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Իմունականխարգելումը՝ ՔՈՎԻԴ-19 

համավարակի պայմաններում 
Հաճախ հնչող հարցեր 

 

Պարտավորվելով ապահովել իմունականխարգելման համակարգի անխափան 

գործունեությունը, պետությունները պետք է իմունականխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումներ իրականացնելիս հետևեն «չվնասելու» սկզբունքին և կանխարգելեն 

ՔՈՎԻԴ-19-ի փոխանցումը: 
 

 
 

Պարտավո՞ր են արդյոք իմունականխարգելման ծառայությունները 

ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ժամանակ շարունակել գործունեությունը 

նախկինի պես 
Իմունականխարգելման ծառայությունները պարտավոր են շարունակել իրենց 

աշխատանքը պատվաստանյութի միջոցով կանխարգելելի հիվանդությունների (VPI) 

կանխարգելման ուղղությամբ: Այս ժամանակահատվածում իմունականխարգելման 

ծառայությունների գործունեությունն ապահովելու մոտեցումը կախված է հեռավորության 

պահպանման տեղական պահանջներից և պայմանավորված՝ առողջապահության 

համակարգում առկա իրողություններով, տեղում VPI-ի տարածվածությամբ և ՔՈՎԻԴ-19-ի 

վարակման ծավալներով, ինչպես նաև՝ այլ գործոններով, ինչպիսիք են բնակչության 

ժողովրդագրական նկարագիրը, պատվաստանյութերի առկայությունը, ծառայությունների 

մատուցման կարգը և միգրացիոն պատկերը:1 
 

 
1 ՔՈՎԻԴ-19-ին պատրաստվածությունն ամրապնդելու, դրան արձագանքելու միջոցառումների 

պատրաստման և իրականացման կարևորագույն գործողությունները. https://www.who.int/publications-

detail/critical-preparedness-readiness- and-response-actions-for-covid-19 

https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
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Հարկավոր է առանձնակի ուշադրություն դարձնել վարակների կանխարգելման 

միջոցառումներին՝ իմունականխարգելման ծառայություններ մատուցելիս ՔՈՎԻԴ-19-ի 

վիրուսի փոխանցումից խուսափելու համար: Առողջապահության համակարգերի 

ծանրաբեռնվածությունը, աշխատողների վարակվելու կամ նրանց ՔՈՎԻԴ-19-ի դեմ 

պայքարում ներգրավված լինելու հետևանքով աշխատողների թվի կրճատումը, 

մատակարարումների խափանումը և պահանջարկի նվազեցումը լի են ծրագրերի 

արդյունավետության նվազման ռիսկով: Նման հեռանկարը հաշվի առնելով՝ հարկավոր է 

օր առաջ սկսել լրացուցիչ պատվաստումներին ուղղված միջոցառումների պլանավորումը: 
 
 

Ի՞նչ է խորհուրդ տրվում պատվաստման ստացիոնար, արտագնա և 

շարժական կետերի գործունեությունը ՔՈՎԻԴ-19-ի համավարակի 

ժամանակ շարունակելու համար: 
Անհրաժեշտ է ներդնել բոլոր ջանքերը՝ առողջապահության համակարգի ներուժի 

առկայությունը և առողջապահության հիմնական ծառայությունների գործունեությունն 

ապահովելու ուղղությամբ (օրինակ՝ մարդկային ռեսուրսի առկայությունը, բավարար 

քանակի պատվաստանյութերի առկայությունը): Ստացիոնար 

բուժհաստատություններում իմունականխարգելման ծառայությունները պետք է 

տրամադրվեն ֆիզիկական հեռավորության և վարակների հսկողության հետ կապված 

համապատասխան միջոցների պահպանմամբ (օրինակ՝ առողջապահության ոլորտի 

աշխատողների պաշտպանությունը, ներարկումների հետ կապված թափոնների պատշաճ 

ոչնչացումը և բնակչության պաշտպանությունը):2 Հաստատությունները, որոնցում 

ծառայությունները տրամադրվում են, պետք է հագեցվեն վարակների դեմ պայքարի 

համար անհրաժեշտ միջոցներով: 

 

Արտագնա կամ շարժական կետերի միջոցով պատվաստման ծառայությունների 

մատուցման, ինչպես նաև պատվաստանյութի միջոցով կանխարգելելի 

հիվանդությունների տարածումը վերահսկելու ընթացքում հանրության հետ 

համագործակցություն պահանջող միջոցառումների անցկացման հիմնավորվածությունը 

պետք է որոշվի՝ հաշվի առնելով տեղում առկա իրավիճակը, իսկ միջոցառումները պետք է 

հարմարեցվեն՝ հաշվի առնելով բուժաշխատողների և հանրության անվտանգության 

ապահովումը: Իմունականխարգելման անցկացման ռազմավարությունները չպետք է 

պատճառ հանդիսանան ՔՈՎԻԴ-19-ի տարածմանը. հակառակ դեպքում դրանք հարկավոր 

է ժամանակավորապես կասեցնել: 
 

Իմունականխարգելման բոլոր ծառայություններում բուժաշխատողների մոտ կարող են 

մտահոգություններ ծագել պատվաստումները ստացած երեխաների թվի հնարավոր 

կրճատման և չգործածված պատվաստանյութերի ծավալի մեծացման կապակցությամբ: 

Այդ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է ներդնել բազմադեղաչափ սրվակների 

կիրառման քաղաքականություն և քաջալերել բուժաշխատողներին, որպեսզի վերջիններս 

պատվաստեն պատվաստման չափանիշներին համապատասխանող ցանկացած 

երեխայի՝ պատվաստման հնարավորությունը բաց թողնելու դեպքերի թիվը նվազեցնելու 

նպատակով: 

 

 
2 Կորոնավիրուսային հիվանդության (ՔՈՎԻԴ-19) վերաբերյալ տեխնիկական ուղեցույց. հիվանդության 

պրոֆիլակտիկան և հիգիենան. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance/infection-prevention-and-control  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
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Անհրաժեշտ է հանրությանը հստակ տեղեկացնել այն մասին, որ ծառայությունների 

մատուցումը չի դադարեցվելու, և բնակչությանը հետևողականորեն հորդորել՝ 

բուժհաստատություն հերթական այցի ժամանակ հետևել հեռավորության պահպանման 

վերաբերյալ տեղական իշխանությունների հանձնարարականներին: Բուժաշխատողների 

համար հարկավոր է վերապատրաստումներ կազմակերպել վարակների կանխարգելման 

և ՔՈՎԻԴ-19-ի դեմ պայքարի միջոցների վերաբերյալ: Իմունականխարգելման նպատակով 

մարդկանց այցելելիս բուժաշխատողները պետք է նաև տեղեկատվություն տրամադրեն 

ՔՈՎԻԴ-19-ի վիրուսի փոխանցման ռիսկը նվազեցնելու ճիշտ վարքագծի վերաբերյալ, վեր 

հանեն ՔՈՎԻԴ-19-ով հիվանդության նախանշաններն ու ախտանշանները, ինչպես նաև 

խորհուրդներ տան այն մասին, թե ինչ է հարկավոր անել ախտանշանները նկատելու 

դեպքում: 
 
 

Ինչպե՞ս առանձնացնել իմունականխարգելման ծրագրի 

առաջնահերթությունները, եթե հնարավոր է միայն 

իմունականխարգելման սահմանափակ թվով ծառայությունների 

տրամադրումը: 
Այն դեպքերում, երբ հնարավոր է զուտ սահմանափակ թվով ծառայությունների 

տրամադրումը, հարկավոր է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել բնակչության խոցելի 

խմբերի՝ պատվաստումներով կանխարգելվող հիվանդություններով հիվանդացության և 

դրանից մահացության բարձր ռիսկունեցողների իմունականխարգելումը (օրինակ՝ այն 

համայնքներում, որոնք աչքի են ընկնում այնպիսի հիվանդությունների դեմ 

պատվաստումների ցածր ցուցանիշներով, որոնք կարող են համաճարակ հարուցել, 

ինչպիսիք են՝ կարմրուկը, պոլիոմիելիտը, դիֆթերիան, կապույտ հազը, մենինգոկոկը և 

դեղին տենդը: Կամ՝ այն երկրներում, որտեղ գրիպի դեմ պատվաստումներ են 

իրականացվում, բնակչության այն խմբերի շրջանում, որոնց մոտ բարձր է գրիպով 

հիվանդացության ռիսկը), ընդ որում՝ պահպանելով անվտանգության պահանջները:  

Սակայն շատ դեպքերում անհրաժեշտ է հանգել փոխզիջումային լուծումների՝ 

ներգրավելով բնակչության առավել խոցելի և առավել հասանելի խավերին (հատկապես՝ 

տեղաշարժի սահմանափակումների պարագայում): 
 
 

Արդյո՞ք պարտադիր է ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ժամանակ 

նորածինների պատվաստման հերթական միջոցառումներ անցկացնել: 
Հաշվի առնելով, որ դեպքերի մեծամասնությունում ծնունդների ընդունումը տեղի է 

ունենում բուժհաստատություններում, նորածինների պատվաստումը (օրինակ՝ ԲՑԺ, 

պոլիովիրուսի դեմ օրալ պատվաստանյութ, հեպատիտ Բ) պետք է նախկինի պես 

առաջնահերթություն լինի նման իրավիճակում՝ իմունականխարգելման ներպետական 

ժամանակացույցին համապատասխան: 
 
 

Ի՞նչ միջոցներ կարող են ձեռնարկել երկրները՝ 

իմունականխարգելման ընթացքում ՔՈՎԻԴ-19-ի փոխանցման 

հավանականությունը նվազագույնին հասցնելու ուղղությամբ: 
• Պատվաստումը կատարեք լավ օդափոխվող շինություններում: Կանոնավոր 

կերպով ախտահանեք շինությունը. 
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• Համոզվեք, որ բուժհաստատություն մուտք գործելիս բոլորի համար հասանելի են 

ձեռքի ախտահանման նյութերը կամ քլորաջրով ձեռքերը լվանալու սարքերը. 

• Կլինիկաներում փակցրեք ծանուցումներ, օրինակ՝ ՔՈՎԻԴ-19-ի մասին 

ցուցապաստառներ, կանխարգելման առանձին միջոցառումների մասին 

հիշեցումներ: Մասնավորապես՝ հետևյալ հարցերի շուրջ.3 

o Ձեռքերի լվացում. ինչպես ճիշտ լվանալ ձեռքերը. 

o Բուժառուի շնչառական հիգիենա՝ բժշկական դիմակների այլընտրանքային 

տարբերակների կիրառմամբ (օրինակ՝ անձեռոցիկի գործածմամբ, կամ հազալիս 

արմունկով քիթն ու բերանը փակելով). 

o Ֆիզիկական հեռավորության մշտական պահպանում (օրինակ՝ մեկ մետրից ոչ 

պակաս): 

• Պատվաստման ժամանակ ուղեկցող անձանց թիվը պետք է լինի մեկից ոչ ավելի. 

• Խուսափեք սպասելու համար նախատեսված հատվածների գերբեռնվածությունից: 

Դրան հասնելու եղանակներից են. 

o Նշանակված ժամին պատվաստումն իրականացնելը. 

o Իմունականխարգելման միջոցառումների անցկացումը կանխարգելող 

բժշկական բնույթի այլ հիմնական ծառայությունների հետ միաժամանակ՝ 

կախված բուժառուի տարիքից, որպեսզի սահմանափակվի այն ժամանակը, որը 

պատվաստվողները և նրանց ուղեկցողներն անցկացնում են բուժսպասարկման 

կենտրոններում. 

o Իմունականխարգելման ավելի կարճատև և ավելի հաճախակի սեսիաների 

անցկացում. 

o Հնարավորության դեպքում՝ բաց տարածությունների օգտագործում, ինչպես 

նաև՝ բուժհաստատության կամ տարածքի ներսում հեռավորության 

պահպանում. 

o Իմունականխարգելման առանձին սեսիաների կազմակերպում՝ բացառապես 

տարեցների և այլ հիվանդություններ (օրինակ՝ արյան բարձր ճնշում, սրտի 

հիվանդություններ, շնչառական հիվանդություններ կամ դիաբետ) ունեցող 

անձանց համար. 

• Հնարավորության սահմաններում, իմունականխարգելման ծառայությունների 

տրամադրումը և սպասելու համար նախատեսված հատվածները պետք է 

կազմակերպվեն այն շինություններից առանձին, որտեղ բուժվում են հիվանդները 

(այսինքն, դրանք պետք է անցկացվեն տարբեր ժամերի կամ տարբեր 

շինություններում՝ կախված հաստատության հնարավորություններից: 

• Մշտապես պահպանե՛ք ձեռքերի հիգիենան՝ 4. 

1. Նախքան բուժառուին մոտենալը. 

2. Նախքան ցանկացած միջամտություն իրականացնելը. 

3. Կենսաբանական հեղուկների հետ շփումից հետո. 

4. Բուժառուին դիպչելուց հետո. 

5. Բուժառուի իրերին դիպչելուց հետո: 

• Ձեռքերի հիգիենան ենթադրում է ձեռքերի լվացում օճառով կամ ձեռքերի 

ախտահանում՝ ախտահանիչով, որը պետք է պարունակի 60-ից 80% սպիրտ, և եթե 

ձեռքերի վրա չկան կեղտի տեսանելի բծեր. 

• Մի՛ դիպչեք աչքերին, քթին և բերանին. 

 
3 Խորհուրդներ հանրության համար՝ կորոնավիրուսային հիվանդության (ՔՈՎԻԴ-19) մասին. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
4 ԱՀԿ ուղեցույցը՝ առողջապահության բնագավառում ձեռքերի հիգիենայի պահպանման վերաբերյալ. 
https://www.who.int/infection-prevention/publications/hand-hygiene-2009/en/  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/infection-prevention/publications/hand-hygiene-2009/en/
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• Պահպանե՛ք շնչառական հիգիենան՝ հազալիս կամ փռշտալիս ծալած արմունկով 

կամ անձեռոցիկով փակելով քիթն ու բերանը, որից հետո անհապաղ դեն նետեք 

անձեռոցիկը. 

• Բժշկական դիմակ հագե՛ք այն շինություն մուտք գործելիս, որտեղ թույլատրվում է 

ՔՈՎԻԴ-19-ի կասկածով կամ հաստատված ախտորոշմամբ բուժառուների մուտքը. 

• Եթե ունեք այնպիսի ախտանշաններ, ինչպիսիք են հազը կամ բարձր ջերմությունը, 

ապա պարտավոր եք ինքնամեկուսանալ, դիմել բժշկի և չներկայանալ աշխատանքի: 
 
 

ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ժամանակ պե՞տք է արդյոք շարունակել 

նախատեսված պատվաստումները դպրոցներում: 
Դպրոցներում անցկացվող պատվաստումը երեխաների և դեռահասների 

իմունականխարգելման կարևոր փուլ է, որն իրականացվում է մի քանի 

պատվաստանյութերով, ինչպիսիք են՝ փայտացման և դիֆթերիայի դեմ 

պատվաստանյութի բուստերային դեղաչափերը, կարմրուկի և կարմրախտի դեմ 

պատվաստանյութերը, մարդու պապիլոմավիրուսի (HPV) դեմ պատվաստանյութերը, 

մենինգակոկային պատվաստանյութերը և տիֆի դեմ կոնյուգացված 

պատվաստանյութերը: Դպրոցներում պատվաստումը կարելի է շարունակել միայն այն 

դեպքում, եթե ձեռնարկվեն վարակի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի 

միջոցառումներ, որոնք թույլ կտան խուսափել աշակերտների, դպրոցական անձնակազմի 

և բուժաշխատողների շրջանում ՔՈՎԻԴ-19-ի վիրուսի տարածումից: 
 

Սակայն եթե զանգվածային պատվաստումների արշավները դադարեցված են, ապա 

դպրոցներում պատվաստումներ իրականացնելը նպատակահարմար չէ. հարկավոր է 

փնտրել դպրոցահասակ երեխաներին իրենց տարիքին համապատասխան 

պատվաստանյութերը տրամադրելու այլընտրանքային եղանակներ: 
 
 

ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ընթացքում խորհուրդ տրվո՞ւմ է արդյոք 

պատվաստել մեծահասակներին 
Պնևմակոկի, գրիպի կամ կապույտ հազի դեմ տարեցներին և հիվանդանալու բարձր ռիսկի 

ենթակա անձանց պատվաստման գործող ծրագրեր ունեցող երկրները այդ ծրագրերը 

պետք է իրագործեն ՔՈՎԻԴ-19-ի տարածումը կանխելուն ուղղված միջոցառումներ 

իրականացնելու պայմանով, հատկապես, երբ խոսքը գնում է հիվանդության ծանր 

ընթացքի ռիսկի ենթակա անձանց, օրինակ՝ տարեցների մասին: Պատվաստանյութերի 

միջոցով շնչուղիների հիվանդությունների և պնևմակոկային վարակի, գրիպի և կապույտ 

հազի պատճառով հոսպիտալացման կանխարգելումը թույլ կտա ազատել բժշկական 

սարքավորումը, դեղորայքն ու առողջապահության ոլորտի աշխատողներին՝ հօգուտ 

ՔՈՎԻԴ-19-ից բուժվող բուժառուների:  
 

Գրիպը և շնչուղիների այլ վիրուսային վարակները ավելացնում են երկրորդային 

մանրէային վարակների, օրինակ՝ պնևմակոկի առաջացման ռիսկը: Թեև ներկայումս 

սահմանափակ տեղեկատվություն կա այն մասին, թե որքանով է ՔՈՎԻԴ-19-ը կապված 

պնևմակոկային վարակի ռիսկի ավելացման հետ, պնևմակոկային վարակի դեմ 

պատվաստումը կարող է կանխել ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային 

բակտերիալ վարակները, ինչպես նաև՝ հակամանրէային պրեպարատներով 

(հակաբիոտիկներով) ավելորդ անգամ բուժվելու անհրաժեշտությունը: 
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Կարո՞ղ է արդյոք պատվաստվել ՔՈՎԻԴ-19-ով վարակված 

(հաստատված ախտորոշմամբ կամ վարակվածության կասկածով) 

անձը 
ՔՈՎԻԴ-19-ի փոխանցման ռիսկը նվազեցնելու համար ՔՈՎԻԴ-19-ի կասկածով կամ 

հաստատված ախտորոշմամբ անձինք պետք է մեկուսացվեն և սպասարկվեն՝ ԱՀԿ 

առաջարկներին համապատասխան:5 
 

Եթե ՔՈՎԻԴ-19-ի հաստատված կամ ենթադրվող ախտորոշմամբ անձը չի գտնվում 

բուժհաստատությունում (օրինակ՝ գտնվում է տանը), ապա իմունականխարգելման 

ծառայություններին դիմելը կարող է հանգեցնել այլ անձանց շրջանում վարակի 

տարածմանը: Այդ պատճառով անձը պետք է պատվաստումը հետաձգի այնքան 

ժամանակ, քանի դեռ ախտանշանները չեն վերացել, կամ, որ առավել նախընտրելի է, 

երկու հաջորդական (24 ժամ ընդմիջմամբ հանձնված) հետազոտությունների արդյունքում 

ՔՈՎԻԴ-19-ի բացասական պատասխանից հետո:6 Եթե չկա լաբորատոր հետազոտություն 

իրականացնելու հնարավորություն, ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս պատվաստումը հետաձգել 

14 օրով՝ ախտանշանների բացակայության պահից սկսած:  

 

Եթե ՔՈՎԻԴ-19-ի հաստատված կամ ենթադրվող ախտորոշմամբ անձը բուժման 

նպատակով գտնվում է բուժհաստատությունում (օրինակ՝ ստացիոնարում), ապա նա 

պատվաստումը պետք է ստանա իմունականխարգելմանի ներպետական 

ժամանակացույցին համապատասխան՝ ապաքինվելուց հետո և նախքան դուրս գրումը՝ 

վարակների կանխարգելման և հսկողության համապատասխան միջոցների պահպանման 

պայմանով: 
 

Վիրուսի արտազատման տևողությունը և ՔՈՎԻԴ-19-ի փոխանցման հնարավորությունը 

դեռևս բավականաչափ ուսումնասիրված չեն: Այդ հարցերի շուրջ նորացված արդյունքներ 

արձանագրելուն պես սույն ուղեցույցը կթարմացվի: 
 
 

ՔՈՎԻԴ-19-ով վարակված անձի հետ շփվող անձը (կոնտակտավորը) 

կարո՞ղ է արդյոք պատվաստում ստանալ: 
Այս պահի դրությամբ ՔՈՎԻԴ-19-ով վարակված անձանց պատվաստումների բժշկական 

հակացուցումներ հայտնի չեն: Եթե ՔՈՎԻԴ-19-ով վարակված անձի հետ շփում ունեցողը 

չի գտնվում բժշկական հաստատությունում (օրինակ՝ գտնվում է տանը), ապա նա պետք է 

նախ 14-օրյա ինքնամեկուսացում անցնի՝ այլ անձանց ՔՈՎԻԴ-19-ի փոխանցման ռիսկը 

կանխելու նպատակով: Եթե կոնտակտավոր անձի մոտ 14-օրյա ինքնամեկուսացումից 

հետո ՔՈՎԻԴ-19-ի ախտանշաններչեն առաջանում, ապա նա կարող է անցնել 

պատվաստումը: 
 

Եթե ՔՈՎԻԴ-19-ով վարակված անձի հետ շփվողը բուժման մեջ է բուժհաստատությունում 

(օրինակ՝ ստացիոնարում), ապա նա պետք է պատվաստումը ստանա 

իմունականխարգելման ներպետական ժամանակացույցին համապատասխան՝ 

 
5 Կորոնավիրուսային հիվանդության (ՔՈՎԻԴ-19) վերաբերյալ տեխնիկական ուղեցույց. բուժառուների 

վարումը. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/patient-management  
6 ՔՈՎԻԴ-19-ի առանձին և խմբային դեպքերի քննության գործոնները. https://www.who.int/publications-

detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/patient-management
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19


7 

ապաքինվելուց հետո և նախքան դուրս գրումը՝ վարակների կանխարգելման և 

հսկողության համապատասխան միջոցների պահպանման պայմանով: 
 
 

Իմունականխարգելման միջոցառումները դադարեցնելու կամ դրանց 

անցկացման ծավալները նվազեցնելու դեպքում ի՞նչ է հարկավոր 

հայտնել շահագրգիռ ծնողներին, ովքեր մտահոգված են իրենց 

երեխայի հերթական պատվաստումը բաց թողնելու հանգամանքով: 
ՔՈՎԻԴ-19-ի համատեքստում ծնողներին կարելի է հայտնել, որ թեև պատվաստումը 

ժամանակին իրականացնելը կարևոր է, այդուհանդերձ, հարկավոր է հետևել նաև ՔՈՎԻԴ-

19-ի վերաբերյալ համապետական և տեղական իշխանության մարմինների ցուցումներին, 

այդ թվում՝ ֆիզիկական հեռավորության պահպանման պահանջին: Դա նշանակում է, որ 

պատվաստման ծառայությունների աշխատանքում կարող են ժամանակավոր դադարներ 

լինել: Հետևաբար, հեռավորության պահպանման և բուժհաստատություններում 

կուտակումները կանխարգելելու պահանջի պայմաններում պատվաստումը կարող է 

դժվար լինել: Նման իրավիճակում կարևոր է ծնողներին խորհուրդ տալ երեխաների 

պատվաստման հարցով զբաղվել պատվաստումների ծառայության սովորական 

աշխատանքային ռեժիմի վերականգնումից հետո: 
 

Ծնողների և համայնքների հետ նշված գործակցության ընթացքում կարևոր է նաև լսել և 

հաշվի առնել մարդկանց մտահոգությունները՝ կապված պատվաստումները բաց թողնելու 

հետ, և վերահաստատել դրանք հետագայում կատարելու պատրաստակամությունը: 

Ծնողներին պետք է նաև հավաստիացնել, որ պատվաստման ծառայությունների 

աշխատանքի վերսկսման պահին իրենք կտեղեկացվեն բաց թողնված պատվաստումն 

ստանալու հնարավորության մասին: Այդ տեղեկատվությունը հարկավոր է 

համապատասխանեցնել տեղական իրողություններին և պայմաններին: 
 
 

ՔՈՎԻԴ-19-ը ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ 

պատվաստանյութերի մատակարարման շղթայի վրա: 
Ներկայումս տեղի են ունենում պատվաստանյութերի մատակարարումների գլոբալ 

խափանումներ, ինչը կարող է երկրի մակարդակում պատվաստանյութերի 

անբավարարության հանգեցնել: Այդ իրավիճակը կառավարությունների կողմից 

ներդրված տեղաշարժի սահմանափակումների հետևանք է, ինչպես նաև՝ հանրային 

առողջապահության հետ կապված այլ միջոցառումների, որոնք խնդիրներ են առաջացրել 

պատվաստանյութերի մատակարարման շղթայում: Բացի այդ, իրավիճակը կարող է 

բացասաբար անդրադառնալ արտադրության ծավալների վրա՝ արտադրության 

ընթացքում օգտագործվող ապրանքների առաքման, մատակարարումների ձգձգումների 

պատճառով, ինչն էլ հանգեցնում է արտադրող ձեռնարկություններում պահուստների 

չափից ավելի կուտակման, կամ էլ, որակյալ անձնակազմի բացակայությամբ 

պայմանավորված, արտադրության չափազանց դանդաղ տեմպերի պատճառով: 

ՔՈՎԻԴ-19-ի դեմ պատվաստանյութի հայտնաբերումից հետո սառցային շղթայի ներուժի 

գնահատումը վճռորոշ նշանակություն կունենա այդ շղթայի պատրաստականության և 

կիրառման պլանավորման հարցում: 
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Գոյություն ունե՞ն արդյոք պատվաստանյութեր, որոնք ՔՈՎԻԴ-19-ի 

համատեքստում խորհուրդ են տրվում բուժաշխատողներին: 
Քանի որ ՔՈՎԻԴ-19-ից բացի երկրում կարող են գոյություն ունենալ 

պատվաստանյութերով կանխարգելվող այլ հիվանդություններ ևս, ինչպիսիք են, օրինակ, 

գրիպը և կարմրուկը, բուժաշխատողները պետք է պատվաստումն անցնեն ներպետական 

ժամանակացույցին համապատասխան:7 
 
 

Գոյություն ունի՞ արդյոք պատվաստանյութ ՔՈՎԻԴ-19-ի դեմ: 
Սույն հաճախակի տրվող հարցերի թողարկման պահի դրությամբ՝ մշակման փուլում էր 

գտնվում ավելի քան 40 հավանական պատվաստանյութ, իսկ փորձարարական 

պատվաստանյութի առաջին կլինիկական փորձարկումը սկսվել է 2020 թվականին: 

Պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ վիրուսի գենոմի սեկվենավորման և 

պատվաստանյութի արագացված մշակման մեկնարկի միջև ժամանակահատվածը 

կազմել է ընդամենը 60 օր: ԱՀԿ մասնագետները, սակայն, ենթադրում են, որ ՔՈՎԻԴ-19-ի 

դեմ անվտանգ և արդյունավետ պատվաստանյութը ի հայտ կգա ոչ շուտ, քան սույն նյութի 

հրապարակումից 18 ամիս անց: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ 

Պետրոս Ադամյանի 14, Երևան 

+37410580174 
yerevan@unicef.org 
www.unicef.am 
www.babycef.am  
 

ՔՈՎԻԴ-19-ի մասին լրացուցիչ մասնագիտական տեղեկատվության համար 

այցելե՛ք կորոնավիրուսի վերաբերյալ թարմացվող լրահոսի կայքէջ: 

 

 
 

Լուսանկարները՝ UNICEF Armenia 

 
7 ԱՀԿ կողմից բուժաշխատողների համար խորհուրդ տրվող պատվաստանյութերը. 
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization routine table4.pdf 
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