՀՀ–ում 
իրականացվել է արձանագրված 
կորոնավիրուսային վարակի 
ՊՇՌ թեստավորման 
կրկնակի դրական դեպքերի 
համաճարակաբանական 
հետազոտություն։

«ԱՐՄԵԴ» էլեկտրոնային 
համակարգից ելքագրվել են բոլոր 
այն անձանց տվյալները, որոնց 
մոտ 2 և ավելի անգամ ՊՇՌ մեթոդով 
հայտնաբերվել է COVID-19: Ցուցակից 
բացառվել են այն անձինք, որոնց 
մոտ 2 դրական արդյունքների միջև 
ընկած ժամանակը կազմել է 90-ից պակաս օր։ Այդպիսով՝ ստացված 101 
անձից հետազոտմանը կամավոր մասնակցել է ընդամենը 73 անձ (73%): 
73 դեպքից 36-ում (49%) հիվանդության երկու դեպքերն էլ ունեցել են 
անախտանիշ/թեթև ընթացք։ 29 (40%) դեպքում առաջին անախտանիշ/
թեթև նախադեպից հետո դիտվել է թոքաբորբով ուղեկցվող 2-րդ 
նախադեպը։ 7 (10%) դեպքում թոքաբորբով ուղեկցվող 1-ին նախադեպից 

ԿՐԿՆԱՎԱՐԱԿ
Կրկնավարակի դեպքերի ի՞նչ ցուցանիշներ կան:18.
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Ի՞նչ է պետք իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

հետո արձանագրվել է անախտանիշ/թեթև ընթացքով 2-րդ նախադեպը։ 
Թոքաբորբ երկու նախադեպերի ընթացքում հաստատվել է միայն 1 (1%) 
անձի մոտ, որն ուներ գայլախտ և շաքարային դիաբետ: 

Ինչ վերաբերում է կլինիկական պատկերին, ապա ամենահաճախ կրկնվող 
ախտանշաններն էին 37OC-ից բարձր ջերմաստիճանը (25%), մկանացավը 
(8%) և հոտի զգացողության կորուստը (5.5%): Մնացած ախտանշանների 
դեպքում համընկնումները չեն գերազանցել 4%-ը։

Իրականացված հետազոտությունը հնարավորություն չի ընձեռում 
պարզաբանելու՝ արդոք այս դեպքերը կարող են համարվել կրկնավարակ, 
թե ռեցիդիվ են: Կրկնավարակի դեպքի հաստատման համար անհրաժեշտ է 
ավելի խորացված համաճարակաբանական հետազոտություն՝ միջազգային 
մեթոդաբանության կիրառմամբ:

Այո՛։ ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս այն մարդկանց, 
որոնք COVID-19-ով հիվանդանալու կասկած 
են ունեցել, կամ նրանց հիվանդությունը 
հաստատվել է, այնուամենայնիվ 
պատվաստվել:

Դա պայմանավորված է նրանով, 
որ մենք դեռ չգիտենք, թե որքան 
ուժեղ է պաշտպանությունը, որը 
մարդիկ ձևավորում են COVID-19-
ից վերականգնվելուց հետո, կամ 
որքան է այն տևում: Դա է պատճառը, որ 
անգամ եթե նախկինում վարակված եք եղել 
կորոնավիրուսով, ապա պետք է պատվաստվեք:

Ես հիվանդացել-առողջացել եմ, 
դեռ պատվաստման կարիք ունե՞մ:

19.
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Մեր օրգանիզմում բոլորս հազարավոր հակամարմիններ 
ունենք, և յուրաքանչյուր հակամարմին պատրաստ է 
ճանաչելու հակածնին և պայքարելու վերջինիս 
պաթոգենի դեմ: Սակայն երբ մարմնում հայտնվում 
է լրիվ անծանոթ նոր պաթոգեն, այն 
արտադրում է մի նոր հակածին, որին մեր 
հակամարմինները կարող են չճանաչել: 
Նման անծանոթ և վտանգավոր վարակի 
ներթափանցման դեպքում, ինչպիսին COVID-
19-ն է, մեր օրգանիզմն անպաշտպան է: Եվ 
որպեսզի մարմինը ինքնապաշտպանվի, այն 
պետք է արտադրի հակամարմիններ 
անծանոթ պաթոգենի դեմ պայքարելու 
նպատակով: Ահա այստեղ գործի են 
անցնում պատվաստանյութերը:

Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են տարվում` 
SARS-CoV-2 վարակի հետևանքով հակամարմինների 
արձագանքն ավելի լավ հասկանալու համար: Մինչ 
օրս կատարված մի շարք ուսումնասիրություններ 
ցույց են տալիս, որ SARS-CoV-2-ով վարակված մարդկանց մեծ մասի 
մոտ ձևավորվում են հենց այդ վիրուսին հատուկ հակամարմիններ: 
Այնուամենայնիվ, հակամարմինների մակարդակը կարող է տարբերվել 
հիվանդության ծանր ընթացք ունեցած մարդկանց (հակամարմինների 
բարձր մակարդակ) և ավելի մեղմ ընթացք կամ անախտանիշ ընթացք 
ունեցած մարդկանց (հակամարմինների ցածր մակարդակ) միջև: 
Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են ընթանում հակամարմինների 
մակարդակն ու տևողությունն ավելի լավ հասկանալու համար: Առայժմ 
բավարար տեղեկություններ դեռ չկան:

Ինչպե՞ս են աշխատում հակամարմինները: 20.

ՀԱՎԵԼՅԱԼ
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Ի՞նչ է պետք իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

Ներկայում հասանելի և գրանցված 
SARS-CoV-2 հակամարմինների որոշման 
թեստերը չպետք է օգտագործվեն 
իմունային պաշտպանվածության 
մակարդակը որոշելու համար, 
հատկապես պատվաստումից 
հետո դրա արդյունավետությունը 
գնահատելու նպատակով։ Դեռևս չկան 
համապատասխան ուսումնասիրության 
արդյունքներ պատվաստման 
արդյունավետության և հակամարմինների 
դրական/բացասական արդյունքների 
միջև կապի մասին։ Հակամարմինների դրական 
թեստը կարող է վկայել COVID-19-ով նախկինում 
հիվանդացած լինելու մասին, բայց այն չի կարող լինել պատվաստման 
արդյունավետության ցուցանիշ։ Կարևոր է իմանալ նաև, որ իմունային 
պաշտպանությունն ապահովում են ոչ միայն հակամարմինները, այլ նաև 
բջջային իմունիտետը։ Այդ իսկ պատճառով միայն հակամարմինների 
արդյունքը չի կարող լինել իմունային համակարգի հզորության և 
պատվաստման արդյունավետության ցուցիչ։ 

COVID-19-ով հիվանդանալուց հետո որոշ մարդկանց մոտ կարող են լինել 
հեռավոր և երկարաժամկետ տարբեր հետևանքներ՝ կապված տարբեր 
օրգան համակարգերի հետ, օրինակ՝ սիրտ, թոքեր, երիկամներ, գլխուղեղ, 
մաշկ, աչքեր, մարսողական օրգաններ։ Հաճախ հանդիպող ընդհանուր 
ախտանշաններից են թուլությունը, մշտական հոգնածությունը, գլխացավը, 
տենդը, մկանացավը, համի և հոտի կորուստը (լրիվ կամ մասնակի)։ 

Կարելի՞ է իմունային համակարգի հզորությունը 
գնահատել միայն արյան մեջ առկա 
հակամարմինների քանակով։  

Ի՞նչ հեռավոր հետևանքներ կարող են լինել 
COVID-19-ից:  

21.

22.



17

Ընկճված իմունային համակարգ ունեցող կամ 
իմունաճնշիչ դեղորայք ստացող անձինք ունեն  
COVID-19-ով ծանր հիվանդանալու բարձր ռիսկ։ 
Քանի որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը 
չեն պարունակում կենդանի հարուցիչ, 
դրանք կարող են անվտանգ կիրառվել 
ընկճված իմունային համակարգ 
ունեցող անձանց շրջանում։ Թեև 
ուսումնասիրությունները նման 
հատուկ խմբերի համար դեռ 
շարունակվում են, այդուհանդերձ, ըստ 
իմունաճնշված անձանց պատվաստումների 
ընդհանուր մոտեցումների, COVID-19-ի դեմ 
ամբողջական պատվաստումը պետք 
է ավարտվի իմունաճնշիչ դեղորայքի 
ընդունումից նվազագույնը 2 շաբաթ առաջ։ 
Հարկավոր է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ՝ պատվաստման 
նպատակահարմարությունը և ժամանակացույցը որոշելու համար:

Կարո՞ղ են պատվաստվել իմունային ընկճված 
համակարգ ունեցող մարդիկ։ 

23.

Նյարդաբանական համակարգի կողմից կարող են դիտվել ճանաչողական 
խանգարումներ, մտածելու և կենտրոնացման դժվարություն, հիշողության 
վատթարացում կամ կորուստ, անքնություն, հավասարակշռության և 
խոսքի խանգարում, երբեմն ցնցումներ: Հնարավոր են հոգեբանական 
և հոգեկան առողջության խնդիրներ, օրինակ՝ տրամադրության 
փոփոխություն, ընկճախտ (դեպրեսիա), տագնապ, փսիխոզ և այլն։ COVID-
19-ը կարող է առաջացնել սրտամկանի ախտահարում, երիկամների 
ախտահարում՝ ընդհուպ մինչև դիալիզի անհրաժեշտություն, շաքարային 
դիաբետ, վահանաձև գեղձի ախտահարում, տեսողության և լսողության 
խանգարումներ և այլն։ 
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Ի՞նչ է պետք իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

Քիմիաթերապիա ստացող անձինք ունեն COVID-19-ով ծանր 
հիվանդանալու բարձր ռիսկ։ Մասնագիտական միջազգային տարբեր 
կառույցներ խորհուրդ են տալիս պատվաստման առաջնահերթություն տալ 
քաղցկեղով, այդ թվում՝ ակտիվ բուժման փուլում գտնվող բուժառուներին: 
Քանի որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը չեն պարունակում 
կենդանի վիրուս, դուք չեք կարող վարակվել այդ վիրուսով պատվաստման 
հետևանքով։ Այնուամենայնիվ, կան տարբեր գործոններ, օրինակ՝ տարիք, 
ախտորոշում, բուժում, որոնցից կախված՝ պատվաստման ցուցումները և 
ժամանակացույցը կարող են տարբերվել։ Այդ իսկ պատճառով հարկավոր 
է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ պատվաստման անհատական 
մոտեցումները պարզելու և որոշում կայացնելու համար։

Անկախ COVID-19-ով հիվանդանալու հանգամանքից՝ պետք է ստանալ 
2-րդ դեղաչափը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե վարակման արդյունքում ձեռք 
բերված բնական պաշտպանությունը որքան ժամանակ է գործում։ Դուք 
կարող եք պատվաստվել վերջին անգամ COVID-19-ի ախտանշաններ 
ունենալուց 14 օր անց։ 

Պատվաստումների միջև ընկած ժամանակահատվածը կախված է 
պատվաստանյութի տեսակից։ Յուրաքանչյուր պատվաստանյութի 
համար սահմանված է որոշակի ժամանակահատված, որի մասին 
ձեզ կտեղեկացնեն առաջին դեղաչափը ստանալիս։ Հիմնականում 
միջպատվաստումային միջակայքը կազմում է 4-12 շաբաթ՝ կախված 

Եթե 1-ին դեղաչափից հետո հիվանդացել եմ 
COVID-19-ով, ապա կարիք կա՞ 2-րդ դեղաչափը 
ստանալու։

Եթե 2-րդ դեղաչափի ստացման ժամկետն ուշացրել 
եմ, ապա որքա՞ն ուշ կարող եմ ստանալ այն, որպեսզի 
արդյունավետությունը պահպանվի։

25.

26.

Եթե ստանում եմ քիմիաթերապիա, ապա ինչքա՞ն 
ժամանակ անց կարող եմ պատվաստվել COVID-19-ի դեմ։

24.
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Խորհուրդ է տրվում պատվաստանյութի 2-րդ դեղաչափը ստանալ 
սահմանված ժամկետում։ Դուք չեք կարող ստանալ երկրորդ դեղաչափը 
սահմանված նվազագույն ժամկետից շուտ, քանի որ չկան գիտական 
տվյալներ վաղ կատարված 2-րդ դեղաչափի արդյունավետության 
վերաբերյալ։   

Ներկայում չկա հակացուցում COVID-19-ի և այլ պատվաստանութերի 
միաժամանակյա կիրառման վերաբերյալ։ Հետևաբար կարող եք ստանալ 
COVID-19-ի դեմ պատվաստում՝ անկախ այլ պատվաստումների 
առկայությունից։ 

Եթե պետք է շտապ մեկնեմ արտերկիր, կարո՞ղ եմ 
պատվաստանյութի 2-րդ դեղաչափը սահմանված 
ժամկետից շուտ ստանալ:

Եթե պատվաստվել եմ այլ հիվանդության դեմ 
(օրինակ՝ գրիպի կամ հեպատիտ Բ-ի), ե՞րբ կարող եմ 
պատվաստվել COVID-19-ի դեմ։

27.

28.

պատվաստանյութից։ Այնուամենայնիվ, եթե ուշացրել 
եք 2-րդ դեղաչափը սահմանված ժամկետից  (մի 
քանի օր կամ նույնիսկ մի քանի շաբաթ), միևնույնն 
է, անհրաժեշտ է ստանալ 2-րդ դեղաչափը, և կարիք 
չկա վերսկսելու պատվաստման ամբողջ կուրսը։ 
Պատվաստանյութի առաջին դեղաչափն այն 
առաջնային հակածինն է, որը ներկայացվում 
է իմունային համակարգին, իսկ 2-րդ 
դեղաչափը խթանում է իմունային համակարգի 
պատասխանը հակամարմինների և բջջային 
իմունիտետի միջոցով։ Այդ պատասխանը շատ հզոր 
է, ունի նաև «հիշողություն», ինչի արդյունքում 
այդ հարուցչին կրկին հանդիպելիս արագ 
չեզոքացնում է վիրուսային հակածնին՝ կանխելով վիրուսի հետագա 
զարգացումը։
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Ինչպես բոլոր դեղամիջոցները, պատվաստանյութերը ևս կարող են 
ունենալ կողմնակի ազդեցություններ, որոնք այս դեպքում կոչվում են 
հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքեր։ Դրանք հիմնականում 
թեթև են լինում և կարճ են տևում։ Հաճախ հանդիպող կողմնակի 
երևույթներից են ցավը և այտուցը պատվաստման տեղում, տենդը, 
սարսուռը, գլխացավը, հոդամկանացավը, որոնք հիիմնականում վկայում 
են իմունային համակարգի աշխատանքի մասին։ Այնուամենայնիվ, 
չափազանց հազվադեպ կարող են դիտվել նաև լուրջ կողմնակի 
երևույթներ։ Հարկավոր է դիմել բժշկի, եթե դուք ունեք հետևյալ 
ախտանշանները՝

 նոր, ուժեղ գլխացավ, որը չի անցնում կամ ուժգնանում է 
ցավազրկողների ընդունումից,

 տեսողության խանգարում,

 խոսքի խանգարում,

 սրտխառնոց և փսխում,

 նոր առաջացած անհասկանալի արյունազեղում, կապտուկ կամ 
արյունահոսություն,

 շնչելու դժվարություն,

 կրծքավանդակում ցավ,

 ոտքերի այտուց,

 կայուն որովայնացավ։

Բացի վերը թվարկված ախտանշաններից, եթե ունեք ձեզ 
անհանգստացնող կամ ժամանակի ընթացքում վատթարացող 
ախտանշաններ, ապա դիմե՛ք բժշկի։

Հետպատվաստումային շրջանում ի՞նչ 
ախտանշանների դեպքում լինել առավել ուշադիր և 
հրատապ դիմել բժշկի։

29.
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Դժբախտաբար, COVID-19 վիրուսի և դրա դեմ պատվաստանյութերի 
մասին համացանցում ծավալուն չճշտված նյութեր են զետեղված։ 
Առողջապահական ճգնաժամի պայմաններում ապատեղեկատվությունը 
կարող է խուճապ և վախ տարածել, մարդկանց պիտակավորելու պատճառ 
դառնալ: Այն կարող է նաև հանգեցնել մարդկանց պաշտպանությունից 
զրկելուն կամ վիրուսի հանդեպ առավել խոցելի դարձնելուն։ 

Հավաստի փաստեր և խորհուրդներ ստացե՛ք վստահելի աղբյուրներից, 
ինչպիսիք են ՀՀ առողջապահության նախարարությունը (www.moh.am), ՀՀ 
ԱՆ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը 
(www.ncdc.am), ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը (www.unicef.org/armenia/պատվաստումներ 
կամ www.unicef.org/armenia/կորոնավիրուս), Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպությունը (www.euro.who.int/en/countries/arme-
nia):

Եթե Ֆեյսբուքում ձեր կարծիքով ոչ ստույգ կամ ապատեղեկացնող 
բովանդակություն տեսնեք, կարող եք կանխել դրա տարածումը հետևյալ 
քայլերով՝

1. Սեղմե՛ք տվյալ գրառման աջ անկյունում գտնվող 
    երեք կետերը  

2. Բացվող մենյուից սեղմե՛ք Find support or report post

3. Ընտրե՛ք False Information և ապա սեղմե՛ք Next

4. Ավարտելու համար սեղմե՛ք Done

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի մասին ոչ ստույգ 
տեղեկություններ են շրջանառվում։ Ի՞նչ անել:

30.



22

Ի՞նչ է պետք իմանալ Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մասին

Հանրային առողջության պահպանման և COVID-19-ի համավարակի 
վերաբերյալ հանրային լայն շրջանակներին ճշգրիտ, ստուգված և 
ամփոփ տեղեկությունները հասանելի դարձնելու նպատակով 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և ԱՀԿ-ի տարածաշրջանային գրասենյակները 
գործարկել են 19 լեզվով հասանելի և աշխարհում լայն 
տարածում ունեցող HealthBuddy+ 
հավելվածը, որն այժմ հասանելի է 
նաև հայերենով: Հավելվածը կարող 
եք ներբեռնել Google Play-ում և 
App Store-ում, ինչպես նաև օգտվել 
կայքային տարբերակից՝
https://healthbuddy.plus: 

HealthBuddy+-ը ինտերակտիվ 
հարթակ է, որն արհեստական 
բանականության միջոցով 
հանրությանն է ներկայացնում 
COVID-19-ի վերաբերյալ 
մասնագիտական տեղեկություններ, 
այդ թվում՝ պատվաստումներին 
վերաբերող փաստեր, որոնք կօգնեն 
հանրությանն իրազեկելու և պաշտպանելու ապատեղեկատվությունից:

HealthBuddy+ բջջային հավելվածի միջոցով կարող եք հարցեր ուղղել, 
տեղեկացնել կեղծ լուրերի, ասեկոսեների մասին, ինչպես նաև կիսվել 
COVID-19-ի մասին ձեր մտահոգություններով: Հավելվածը նախատեսված է 
12 տարեկանից բարձր երեխաների և անձանց համար:

Ի՞նչ է HealthBuddy+-ը:31.
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Խուսափե՛ք պատվաստանյութերի հարցում
ապակողմնորոշվելուց կամ ուրիշներին
ապակողմնորոշելուց:

www.unicef.org/armenia/å³ïí³ëïáõÙÝ»ñ   I   www.ncdc.am   I   8003

Բացարձակ ճշմարտություն

մի՛ համարեք համացանցում

շրջանաéվող տեղեկությունը:

Ստուգե՛ք սկզբնաղբյուրը:

Հավաստի՞ է, վստահելի՞ է:

Մի՛ կարդացեք

միայն վերնագրերը:

Ո՞վ է հեղինակը:

Վստահելի՞ է:

Ստուգե՛ք ամսաթիվը:
Որքա՞ն նոր է լուրը:

Ապացույցնե՛ր փնտրեք:
Արդյո՞ք հոդվածում
մասնագետներին
հղում արված է:

Եթե կարդացած նյութը
ձեզ տագնապ կամ վախ է
հաղորդում, ապա փնտրե՛ք
այդ տեղեկության հավելյալ
աղբյուրներ:

Փորձե՛ք վերստուգել
փաստերը: Արդյո՞ք
տեղեկությունն արդեն
հերքվել է:
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Նշումների համար






	Cover.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Cover.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


