
Ատամնանստվածքներ:  
Ատամնանստվածքների հեռացման մեթոդներ: 

 
Ձեռքբերովի ատամնանստվածքները կարելի է բաժանել երկու խմբի` 
1.Չհանքայնացված ատամնանստվածքներ` 
● պելիկուլա 
● փափուկ ատամնափառ (սպիտակ նյութ) 
● ատամնավահանիկ 
● սննդային մնացորդներ 
2. Հանքայնացված ատամնանստվածքներ` 
● վերլնդային ատամնաքար 
● ստորլնդային ատամնաքար 
Ծկտած ատամի մակերեսին առաջին օրվանից առաջանում են հետևյալ 
շերտերը` կուտիկուլա (էմալի ռեդուցված էպիթել), պելիկուլա (ձեռքբերված 
կուտիկուլա), փափուկ ատամնափառ, ատամնային վահանիկ և ատամնաքար: 
Այս շերտերի առաջացումը հաջորդում է մեկը մյուսին:  
Կուտիկուլան – դա էմալային օրգանի միջանկյալ շերտից առաջացած 
գոյացություն է, որը ատամի ծկտումից հետո մաշվում է, հատկապես 
ծամողական մակերեսի վրա: Կոնտակտային մակերեսի կուտիկուլան հաճախ 
պահպանվում է երկար ժամանակ:  
Պելիկուլա- կուտիկուլային փոխարինած ձեռքբերովի բարակ օրգանական 
թաղանթ է: Իրենից ներկայացնում է թքի գլիկոպրոտեիդների ածանցյալ: 
Բաղկացած է 3 շերտից` շերտերից երկուսը էմալի մակերեսին են, իսկ 
մեկը`էմալի մակերեսային շերտի մեջ: 
 Պելիկուլան ունի մեծ կենսաբանական դեր` ինչպես դրական, այնպես էլ 
բացասական:  
Դրական նշանակությունն է`  
- պաշտպանում է ատամը արտաքին վնասող ազդեցությունից /քիմիական, 
ֆիզիկական/  
- կարգավորում է էմալի ընտրողական թափանցելիությունը  
Բացասական նշանակությունն է`  
- հանդիսանում է լավ միջավայր միկրոօրգանիզմների ֆիքսացիայի, 
զարգացման և բազմացման համար  
- նրա վրա արագ առաջանում է ատամնափառը  
Պելիկուլան իր քիմիական կազմով /ամինաթթուների/ միջանկյալ տեղ է 
զբաղեցնում ատամնափառի և թքի մուցինի միջև: Նա ամուր կպչում է ատամի 
էմալի մակերեսին, իսկ հեռացնելուց հետո շատ արագ նորից առաջանում: 
Պելիկուլայի մակերեսին սկսվում է առաջանալ փափուկ ատամնափառը: Նրա 



առաջացումը կախված է մի շարք պայմաններից` բերանի խոռոչի հիգիենայի 
վիճակից, ատամների մակերեսի ռելյեֆից, թքի բաղադրություննից, 
մածուցիկությունից և pH-ից, ածխաջրերով հարուստ սնունդի ընդունումից, 
բերանի խոռոչի մանրէների կազմից և նրանց քանակից:  
Ատամնափառ- գոյացություն, որը կազմված է`մանրէներից, արտազատված 
էպիթելիային բջիջներից, լեյկոցիտներից, թքի սպիտակուցներից և լիպիդներից, 
սննդի մնացորդներից: Ի տարբերություն ատամնավահանիկի, ավելի թույլ է 
կպած ատամի մակերեսին և չունի մշտական ներքին կազմություն: Փառը աչքով 
տեսանելի է, այն ֆիքսվում է ատամի մակերեսի, պլոմբաների, պրոթեզների և 
լնդերի վրա: Ատամնափառը լվացվում է ջրով, սակայն նրա լիարժեք հեռացման 
համար անհրաժեշտ է  ատամների մաքրում: 
Ըստ Լևիցկու և Միզինայի կատարած հետազոտությունների ատամնափառը 
առաջանում է 1-9 օրերի ընթացքում, ընդ որում առավել արագ շերտադրվում է 
առաջին օրերին, իսկ հետագայում նրա կուտակման արագությունը նվազում է:  
Ատամնափառի տեղակայման հատվածներն են` հարվզիկային շրջանը (վեր և 
ստորլնդային հատվածները), ֆիսուրները և միջատամնային 
տարածությունները:   
Ատամնափառը լինում է սպիտակ, կանաչ և շագանակագույն:  
Փափուկ սպիտակ ատամնափառ- տեսանելի է առանց հատուկ լուծույթներով 
ներկման, հիմնականում կուտակվում է բերանի խոռոչի հիգիենայի 
բացակայության պարագայում: Ատամնափառի այս տեսակը կարող է  տհաճ 
հոտի, համային զգացողության խանգարման պատճառ դառնալ, նաև հիմք 
հանդիսանալ ատամնավահանիկի և ատամնաքարի առաջացման: 
Կանաչ ատամնափառ (Պրիստլեի զանգված) - ավելի հաճախ հանդիպում է 
երեխաների և երիտասարդների մոտ և բարակ շերտով տեղակայվում է 
ֆրոնտալ ատամների շրթային մակերեսներին: Այս փառի առաջացումը 
կապված է քլորոֆիլ պարունակող քրոմատոոգեն մանրէների 
կենսագործունեության հետ: Այլ հեղինակներ գտնում են, որ փառի կանաչ 
գունավորումը պայմանավորված է սուլֆմետհեմոգլոբինի առաջացումով, որը 
անջատվում է լնդային  արյունահոսությունների ժամանակ:  
Շագանակագույն ատամնափառ - հաճախ հանդիպում է ծխողների մոտ, իսկ 
նրա գույնը կապված է ծխելու ինտենսիվությունից և նիկոտինից: Այս փառը 
դժվարությամբ է հեռացվում հասարակ խոզանակով և մածուկով, այդ 
պատճառով նրան պետք է մշակել հատուկ մանրադիսպերս մածուկներով և 
կոշտ խոզանակներով: Շագանակագույն ատամնափառը կարող է հանդիպել և 
չծխող մարդկանց մոտ, որոնք բերանի խոռոչում ունեն մեծ քանակի պղնձե 
ամալգամայից պլոմբաներ, նաև այն մարդկանց մոտ, որոնք աշխատում են 
պղնձե, արույրե և բրոնզե իրերի պատրաստման արտադրամասերում:  



 Ատամնավահանիկ- տեղակայվում է պելիկուլայի վրա ատամի վեր- և  
ստորլնդային հատվածներում: Նրա կազմի մեջ մտնում են` մանրէներ, 
էպիթելիային բջիջներ, լեյկոցիտներ, մակրոֆագեր, օրգանական և 
անօրգանական բաղադրամասեր և ջուր: Վերջին տարիներին 
ատամնավահանիկը դիտում են որպես բիոթաղանթ: 
Բիոթաղանթը`լավ կազմակերպված փոխգործող մանրէների խմբակեցություն է: 
Բիոթաղանթի հիմնական հատկությունները` 

1. տարբեր տիպի միկրոօրգանիզմների փոխգործող ընդհանրություն 
2. մանրէները հավաքված են միկրոկոլոնիաների մեջ 
3. մանրէները շրջապատված են պաշտպանող մատրիքսով 
4. միկրոկոլոնիաները ունեն իրենց հատուկ միկրոմիջավայրեր, որոնք 

տարբերվում են рН-ի ցուցանիշներով, սննդանյութերի յուրացնելիությամբ, 
թթվածնի խտությամբ 

5. մանրէների միջև գոյություն ունի կապի պարզ համակարգ (քիմիական 
գրգռիչ նյութերի արտազատման և ընկալման միջոցով) 

6. բիոթաղանթի մանրէները կայուն են հակաբիոտիկների, հակամանրէային 
միջոցների և տիրոջ օրգանիզմի ռեակցիաների հանդեպ 

Ատամնավահանիկի մանրէները իրենց գործունեության ընթացքում նպաստում 
են արտաբջջային պոլիշաքարների  առաջացմանը,որոնցից են`  

- լևաններ – հանդիսանում են էներգիայի աղբյուր 
միկրոօրգանիզմների համար   
- գլիկաններ – նպաստում են մանրէների հետագա ադհեզիային 
ատամնավահանիկին  
- դեկստրաններ – քայքայվելով առաջացնում են օրգանական թթուներ, 
որոնք նպաստում են էմալի դեմիներալիզացիային  

Սննդային մնացորդներ – տեղակայվում են ռետենցիոն կետերում, հեշտությամբ 
հեռացվում են շուրթերի , լեզվի շարժումների և ողողումների ժամանակ: Կպչուն 
բաղադրամասերը (կոնֆետները) պահպանվում են ատամների վրա մեկ ժամվա 
ընթացքում: 
Վերլնդային ատամնաքար- տեղակայվում է ատամի մակերեսին լնդային եզրից 
բարձր: Այն հիմնականում սպիտակ է կամ սպիտակա-դեղնավուն, կարծր կամ 
կավենման կոնսիստենցիայի: Ատամնաքարի գույնը հաճախ պայմանավորում 
են ծխախոտը կամ սննդային պիգմենտները: Ինչքան բաց է ատամնաքարի 
գույնը, այնքան ցածր է նրա խտությունը և ամրությունը, սակայն շատ է քանակը 
և բարձր է առաջացման արագությունը:  
Ըստ քիմիական կառուցվածքի ատամնաքարերը կազմված են 10% ջրից, 13% 
օրգանական նյութերից և  77% անօրգանական նյութերից:  



Անօրգանական նյութերից այստեղ գերակշռում է կալցիումի ֆոսֆատը, բացի 
այդ քիչ քանակով կան նաև կալցիումի կարբոնատ և մագնեզիումի ֆոսֆատ:  
Վերլնդային ատամնաքարում գերակշռում են գրամդրական թելանման 
մանրէները: 
Վերլնդային ատամնաքարը դասվում է թքային տիպին, քանզի ապացուցված է, 
որ քարի ձևավորման համար անհրաժեշտ հանքային և օրգանական 
բաղադրամասերը մատակարարվում են թքից: Թքի դերը կրակալման մեջ 
ապացուցվում է նրանով, որ ատամնաքարերի հիմնական կուտակումները 
հայտնաբերվում են թքածորանների ելանցքների շրջանում գտնվող ատամների 
համապատասխան մակերեսներին` ստորին ծնոտի ֆրոնտալ ատամների 
լեզվային մակերեսին և վերին ծնոտի ծամիչ ատամների վեստիբուլյար 
մակերեսին:  
Ատամնաքարերի առաջացման ինտենսիվությունը կախված է թքի քանակից և 
որակից, ծամողական ակտի թերություններից /անտոգոնիստ ատամների 
բացակայությունից կամ մի կողմով ծամելու սովորություննից /, սխալ բժշկական 
միջամտությունից / վատ լցավորում և պրոթեզավորում/:  
Այսպիսով, կարելի է ասել, որ բոլոր այն գործոնները, որոնք նպաստում են 
ատամի մակերեսի ոչ լիարժեք մաքրմանը /բերանի խոռոչի վատ հիգիենա, 
անորակ լցավորում և պրոթեզավորում, ծամողական ակտի խանգարումներ և 
այլն/ բերում են ատամնափառի կուտակմանը և հետագա կրակալմանը:  
Բացի տեղային գործոններից ատամնաքարերի մեծ կուտակման պատճառ 
կարող են դառնալ և ընդհանուր գործոնները` օրգանիզմի 
նյութափոխանակության խանգարումներ, որոնք քարերի կուտակման պատճառ 
են դառնում ոչ միայն  ատամների վրա, այլ թքագեղձերում, նրանց ծորաններում, 
երիկամներում, լեղապարկում:  
Վերլնդային ատամնաքարերի առաջացման մեխանիզմների հետ կապված կան 
մի քանի տեսություն` 
 

1. Ըստ առաջին տեսության մարդու թուքը պարունակում է կալցիումի 
ֆոսֆատներ և կարբոնատներ, որոնք ածխաթթվի առկայության 
պայմաններում գտնվում են լուծված վիճակում: Թքի և օդի հպման 
ժամանակ ածխաթթվի մի մասը գոլորշիանում է, ինչի հետևանքով 
նշված աղերը լուծույթից նստում են ու կրակալում ատամնափառը:  

2. Երկրորդ տեսության էությունը կայանում է նրանում, որ կալցիումի 
իոնները և սպիտակուցները գտնվում են թույլ կապի մեջ, որը 
հեշտությամբ խախտվում է տարբեր ախտածին ներազդող 
պայմաններում և կալցիումի իոնները միանում են ատամնափառին: 



3.  Հատկացվում է ատամնափառի մանրէներին /լեպտոտրիկս, 
ակտինոմիցետներ/, որոնք ընդունակ են կլանել թքից կալցիումի 
իոնները:  

Ըստ Կոլեսովի ատամնաքարերը ըստ կառուցվածքային 
առանձնահատկությունների բաժանվում են 3 խմբի` 

1. Բյուրեղային-հատիկավոր  
2. Համակենտրոն-կեղևանման  
3. Կոլոմորֆ  

Բյուրեղային-հատիկավոր ատամնաքարերը բնորոշվում են անօրգանական 
բյուրեղների անկանոն դասավորվածությամբ  օրգանական նյութի մեջ: Ի դեպ 
անօրգանական նյութերի տոկոսը բավականին ցածր է: 
Համակենտրոն-կեղևանման ատամնաքարերում անօրգանական նյութը 
կեղևանման շերտեր է կազմում օրգանական նյութի մեջ, այպիսով օրգանական 
նյութի շերտը հաջորդում է անօրգանականի: Այս քարերում անօրգանական 
նյութերի պարունակությունը ավելի շատ է, քան բյուրեղային-հատիկավոր 
քարերում: 

Կոլոմորֆ ատամնաքարերում գերակշռում են անօրգանական նյութերը, 
որոնք համարյա ամբողջովին դուրս են մղում օրգանական նյութերը:   
Վերլնդային ատամնաքարերը ժամանակի ընթացքում մեծանում են և կարող են 
տարածվել ատամի մակերեսով հետևյալ ուղղություններով`  
ա/ քիչ արտահայտված վերլնդային ատամնաքարը կարճ 
ժամանակահատվածում քայքայում է ատամ-լնդային ակոսը և անցնելով 
պերիօդոնտ առաջացնում է ստորլնդային ատամնաքար, որը արագ աճում է 
դեպի արմատ` քայքայելով պերիօդոնտալ կապանը և առաջացնելով 
պարօդոնտալ և ոսկրային գրպաններ:  
բ/ առաջանում  է արտահայտված վերլնդային ատամնաքար, որը աճում է դեպի 
ատամի կտրող և ծամող մակերես, առանց ատամ-լնդային կապանը վնասելու:  
գ/ առաջանում  է արտահայտված վերլնդային ատամնաքար, որը աճում է 
ինչպես դեպի կտրող եզր, այնպես էլ դեպի ատամ-լնդային ակոս:   
Վերլնդային ատամնաքարի էլեկտրոնային-մանրադիտակային հետազոտումը 
ցույց է տվել, որ նա կազմված է շեղանկյունաձև բյուրեղներից – վիտլոկիտի 
բյուրեղներից, որոնց միջև հայտնաբերվում են տարբեր տեսակի կրակալված 
մանրէներ, որոնք ունեն ավազե ժամացույցի տեսք:  
Ատամնաքարի մեջ գտնվող միկրոօրգանիզմներից շատերը կենսունակ չեն:  
Հասնելով որոշակի մաքսիմումի, որը բնորոշ է տվյալ մարդուն, ատամնաքարի 
աճը կանգ է առնում: Այն ժամանակը, որը անհրաժեշտ է ատամնաքարի 
մաքսիմալ աճի համար 10 շաբաթից մինչև 6 ամիս է: 



Ստորլնդային ատամնաքար- տեղակայվում է լդային կամ պարօդոնտալ 
գրպանիկներում: Հիմնականում այն խիտ է և կարծր, մուգ-շագանակագույն կամ 
կանաչա-սև; ամուր ամրացված է ատամի մակերեսին: Ստորլնդային 
ատամնաքարը դասվում է շճային տիպի, քանզի լնդային հեղուկը, որը 
հիշեցնում է արյան շիճուկը, հանդիսանում է այս քարի հանքայնացման 
աղբյուր: Ստորլնդային ատամնաքարի մակերեսային շերտերը պարունակում 
են գրամբացասական թելանման մանրէներ, իսկ միջին և խորանիստ 
շերտերը`գրամդրական: Ստորլնդային ատամնաքարի քանակը կախված է 
բորբոքային պրոցեսների արտահայտվածությունից և առաջին հերթին 
ատամնալնդային գրպանիկում փոխանակման պրոցեսների խանգարման 
աստիճանից:  
Ստորլնդային ատամնաքարը հայտնաբերվում է պարօդոնտալ գրպանիկի 
զոնդավորումով, ինչպես նաև կարելի է հայտնաբերել ռենտգենաբանորեն:  
 
Ատամնանստվածքների հեռացման մեթոդներ  
 Լնդերի վրա ատամնանստվածքները ազդում են երկու ուղղությունով`  
1.Մեխանիկորեն – ատամնանստվածքի անհարթ մակերեսին անընդհատ 
շփումը բերում է լնդի բորբոքմանը: Առաջացած բորբոքումը նպաստում է քարի 
մեծացմանը, իսկ այն իր հե րթին, ուժեղացնում բորբոքային պրոցեսը:  
2.Ինֆեկցիոն – կապված մակերեսային չկրակալված շերտի մանրէների 
վիրուլենտականության հետ:  Նրանց էկզո- և էնդոտոքսինները առաջացնում են 
լնդի բորբոքում, իսկ ատամնալնդային կապանի վնասումից հետո` նաև 
պերիօդոնտի բորբոքում:  
Այսպիսով, ատամնանստվածքների հեռացումը հանդիսանում է կարևոր բուժիչ 
և կանխարգելիչ միջոց:  
 Գոյություն ունի ատամնանստվածքների հեռացման 2 տեսակ` անհատական և 
մասնագիտական:   
Անհատական հեռացումը կատարվում է տանը ատամնային մածուկների, 
փոշիների, խոզանակների, թելերի և այլ անհատական հիգիենայի միջոցներով: 
Այս մեթոդով հնարավոր է հեռացնել միայն փափուկ ատամնափառը և կանխել 
նրա հետագա առաջացումը:   
Ատամնային վահանիկը և ատամնաքարը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է 
մասնագիտական մոտեցում: Մասնագիտական մաքրումը բաղկացած է հետևյալ 
փուլերից`  

1. Վեր- և ստորլնդային ատամնաքարերի հեռացում  
2. Պսակային և արմատային մակերեսի հղկում  
3. Մաքրված մակերեսի մշակում ֆտոր և կալցիում պարունակող 

նյութերով / 2% NaF, 10% Ca-գլուկոնատ/ 



 
Ատամնաքարերը հեռացնելու համար գույություն ունի մի քանի եղանակ` 
 ա/ մեխանիկական – ձեռքի գործիքների օգնությամբ  
 բ/ քիմիական - 18-20% օրգանական թթուների օգնությամբ  
 գ/ ֆիզիկական – ուլտրաձայնային սարքի օգնությամբ  
 
Առաջին հերթին հարկավոր է կատարել բերանի խոռոչի իրիգացիա 
հակասեպտիկների լուծույթներով (քլորհեկսիդին, ֆուրացիլին և այլն) կամ 
դեղաբույսերի թուրմերով (գոճամորի, երիցուկ, եղեսպակ, կալենդուլա, 
էվկալիպտ): Անհրաժեշտության դեպքում կատարում են տեղային ապլիկացիոն 
կամ ներսփռանքային անզգայացում, ինչից հետո և սկսում են 
ատամնանստվածքների հեռացումը:  
Փափուկ ատամնանստվածքները հեռացնում են բերանի ողողումներով 
հակասեպտիկ լուծույթներով և ջրածնի պերօքսիդով կամ կալիումի 
պերանգանատով թրջված բամբակե խծուծներով: Եթե դա բավարար չէ, ապա 
օգտագործում են արտաքերիչը: Ծխողների ատամնափառը արտաքերիչով 
հեռացնելուց հետո, ատամները մշակում են պեմզա պարունակող հատուկ 
մածուկներով և խոզանակներով կամ ռետինե գավաթներով, պոլիրներով: 
Ատամնանստվածքների հեռացումը սկսում են ստորին աջ երրորդ մոլյարի 
դիստալ մակերեսից, ապա աստիճանաբար առաջանում են մեզիալ ուղղությամբ 
դեպի ֆրոնտալ ատամները, հեռացնելով ատամնանստվածքները ատամների 
բոլոր մակերեսներից: Այնուհետև անցնում են ստորին ծնոտի ձախ կողմի 
ատամներին և պրոցեդուրան ավարտում են ֆրոնտալ ատամներով: Վերին 
ծնոտի ատամները նույնպես սկսում են մաքրել վերջին ձախ ատամի դիստալ 
մակերեսից, ապա անցնում  են աջ կողմ և ավարտում են ֆրոտալ ատամների 
ատամնանստվածքերը հեռացնելով: 
Ատամնաքարերի մեխանիկական հեռացման ժամանակ պետք է պահպանվեն 
հետևյալ կանոնները`  

1. բոլոր գործիքները պետք է լինեն մանրէազերծված  
2. միջամտությունից առաջ վիրահատական դաշտը պետք է ախտահանվի 

հականեխիչ լուծույթներով  
3. միջամտությունը կատարել առանց կտրուկ շարժումների  
4. բժշկի ձեռքը պետք է ֆիքսված լինի հիվանդի ծնոտին  
5. շարժվող ատամները պետք է ֆիքսել ազատ ձեռքով  
6. բժիշկը պետք է աշխատի ակնոցներով, դիմակով և ձեռնոցներով   

 Ատամնաքարերը լիարժեք հեռացնելու համար պետք է պահպանվի հետևյալ 
կարգը. սկզբում հեռացվում են ատամի վեստիբուլյար մակերեսի 



ատամնաքարերը, այնուհետև հպվող մակերեսինը և վերջապես քմային և 
լեզվային մակերեսները:  
Մեկ այցելության ընթացքում ցանկալի է հեռացնել ատամնաքարեր ոչ ավել քան 
4-6 ատամների շրջանում, հատկապես երբ հեռացվում են նաև ստորլնդային 
ատամնաքարերը և գրանուլյացիաները:  
Կարծր ատամնաքարեր հեռացնելուց առաջ կարելի է օգտագործել 
պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներով ապլիկացիաներ 7-10 րոպեով:  
Ատամնանստվածքները հեռացնելու համար օգտագործվում են հետևյալ 
գործիքները`  

1. Կեռիկներ` 
- մանգաղանման 
∙ կոր շեղբով; 
∙ ուղիղ շեղբով 
- քլունգանման 

      2.   Կյուրետաներ 
           ∙ ունիվերսալ; 
           ∙ զոնոսպեցիֆիկ. 
     3.    Կյուրվետներ  Վիզիոն  
     4.    Արտաքերիչներ 
     5.     Ռաշպիլներ 

6.    Դուրեր 
7.    Իմպլակերներ 
8.    Գչիրներ perio pro 
9.    Ուլտրաձայնային սկալերներ 
10.  Ավազեշիթ սանացիոն սարքեր 
Կեռիկը ունի սուր աշխատանքային հատված, որը լայնակի հատման վրա 
եռանկյունաձև է: Գործիքն ունի երկու միանման կտրող նիստ:  
Մանգաղանման կեռիկը լինում է երկու տեսակի`կոր և ուղիղ: Ուղիղ կեռիկով 
հեռացնում են ատամնանստվածքները վերին և ստորին ատամների բոլոր 
մակերեսներից; կոր կեռիկով` ատամնաքարեր միջատամնային 
տարածություններից:  

 
Մանգաղանման կեռիկը իր ձևով նախատեսված է միջին և 
մեծածավալ ատամնանստվածքները հեռացնելու համար: 
Սկելերի ծայրը որոշ չափով հնարավոր է տեղադրել լնդի 
տակ, սակայն շեղբի հաստությունը սահմանափակում է 
գործիքի ներթափանցումը լնդի տակ: 



 Քլունգանման կեռիկը (քլունգ) ունի 100˚ անկյան թեքություն գործիքի բռնակի 
հանդեպ: Քլունգը ունի մեկ կտրող եզր, որը սրված է 45ºանկյան տակ: Այս 
տիպի կեռիկը կարող է ներթափանցել ատամնալնդային գրպանիկ մինչև 3մմ, 
առանց վնասելու նրա հատակը:  
Կեռիկները օգտագործվում են առավել հաճախ և փոխարինման կարիք են 
ունենում, հետևաբար, անհրաժեշտ է տարին 1-2 անգամ կատարել գործիքի 
ստուգում, որպեսզի ժամանակին հայտնաբերել և փոխարինել մաշվածները: 
Կյուրետա – սկելերի տեսակ է, որը նախատեսված է  ատամների 
ստորլնդային հատվածներից միջին չափերի ատամնանստվածքները 
հեռացնելու համար: Տարբերում են կյուրետաների տարբեր տեսակներ 
ատամնանստվածքները հեռացնելու և արմատները հարթեցնելու համար: 
Կյուրետաների արմունկների տեսակները`  

--   90˚ տակ տեղակայված արմունկը թույլ է տալիս մուտք ապահովել 
ինչպես ատամների ֆրոնտալ, այնպես էլ -
բերանային մակերեսներին:  
- տարբեր երկարության կյուրետաները 
մուտք են ապահովում խորը 
գրպանիկների մեջ  

- կապված կորության աստիճանից և 
արմունկի երկարությունից, որոշ 

կյուրետաները նախընտրելի է օգտագործել ֆրոնտալ ատամների 
շրջանում, իսկ որոշները` կողմնային ատամների: 

- արմունկի տարբեր տրամագիծ և կոշտություն  
Այսօր պարօդոնտոլոգների և ընդհանուր պրոֆիլի ստոմատոլոգների 
ամենաօգտագործվող գործիքն է Գրեյսի կյուրետաները: Նրանք ունեն սուր 
աշխատանքային հատված միայն մեկ կողմից և մեկ կտրող եզր: Ձողի 
առանցքի և շեղբի անկյունը կազմում է 70˚:  

                   
 

 
                               

Գրեյսի կյուրետաները կազմում են գործիքների հավաքածու, որտեղ ամեն 
գործիքը ունի արմունկի յուրորինակ դիզայն: Արմունկի տարբեր կորությունը 
և թեքության անկյունը ստեղծում են շեղբի լավ ադապտացիա որոշակի 



մակերեսի հանդեպ: Գրեյսի բոլոր կյուրետները ունեն մեծ տրամագիծ և կոշտ 
արմունկ:   

Կյուրվետաներ Վիզիոն –գործիքներ խորը և նեղ լնդագրպանիկներում 
աշխատելու համար: “Կյուրվետա” անվանումը ստացել է կոր շեղբի (անգլ. 
curve-կորագիծ) համար, որը հիշեցնում է կեռիկի աշխատանքային մակերեսը: 
Կյուրվետայի շեղբը 50% կարճ է Գրեյսի կյուրետաներից և կոր է:  

 
Արտաքերիչներ- օգտագործվում են կարծր վերլնդային 
ատամնանստվածքները հեռացնելու համար: Ավելի նախընտրելի է 

ուղղանկյուն աշխատանքային ծայրով 
արտաքերիչների օգտագործումը, 
որովհետև կլորացված աշխատանքային 
հատվածով գործիքները չեն 
օգտագործվում ամբողջ ծավալով, 

քանզի առաջանում է կետային հպում ատամի մակերեսի և գործիքի միջև:  
 
Պարօդոնտոլոգիական ռաշպիլներ (խարտոցներ) – օգտագործվում են 
մեծածավալ ատամնաքարերի հեռացման և ոսկրային կատարի 
ռեկոնտուրիզացման համար:  

 
Ռաշպիլը ունի բազմակի կտրող 
նիստեր, տեղակայված մեկ հիմքի 
վրա: Ռաշպիլի աշխատանքային 
հատվածի և բռնակի միջև անկյունը 
կազմում է 90-105˚: Այս գործիքները 
շատ հարմար են միջատամնային 
տարածություններում աշխատելու 

համար: Ֆուրկացիոն ռաշպիլներ - հատուկ մշակված են ֆուրկացիաների 
շրջանում աշխատելու համար: Գործիքի դիզայնը թույլ է տալիս 
աշխատանքային մասով կատարել հետադարձ-առաջընթաց շարժումներ: 
Պարօդոնտոլոգիական դուրեր- ունեն մեկ կտրող եզր, սրված 45˚ անկյան 
տակ, և ուղիղ կամ թեք արմունկ: Օգտագործվում են ստորին ծնոտի ֆրոնտալ 
ատամների մեծածավալ քարերը հեռացնելու համար:  



 
 

 
Իմպլակեր- գործիք իմպլանտների և 
աբատմենտների խնամքի համար: Օգտագործվում է 
ատամնանստվածքները հեռացնելու համար, 
բացառելով տիտանային մակերեսների վնասումը: 
Նրա աշխատանքային մակերեսը պատրաստված է 
գերամուր “Пластил”  

պլաստիկ նյութից: 
 
 
Գչիրներ perio pro- հատուկ մշակված են ստորլնդային ատամնաքարերը 
հեռացնելու համար և պարօդոնտի ախտահարումներով ատամների բուժման 

ժամանակ արմատի մակերեսը հարթեցնելու 
նպատակով: 
 Այս գչիրները ունեն կոնաձև տեսք հարթ, 
ուռուցիկ կամ գոգավոր մակերեսներով: 
Նրանք արտադրվում են համապատասխան 

արմատների ձևին, լնդային և պարօդոնտալ գրպանիկների խորությանը:  
Ուլտրաձայնային սարքեր- հաղորդում են ուլտրաձայնային տատանումներ 

տարբեր ձևերի ծայրակալների վրա, ինչը թույլ է 
տալիս`  
 

- փոխարինել ստոմատոլոգիական 
գործիքների ռոտացիոն շարժումները 
ավելի քիչ տրավմատիկ տատանական 
շարժումներով, որոնք չեն վնասում 

ատամի առողջ հյուսվածքները; 
- բարձրացնել մշակման ճշգրտությունը; 
- պակասեցնել աշխատանքային աղմուկը; 
- նվազեցնել գործիքի և կենսաբանական 

հյուսվածքների տաքացումը; 



- աշխատել ուլտրաձայնով ակտիվացված լուծույթներում, այդ թվում և 
բուժական: 

ՈՒլտրաձայնային սկելերները լինում են երկու տեսակ` 
1. Մագնիսոստրիկտիվ (օր.սկելեր “Cavitron”), որոնց շարժումների ժամանակ 

ակտիվանում են գործիքի բոլոր կողմերը: Այդ ժամանակ ծայրակալը 
կարող է հպվել ատամին ոչ միայն մշակման ուղղությամբ, ինչը կարող է 
բերել շրջակա հյուսվածքների վնասմանը:  Տաքության զգալի 
արտազատումը պահանջում է ջրային սառեցում, ինչը ծանրացնում է 
ծայրակալը:  

2. Պյեզոէլեկտրիկ (օր. սկելերներ “Piezon Master400”, “Suprasson P-Max”), 
որոնց մեջ գործիքի աշխատանքային մասը գծային է թրթռում: Գործիքի 
կողմերից ակտիվ են միայն երկուսը, ինչը ավելի քիչ է տրավմատիկ: 
Այսպիսի ծայրակալներում տաքություն համարյա չի արտազատվում և 
ջուրը օգտագործվում է միայն լվացումների համար: 

Ուլտրաձայնային մեթոդը հակացուցված է այն հիվանդներին, ովքեր ունեն 
սրտի ռիթմի կրիչ: Ուլտրաձայնային մեթոդով դժվարացած է հեռացնել 
ստորլնդային ատամնաքարերը և մանր բեկորները:   
Ավազեշիթ սարքեր  – օգտագործվում են` 
- փառի և էմալի գունափոխված հատվածների արագ և անցավ հեռացնելու 

համար 
- հետազոտությունից առաջ ատամները մանրակրկիտ մաքրելու համար 
- ատամի մակերեսի հղկում  քարերը հեռացնելուց հետո 
- էմալի մաքրում թթվուտամշակումից առաջ հետագա ֆիսուրների զմրսման 

նպատակով 
- իմպլանտատների մակերեսները մաքրելու համար 
- էմալից տեխնիկական աղտոտումների (ադհեզիվի և այլն) հեռացման 

համար 
Ավազեշիթ սարքերին են դասվում հենդի-բլաստերները և “Air Flow” կարգի 

սարքերը (“Air FlowS”, “Air FlowS2”,’’Air Flow prep K1”): Այս սարքերի միջոցով 
իրականացվում է աէրոզոլի (ջուր և աբրազիվ նյութ) ուղղորդված ազդեցություն 
ատամի հյուսվածքների վրա:  Հենդի-բլաստերներում և “Air FlowS” սարքում 
որպես աբրազիվ նյութ հանդես է գալիս նատրիումի բիկարբոնատը: “Air 
FlowS2” սարքը ունիվերսալ է, նա իր  մեջ զուգակցում է  ավազեշիթ և 
ուլտրաձայնային համասարքերը: ’’Air Flow prep K1” սարքը օժտված է բարձր 
հզորությամբ;  նրա մաքրող  ակտիվ բաղադրամասն է ալյումինիումի օքսիդի 
աբրազիվ փոշին: Եթե այս սարքի օգտագործման ժամանակ ջրի 
համապատասխան քանակ չլինի, ապա աշխատող մասի ջերմաստիճանը 
կհասնի 2000, որը կվնասի ատամներն ու լինդը: Ջուրը ոչ միայն սառեցնում է, այլ 



նաև մաքրում է մշակված հատվածը արդեն պոկված նստվածքներից: Այդ 
ջրային ամպը բերանի խոռոչից հեռացնում է նաև բազմաթիվ միկրոօրգանիզմեր, 
որոնք օդակաթիլային ճանաապարհով  կարող են հայտնվել բժշկի շնչառական 
ուղիներում կամ աչքի լորձաթաղանթում: Այդ թվում կարող է լինել նաև 
հեպատիտի հարուցիչը: Դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է աշխատել 
դիմակով և պաշտպանիչ ակնոցներով:  

Ատամնանստվածքների մեխանիկական մշակման ժամանակ հարկավոր է 
խուսափել էմալի և հատկապես դենտինի վնասումներից: Հարկավոր է 
զգուշանալ պլոմբավորված ատամների մշակումից, քանի որ հաճախ գործիքի 
միկրոտատանումները բերում են պլոմբայի եզրերի վնասման, որը հանգեցնում 
է երկրորդային կարիեսի առաջացման: Գործիքի սխալ կիրառումը բերում է նաև 
անշարժ պրոթեզների թուլացման և ապացեմենտավորման: 

Այն դեպքերում, երբ դժվարացած է ատամնանստվածքների հեռացման 
մեխանիկական մեթոդի կիրառումը (շարժվող ատամներից ամուր ֆիքսված 
քարերի հեռացում), կարելի է օգտագործել քիմիական միջոցները, որոնք լուծում 
են ատամնաքարը, օր.“Detartrol ultra” նյութը, որը բաղկացած է խտացրած 
քլորաջրածնային թթվից, յոդից և քլորոֆորմից: Այս նյութով թրջված բամբակե 
խծուծը տեղադրում են ատամի մշակվող հատվածին 30վ, այնուհետև բամբակը 
հեռացնում են, իսկ ատամը լվանում ջրով: Ատամնաքարը փափկում է և 
հեշտությամբ քերվում ատամի մակերեսից: Անհրաժեշտ է խուսափել 
պրեպարատի անկումից լնդի վրա:  

Անկախ ատամնաքարի հեռացման մեթոդից, գործողությունը պետք է 
ավարտել ատամի մակերեսի հղկումով: Այդ նպատակով օգտագործում են 
պլաստիկ, ռետինե գավաթներ, վրձիններ և խոզանակներ: Դրանք 
օգտագործվում են առանձին կամ աբրազիվ մածուկներով: Ստորլնդային 
ատամնաքարը հեռացնելուց հետո ատամի արմատը հղկում են բարակ, ճկուն, 
ալմաստապատ EVA սիսթեմի ֆայլերով: 

Հղկումից հետո կատարում են լնդեզրի հակասեպտիկ մշակում ջրածնի 
պերօքսիդով կամ յոդով: 
 

 
 



Ատամների կարիես 

Ատամի կարիեսը ախտաբանական պրոցես է, որը բնորոշվում է ատամի կարծր 
հյուսվածքների կրազրկումով և փափկեցումով` հետագա դեֆեկտի առաջացմամբ (նկ.1): 

 

 

Նկ. 1. Ատամների կարիես:  

 Ատամի կարիեսը ամենատարածված հիվանդություններից է; դրանով տառապում են 
երկրի բնակչության 80-100%: Տարածվածությունը երկրագնդի տարբեր մասերում 
միատեսակ չէ և կախված է մի շարք պայմաններից`  

- բնակլիմայական   

- սոցիալ-տնտեսական   

- էթնիկ  

- տարիքային   

- սեռական  

Ըստ ՀԱԿ-ի կարիեսի համաճարակաբանական հետազոտությունների հիմք են 
հանդիսանում հետևյալ ցուցանիշները` տարածվածություն, ինտենսիվություն և 
ինտենսիվության աճ:  

 Կարիեսի տարածվածության ցուցանիշը ցույց է տալիս հիվանդության 
տարածվածությունը ընդհանուր բնակչության կամ մարդկանց կոնկրետ խմբի մոտ: 
Ցուցանիշը կազմվում է բնակչության հետազոտվող հատվածի մոտ կարիեսով 
ախտահարված անձանց քանակի տոկոսային արտահայտությամբ, այսինքն` 
բնակչության կոնկրետ սահմանափակ հատվածի մարդկանց քանի՞ տոկոսի մոտ է 
հայտնաբերվում կարիես: Օրինակ` 100 հետազոտվողներից 95 մոտ հայտնաբերվել են 



կարիեսով ախտահարված ատամներ, ինչը նշանակում է, որ կարիեսի 
տարածվածությունը կազմում է 95%: 

 Կարիեսի ինտենսիվությունը` դա կարիեսով և նրա բարդություններով 
ախտահարված ատամների թվային հաշվառումն է, որի համար օգտագործում են ՀԱԿ-ի 
կողմից առաջարկած ԿԱՀ, կա և ԿԱՀ+կա ինդեքսային ցուցանիշները, որտեղ  

 Կ – մշտական կծվածքում կարիեսով ախտահարված ատամներն են 

 Ա – մշտական կծվածքում ատամնալեցված ատամներն են 

 Հ – մշտական կծվածքում հեռացված ատամներն են 

 կ- կաթնային կծվածքում կարիեսով ախտահարված ատամներն են 

 ա – կաթնային կծվածքում ատամնալեցված ատամներն են  

ԿԱՀ+կա ինդեքսը հաշվառվում է խառը կծվածքի համար:  

Կաթնատամներում հեռացված ատամները հաշվի չեն առնվում:  

Սակայն, այս ինդեքսը ունի նաև թերություններ` այն չի ընդգրկում բծի շրջանի կարիեսը 
և տարբերակում չի դնում ատամի հեռացման պատճառների միջև: 

 Հետազոտման համար առավել տեղեկատվական են հանդիսանում հետևյալ 
տարիքային խմբերը` 12, 15 և 35-44 տարեկան: Կարիեսով ախտահարվածությունը 12 
տարեկանում և պարօդոնտի վիճակը 15 տարեկանում թույլ են տալիս դատել 
կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետության մասին, իսկ 35-44 տարեկանում` 
գնահատել ստոմատոլոգիական օգնության որակը:   

 Պետք է նշել, որ կարիեսի տարածվածության և ինտենսիվության ցուցանիշները 
չեն արտացոլում հիվանդության զարգացման ընթացքը, ինչպես նաև կատարվող 
կանխարգելման միջոցառումների արդյունավետությունը: Ուստի, մեծ նշանակություն է 
տրվում կարիեսի ինտենսիվության աճի ցուցանիշին, որի համար միևնույն խմբի մոտ 
կատարում են կարիեսի ինտենսիվության ցուցանիշի դինամիկ հաշվարկ տարբեր 
ժամկետներում/ 0,5, 1 և 3 տարի ընդմիջմամբ/ և ստացած տարբերությունը կազմում է 
կարիեսի ինտենսիվության աճի ցուցանիշ: 

  

 

 



Կարիեսի պատճառագիտությունը և ախտածնությունը 

 Գոյություն ունի կարիեսի առաջացման մոտ 400 տեսություն, որոնք առաջացել են 
տարբեր ժամանակաշրջաններում գիտության տարբեր ճյուղերի (քիմիա, 
մանրէաբանություն, ֆիզիկա) զարգացման հիման վրա:   

Կարիեսի պատճառագիտության ուսումնասիրման առաջին էական հաջողությունը 
կապված է 18-րդ դարում ընդհանուր քիմիայի նվաճումների հետ: Այդ 
ժամանակաշրջանը բնորոշվում է կարիեսի առաջացման քիմիական տեսություններով, 
որոնցից առաջինը` Բարդմորի տեսությունն էր, համաձայն որի կարիեսի առաջացման 
հիմքում ընկած է էմալի քայքայումը սննդի հետ ներմուծվող կամ բերանի խոռոչում 
առաջացող թթուների ազդեցությամբ: Հետագայում, մանրադիտակի ստեղծման և 
մանրէների ուսումնասիրման արդյունքում, կարիեսի առաջացման պատճառ են 
համարվել նաև միկրոօրգանիզմները: Դրա հիման վրա ստեղծվել է այսպես կոչված 
քիմիկապարազիտար տեսությունը` Միլլերի տեսությունը (1884թ): Համաձայն դրա, 
կարիեսի առաջացումը տեղի է ունենում երկու փուլով: Առաջին փուլում ածխաջրերի 
խմորման հետևանքով տեղի է ունենում թթուների առաջացում (կաթնաթթու), որոնք 
ազդելով ատամի կարծր հյուսվածքների անօրգանական նյութերի վրա բերում են 
ապակրակալման: Երկրորդ փուլում միկրոօրգանիզմների ազդեցության տակ տեղի է 
ունենում օրգանական նյութերի քայքայում: Բացի այդ, հեղինակը որոշակի տեղ է 
հատկացնում նաև սնուցման պայմաններին, թքին, միկրոօրգանիզմների անհատական 
հատկություններին:   

  Հաջորդ տեսության հեղինակը` Դ. Էնտինը (1928թ), մանրակրկիտ 
ուսումնասիրելով ատամի և թքի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները, 
առաջարկել է ֆիզիկաքիմիական տեսություն, համաձայն որի ատամի կարծր 
հյուսվածքները իրենցից ներկայացնում են կենսաբանական կիսաթափանց թաղանթ, 
որը գտնվում է երկու հեղուկ միջավայրերի սահմանում` արյան /կակղան/ և թքի:  Այս 
միջավայրերի միջև գոյություն ունեն օսմոտիկ հոսքեր, որոնք նորմայում ուղղված են 
ատամի խոռոչից դեպի մակերես (կենտրոնախույս), ինչն իր հերթին ապահովում է 
ատամի կարծր հյուսվածքների սնուցումը: Ըստ հեղինակի` կարիեսի առաջացման 
հիմքում ընկած է տարբեր պատճառների հետևանքով, նշված հոսքի ուղղվածության 
փոփոխությունը (կենտրոնաձիգ), որը խախտում է ատամի սնուցումը և հող է 
նախապատրաստում արտաքին վնասակար ազդեցությունների համար: Այս 
տեսությունը իր հաստատումն է գտնում մի շարք դիտարկումներում` թքագեղձերի 
ֆունկցիայի խանգարման կամ դրանց հեռացման դեպքում նկատվում է կարիեսի աճ:  

 Ա.Շարպենակի /1949/ տեսությունը կարիեսի առաջացման հիմքում դնում է 
ատամի կարծր հյուսվածքներում սպիտակուցային փոխանակության խանգարումները: 



Նման խանգարումների հիմքում ընկած են ալիմենտար բնույթի շեղումները` որոշ 
ամինաթթուների /լիզին, արգինին/ և վիտամին B1 պակասը սննդում:  

 Ի.Լուկոմսկու առաջարկած կարիեսի առաջացման կենսաբանական տեսության 
հիմքում ընկած է ատամի հյուսվածքների տրոֆիկ նյարդավորման, ուստի և 
օդոնտոբլաստների գործունեության խանգարումը:  

 Ս.Շատցի և Դ.Մարտինի պրոթեոլիզ-խելացիոն տեսության հիմքում ընկած է որոշ 
միկրոօրգանիզմների պրոթեոլիտիկ ֆերմենտների ազդեցությունը, ինչի հետևանքով 
քայքայվում են ատամի կարծր հյուսվածքների` հատկապես էմալի օրգանական հիմքը, 
իսկ քայքայման արգասիքները իրենց հերթին լուծում են էմալի անօրգանական 
բաղադրամասերը, այսինքն` տեղի է ունենում խելացիա` կալցիումի ֆոսֆատի 
քայքայման և կալցիումի հետ լուծելի միացությունների առաջացման պրոցես:  

 Նշված բոլոր տեսություններում պատճառագիտական գործոններ են համարվում 
կամ միայն տեղային կամ ընդհանուր ազդակները: Ա.Ռիբակովը փորձեց առաջարկել 
բազմապատճառագիտական մոտեցում իր «աշխատանքային կոնցեպցիայում», որը 
ատամների կարիեսը դիտում է որպես արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցության 
հետևանք: Հեղինակը գտնում է, որ կյանքի տարբեր ժամանակահատվածներում բնորոշ 
են այդ շրջանին հատուկ արտաքին և ներքին գործոնների փոխազդեցությունները:    

 Կյանքի առաջին ժամանակահատվածը համընկնում է ներարգանդային կյանքի 
հինգերորդ շաբաթվան, իսկ կարիեսի նկատմամբ նախատրամադրվածության ներքին 
գործոններ են հանդիսանում ժառանգական գործոնը և ներքին օրգան-համակարգերի 
ձևավորման խանգարումները: Արտաքին գործոններից նշանակություն է տրվում մոր 
կրած հիվանդություններին: 

 Հաջորդ ժամանակահատվածը երեխայի վեց ամսեկանից մինչև վեց տարեկան 
հասակն է – այստեղ կարիեսի առաջացման պատճառ են հանդիսանում բերանի խոռոչի 
անբավարար հիգիենան, սննդի գործոնը, ընդհանուր և տեղային հիվանդությունները: 

 Վեցից տասնմեկ տարեկան հասակում, բացի վերը նշված գործոններից, մեծ 
նշանակություն է տրվում նաև սննդի ռեժիմի փոփոխմանը / դպրոցի հետ կապված/: 

 Հատուկ ուշադրության է արժանի 12-14 տարեկան հասակը` երբ օրգանիզմում 
տեղի են ունենում հորմոնալ փոփոխություններ: 14-17 տարեկանում ավելանում է նաև 
հոգեհուզական գործոնը, որը մեծ նշանակություն է ձեռք բերում հատկապես 17-20 
տարեկանում: 

 20-40 տարեկան հասակում առաջին պլան են մղվում անհատի կրած ընդհանուր 
սոմատիկ հիվանդությունները:  



 40 տարեկանից բարձր անձանց մոտ ընդհանուր դիմադրողականության անկման 
ֆոնի վրա ստեղծվում են պայմաններ կարիեսի առաջացման ինչպես տեղային այնպես էլ 
ընդհանուր գործոնների ազդեցության համար:   

 Կարիեսի առաջացման արդի տեսությունը ներկայացվում է «Կեյզի եռաթերթիկի» 
միջոցով: Դա ներկայացվում է յուրատեսակ գրաֆիկական սիմվոլով` երեք իրար ծածկող 
շրջանագծերով, որոնք ցույց են տալիս, որ կարիեսը կարող է զարգանալ միայն երեք 
պարտադիր պայմանների համադրման դեպքում` կարիեսոգեն միկրոֆլորա, 
դյուրամարս ածխաջրեր և էմալի ցածր ռեզիստենտականություն: 

 Կեյզի առաջին գործոնը միկրոֆլորան է: Ներկայումս հաստատված է, որ կարիեսը 
առանց ախտածին միկրոօրգանիզմների չի առաջանում: Ախտածին 
միկրոօրգանիզմների բազմազանություննից առավել կարիեսոգեն են համարվում 
ստրեպտոկոկերը /գրամդրական կոկեր/: Կարիեսոգեն տեսակներին են պատկանում str. 
mutans, str. sanguis, str. salivarius: Առավել կարևոր դեր է խաղում այս պրոցեսում str. 
mutans-ը (նկ. 2), որը կազմում է ատամնափառի 80-90%:  

 

 Նկ. 2.  Str. mutans. 

Այս միկրոօրգանիզմի դերը կարիեսի առաջացման մեջ ապացուցված է նաև նրանով, որ 
նա առաջացնում է կարիես նաև փորձարարական կենդանիների մոտ, այն մասնակցում 
է ատամնավահանիկի ձևավորման մեջ և նրա դեղորայքային և մեխանիկական 
վերացումը իջեցնում է կարիեսի առաջացման հավանականությունը: Վերջին 
հետազոտությունները ցույց են տվել, որ str. mutans-ը չի պատկանում բերանի խոռոչի 
բնական միկրոֆլորային, բացի այդ այն փոխանցվում է մարդուց մարդ, ինչպես և շատ 
այլ բակտերիաներ`թքի միջոցով:   

 Այլ միկրոօրգանիզմներից կարիեսի առաջացման գործում մեծ դեր է հատկացվում 
նաև լակտոբացիլներին և ակտինոմիցետներին: Լակտոբացիլները – գրամդրական 
միկրոօրգանիզմներ են, որոնք արտադրում են կաթնաթթու, սակայն ատամնափառում 
դրանց քանակը այդքան էլ շատ չէ, բայց կտրուկ բարձրանում է կարիոզ խոռոչի 
առկայության դեպքում: 



 Ակտինոմիցետները աննշան բարձրացնում են թթվայնությունը ատամի 
մակերեսի վրա, իսկ դրանց որոշ տեսակներ /Actinomyces viscosus/ մասնակցում են 
ատամի արմատի կարիեսի առաջացմանը:  

  Կեյզի երկրորդ գործոնը – դյուրամարս ածխաջրերի գերօգտագործումն է: 
Դրանցից առաջանում են թույլ օրգանական թթուներ, որոնք նպաստում են էմալի 
ենթամակերեսային շերտի վնասմանը: Ատամնափառի միկրոօրգանիզմների 
կենսագործունեության համար հատկապես լավ միջավայր են հանդիսանում 
սախարոզան, գլյուկոզան, լակտոզան: Սախարոզան հեշտությամբ ներթափանցելով 
ատամնափառի մեջ, լուծվում է և առաջացնում երկու մոնոսախարիդ` ֆրուկտոզա և 
գլյուկոզա, որոնցից հետագայում առաջանում են թթուներ: Իսկ սախարոզայից 
առաջացող դեքստրանները խոչնդոտում են ատամնափառի մեջ թքի ներթափանցմանը 
և կանխում առաջացած թթուների չեզոքացումը թքի բուֆերային համակարգի կողմից: 

 Սակայն, կան սննդանյութեր, որոնց առկայությունը որոշ չափով պաշտպանում է 
ատամի կարծր հյուսվածքները դեմիներալիզացիայից: Օրինակ` ճարպերի 
առկայության դեպքում / կաթնամթերք, ընկույզ, պնդուկ/ ատամնավահանիկը լավ չի 
ամրանում ատամի մակերեսին: Հակակարիեսային են համարվում նաև ինտենսիվ 
ծամվող սննդանյութերը` մաստակը, որը արագացնում և շատացնում է 
թքարտադրությունը, ինչի հետևանքով և բարձրանում է բերանային հեղուկի բուֆերային 
հատկությունները:  

 Կեյզի երրորդ գործոնը դա էմալի ռեզիստենտականությունն է, որը կախված է 
օրգանական և անօրգանական նյութերի քանակական և որակական վիճակից: Այն 
պայմանավորվում է բերանային հեղուկի քիմիական կազմով: Բերանային հեղուկի 
գլխավոր բաղադրիչ մասերից են կալցիումը, նատրիումը, կալիումը, ֆտորը, քլորիդները 
և ֆոսֆատները: Այս միջավայրում գործում են երկու բուֆերային համակարգ` 
բիկարբոնատային և ֆոսֆատային: Բիկարբոնատային բուֆերի դերը առավել կարևոր է 
կարիեսի զարգացման ընթացքում, քանի որ այն կարողանում է ներթափանցել 
ատամնավահանիկի միջով և չեզոքացնել առաջացած թթուները:  

Վերջին տարիներին այս եռաթերթիկին ավելացել է ևս մի շրջանագիծ – ազդեցության 
երկարատևության գործոնը: Յուրաքանչյուր դյուրամարս ածխաջրերով սնունդ 
ընդունելուց հետո առաջանում են էմալը քայքայող թթուներ, որոնք ժամանակի 
ընթացքում չեզոքացվում են թքի բուֆերային համակարգով: Սակայն, եթե ածխաջրերի 
բարձր կոնցենտրացիան էմալի մակերեսին պահպանվում է երկար ժամանակ, թքի 
բուֆերային համակարգը չի հասցնում վերականգնել  ցածր pH-ը և առաջանում են էմալի 
անվերադարձ քայքայման նախապայմաններ: 



 

Նկ. 3. Կարիեսի առաջացման գործոնները:  

 Այսպիսով, կարիեսի առաջացման համար պետք է այս երեք գործոնների 
միաժամանակյա և երկարատև ազդեցություն (նկ. 3): 

Կարիեսածին գործոնները լինում են ընդհանուր և տեղային:  

Տեղային գործոններն են`  

1. մանրէներով լի ատամնավահանիկը  

2. բերանային հեղուկի քանակի և որակի փոփոխությունները  

- ռեմիներալիզացնող հնարավորության նվազում  

- բուֆերային տարողություն  

- պաշտպանության սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ գործոններ  

3. ածխաջրերով հարուստ սննդի մնացորդներ` բերանի խոռոչի վատ հիգիենայի 
դեպքում  

4. ատամի կարծր հյուսվածքների քիմիական կազմի և կառուցվածքի 
առանձնահատկությունները  

5. ֆիսուրների բարդ ձևը /տանձաձև, կոլբայաձև/ (նկ.4) 

 



 

 

Նկ. 4. Ֆիսուրների տեսակները: 

 

Ընդհանուր գործոններն են` 

1. ոչ լիարժեք սնունդ /սպիտակուցների և վիտամինների դեֆիցիտ/  

2. ջրի հանքային կազմը / մակրո- և միկրոտարրերի անբավարար քանակ/  

3. ժառանգական և սոմատիկ հիվանդություններ, օրգանների և օրգան-
համակարգերի ֆունկցիոնալ շեղումներ մշտական ատամների սաղմնադրման, 
զարգացման և ծկթման շրջանում 4. ցածր սոցիալական մակարդակ  

5. արտակարգ իրավիճակների ազդեցություն / ճառագայթային ախտահարում, 
հոգեհուզական սթրես/  

6. ստոմատոլոգիական կանխարգելման ցածր մակարդակ  

Ատամների կայունությունը կարիեսի հանդեպ ձևավորվում է այն մարդկանց մոտ, ովքեր 
չունեն ընդհանուր հիվանդություններ, օգտագործում են լիարժեք սնունդ և անհրաժեշտ 
միկրո- և մակրոտարրեր պարունակող ջուր:  

Այսպիսով, կարիեսի հանդեպ կայունությունը, կամ կարիեսռեզիստենտականությունը, 
ապահովվում է հետևյալ գործոններով`  

- ատամի հյուսվածքների ճիշտ ձևավորմամբ և զարգացումով  



- ատամի կարծր հյուսվածքների քիմիական բաղադրություննով և կառուցվածքով 

- էմալի լիարժեք հասունացմամբ ատամի ծկթումից հետո  

- ատամի էմալի թափանցելիության ցածր մակարդակով  

- պելիկուլայի առկայությամբ  

- թքի օպտիմալ քիմիական բաղադրությունով և դրա հանքայնացնող 
ակտիվությամբ  

- բերանային հեղուկի բավարար քանակով  

- ատամների մակերեսի լավ ինքնամաքրմամբ  

- սննդակարգի առանձնահատկություններով  

- բերանի խոռոչի պաշտպանության սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ գործոններով  

 

Պաթոգենեզ 

 Ներկայումս կասկած չի առաջացնում այն փաստը, որ կարիոզ գործընթացը 
սկսվում է ապահանքայնացումից, ընդ որում, հանքային բաղադրիչների նվազումը 
ավելի արտահայտված է էմալի ենթամակերեսային շերտում:  

 Կարիեսի առաջացումը կապված է բերանի խոռոչի վատ հիգիենայի հետ, որի 
դեպքում մանրէները ամուր ֆիքսվում են պելիկուլային, առաջացնելով 
ատամնավահանիկ: Սկզբնական վնասումը առաջանում է, երբ pH-ը ատամի մակերեսին 
հասնում է կրիտիկական մակարդակի /4,5-5,5/: Ջրածնային իոնները ներթափանցում են 
միջպրիզմային տարածություններ, առաջացնելով ենթամակերեսային 
ապահանքայնացում ( նկ.5): 

 

Նկ. 5. Ենթամակերեսային ապահանքայնացում: 



 

 Էմալի մակերեսային շերտի կայունությունը պայմանավորված է իր կառուցվածքի 
առանձնահատկություններով, ինչպես նաև` բերանային հեղուկի հանքային 
բաղադրիչների շնորհիվ ընթացող ռեմիներալիզացիայով (նկ.6): 

 

Նկ. 6. Բերանային հեղուկի հանքային բաղադրիչների 

 շնորհիվ ընթացող ռեմիներալիզացիա: 

 

 Էմալի մակերեսին օրգանական թթուների առաջացումը նպաստում է 
ապահանքայնացմանը, հետևաբար պրիզմաների միջև ընկած տարածությունների 
մեծացմանը: Դա բերում է ատամի էմալի թափանցելիության մեծացմանը: Էմալի 
թափանցելիության մեծացումը ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ, որպեսզի 
մանրէները ներթափանցեն միջպրիզմային տարածություններ, ինչը բերում է 
թթվագոյացման աղբյուրի տեղափոխմանը էմալի ավելի խորը շերտեր, և առաջանում է 
ախտահարման կոնաձև օջախ: Էմալի ապահանքայնացումը միշտ չէ հանգեցնում 
մակերեսային կարիեսի առաջացմանը, քանի որ բերանային հեղուկի հանքային 
բաղադրիչների շնորհիվ, զուգահեռ ընթանում է ռեմիներալիզացիայի պրոցես: Դե- և 
ռեմիներալիզացիայի գործընթացների հավասարակշռության դեպքում ատամի էմալում 
կարիես չի առաջանում: Երբ ապահանքայնացման պրոցեսները գերակշռում են, 
առաջանում է կարիես սպիտակ բծի շրջանում: Այս փուլում պրոցեսը կարող է կանգ 
չառնել, և աստիճանաբար առաջանում են այս կամ այն խորության կարիոզ խոռոչներ: 
Բերանի խոռոչի ռացիոնալ հիգիենան, սննդային ռեժիմի պահպանումը, ածխաջրերով 
հարուստ սննդի սահմանափակ օգտագործումը, բերանի խոռոչի սանացիան և 
ռացիոնալ պրոթեզավորումը վերականգնում են էմալի դե- և ռեմիներալիզացիայի 
հավասարակշռության պրոցեսները: Որոշ դեպքերում սպիտակ բիծը կարող է 
փոխակերպվել գունափոխված բծի, որը դասակարգվում է որպես կարիոզ պրոցեսի 
կայունացված ձև:  



Կարիեսի դասակարգումը` 

1.Ըստ տեղակայման (Բլեկի դասակարգում). 

I դաս – կարիոզ խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են բոլոր ատամների ֆիսուրներում և 
բնական փոսիկներում (մոլյարների վեստիբուլյար և լեզվային ակոսներ, մոլյարների 
վեստիբուլյար մակերեսին և վերին կտրիչների քմային մակերեսին գտնվող կույր 
անցքեր); 

II դաս – խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են մոլյարների և պրեմոլյարների ապրոքսիմալ 
(կոնտակտային) մակերեսներին; 

III դաս – խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են կտրիչների և ժանիքների կոնտակտային 
մակերեսներին`չընդգրկելով նշված ատամների կտրող եզրերը կամ նրանց 
անկյունները; 

IV դաս - խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են կտրիչների  և ժանիքների կոնտակտային 
մակերեսներին` ընդգրկելով նշված ատամների կտրող եզրերը կամ նրանց անկյունները; 

V դաս – խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են բոլոր ատամների հարվզիկային շրջանում; 

Ներկայումս ամերիկացի ստոմատոլոգները, հանձինս Եվգենի Իոֆֆեյի, տարբերում են 
ևս 1 դաս`  

VI դաս – խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են ֆրոնտալ ատամների կտրող եզրերին, 
կողմնային ատամների թմբիկներին և բոլոր ատամների արտափքված մակերեսներին 
(հասարակածներին): 

2. Ըստ պրոցեսի խորության (կլինիկա-մորֆոլոգիական).  

● կարիես բծի շրջանում;                                         

● մակերեսային կարիես;  

● միջին կարիես;  

● խորանիստ կարիես:  

3. Ըստ ախտահարված հյուսվածքի (անատոմիական). 

● Էմալի կարիես; 

● դենտինի կարիես; 

● ցեմենտի կարիես: 



4.Ըստ կլինիկական ընթացքի բնույթի. 

● քրոնիկական` կամ տիպիկ, դանդաղ ընթացող կարիես (պրոցեսը ընթանում է շատ 
դանդաղ, խոռոչի պատերը և հատակը կարծր են և պիգմենտավորված); 

● սուր կամ արագ ընթացող կարիես (կարիոզ պրոցեսը ընթանում է արագ, կարիոզ 
խոռոչի պատերը և հատակը փափուկ են և չպիգմենտավորված; hաճախ ախտահարվում 
են մի քանի ատամ); 

● սրընթաց կարիես (կարիոզ պրոցեսը ընթանում է սրընթաց, խոռոչի պատերը և 
հատակը շատ փափուկ են և չպիգմենտավորված, ախտահարվում են մի քանի ատամ 
միանգամից և նույնիսկ մեկ ատամի վրա կարող է հայտնաբերվել մի քանի խոռոչ); 

● կանգ առած կամ կայունացած կարիես (կարիոզ պրոցեսը կանգ է առել ի հաշիվ 
կարիես առաջացնող  և նպաստող պայմանների վերացման): 

5. Ըստ ինտենսիվության 

● կոմպենսացված (ախտահարված է մինչև 5 ատամ); 

● սուբկոմպենսացված (ախտահարված է 5 - 8  ատամ);  

● դեկոմպենսացված (ախտահարված է 8 - ից  ավելի ատամ): 

6. Ըստ ՀԱԿ-ի  

● էմալի կարիես, ընդգրկելով «կավճանման բիծը»; 

● դենտինի կարիես; 

● ցեմենտի կարիես; 

● կանգառած կարիես; 

● օդոնտոկլազիա (մանկական մելանոդենտիա, մելանօդոնտոկլազիա); 

● ատամի ուրիշ կարիես; 

● ատամի չճշգրտած կարիես:  

Կարիոզ պրոցեսի տարածումը և զարգացումը 

Կարիոզ պրոցեսի զարգացումը և տարածումը ատամի կարծր հյուսվածքներում 
կախված է օջախի տեղակայումից և տվյալ շրջանում էմալի հաստությունից: Կարիոզ 



պրոցեսի տարածումը էմալում և դենտինում նույնը չէ, քանի որ դրանք ունեն տարբեր 
քիմիական կազմ և հյուսվածաբանական կառուցվածք: 

 I դասի դեպքում էմալում զարգացող կարիոզ խոռոչը ունի եռանկյան տեսք, որի 
գագաթը ուղղված է դեպի էմալի մակերես, իսկ հիմքը դեպի դենտին-էմալային սահման: 
Դենտինում պրոցեսը տարածվում է ոչ միայն դեպի խորանիստ շերտեր, այլև դեպի 
ծայրամասեր, ուստի խոռոչը նույնպես ստանում է եռանկյան տեսք, սակայն հիմքը 
նայում է դեպի էմալ, իսկ գագաթը ուղղված է դեպի կակղան: Այդ իսկ պատճառով էմալի 
տակ առաջանում են կակղած դենտինի շերտեր, և էմալի կախված եզրերը կարող են 
կոտրվել ծամողական ճնշման ազդեցությամբ:  

 Կոնտակտային և հարվզիկային մակերեսներին զարգացող կարիոզ պրոցեսները 
նույնպես ունեն եռանկյան տեսք`էմալում գագաթը ուղղված է դեպի դենտին, իսկ 
դենտինում` դեպի կակղան: Էմալային պրիզմաների դասավորվածության հետևանքով 
խոռոչի մուտքը լինում է ավելի լայն, քան I դասի խոռոչինը (նկ. 1.): 

 

Նկ. 1. Կարիոզ պրոցեսի տարածումը տարբեր դասերի խոռոչներում: 

 

Կարիեսի կլինիկան 

Կարիես բծի շրջանում (macula cariosa) 

Բծի շրջանում կարիեսը զարգանում է էմալի ենթամակերեսային շրջանում`օջախային 
ապահանքայնացման հետևանքով: 

Կլինիկան: Առավել հաճախ կարիոզ բնույթի ախտահարումները տեղակայվում են 
ատամների բնական ֆիսուրներում և պսակի այլ ռետենցիոն հատվածներում:  

Բծի շրջանում կարիեսը ընթանում է առանց կլինիկական ախտանիշների, հիվանդը 
կարող է ներկայացնել  միայն  գեղագիտական բնույթի գանգատներ:  Օբյեկտիվորեն 
էմալի մակերեսին երևում է հաճախ եզակի կավճանման (նկ.10) կամ գունափոխված բիծ 
(նկ.11) 3-5մմ տրամագծով: 

  



 

 
 

 

Նկ. 10. Կավճանման բիծ:  Նկ. 11. Գունափոխված բիծ:  

 

Կակղանի էլեկտրագրգռականության շեմքը նորմայից փոփոխված չէ` 2-6 մկԱ:  

 Ախտորոշում: Կարիոզ բծի ախտորոշումը ներկայացնում է որոշակի 
դժվարություն անգամ ատամի երևացող մակերեսին գտնվելուց, եթե բիծը քիչ է 
գունափոխված: Զննման համար դժվարհասանելի մակերեսներին կարիոզ բիծը 
հայտնաբերելը առավել բարդ է, քանի որ զոնդավորման ժամանակ էմալի դեֆեկտ չի 
նկատվում, ախտահարված հյուսվածքները ջերմային գրգռիչների հանդեպ զգայուն չեն: 
Էմալի ռեմիներալիզացիայի արդյունքում հնարավոր է ապահանքայնացման 
սկզբնական պրոցեսի կայունացում` ընդհուպ մինչև կավճանման բծի վերացում / 
հազվադեպ ինքնաբերաբար, հաճախ` բուժման արդյունքում/: Գունափոխված բիծը 
պրոցեսի կայունացման դեպքում պահպանվում է: Հետագայում, տեղային 
անբարենպաստ գործոնների ազդեցության հետևանքով, առաջանում է էմալի 
մակերեսային դեֆեկտ /կարիոզ խոռոչ/: 

 Կլինիկայում սպիտակ բծի հայտնաբերման համար կիրառում են էմալի 
ախտահարված մակերեսի չորացման եղանակ: Ջրածնի պերօքսիդով թրջված բամբակե 
խծուծներով մաքրում են պսակի հետազոտվող մակերեսը, ողողում ջրով, մեկուսացնում 
թքից և չորացնում օդով կամ բամբակի օգնությամբ: Ատամի չորացրած մակերեսին 
հստակ ի հայտ է գալիս կավճանման բիծը:  

 Կենդանի ներկման եղանակը (նկ.12) հիմնված է կարիեսով ախտահարված էմալի 
կողմից ներկիչները / մեթիլենային կապույտ, ֆուքսին/ կլանելու հատկության վրա` 
ապահանքայնացման օջախում միկրոտարածությունների ավելացման հաշվին: 
Հետազոտվող մակերեսից մաքրում են ատամնափառը, չորացնում են և 3 րոպեով 
տեղադրում որևէ ներկիչով թրջված բամբակե խծուծ: Այդ նպատակով հաճախ 



օգտագործում են 0,5-2% մեթիլենային կապույտի ջրային լուծույթը, որից հետո 
գնահատում են ախտահարված օջախի ներկման ինտենսիվությունը: 

 

Նկ. 12. Սպիտակ բծի հայտնաբերումը ներկման եղանակով: 

 

 Թաքնված ախտահարումների առկայության դեպքում կիրառում են նաև 
տրանսիլյումինացիայի և լյումինիստենցիայի եղանակները (նկ.13):  

 

 

Նկ. 13. Բծի շրջանի կարիեսի լյումինիսցենտ ախտորոշում: 

  

Ախտաբանական անատոմիա: 

 Բծի շրջանի կարիեսի ժամանակ փոփոխությունները հայտնաբերվում են միայն 
էմալային շերտում: Ընդ որում, ախտահարման օջախը ներկայացված է եռանկյան ձևով, 
որի հիմքն ուղղված է դեպի ատամի մակերեսը: Ախտահարման օջախում 
փոփոխությունների բնույթը կախված է բծի չափերից: Եթե ախտահարման օջախը 1մմ2-
ից փոքր է, ատամի հղկուկի վրա հայտնաբերվում է 2 գոտի` թափանցիկ և մուգ: Կարիոզ 
բծի չափերի մեծացման դեպքում ի հայտ են 3 գոտի` ախտահարման մարմին, մուգ և 
թափանցիկ գոտիներ (նկ.14):  



 

  

Նկ. 14. Էմալի հղկուկը սպիտակ բծի շրջանում:  

1 — ախտահարման մարմին  

2 — թափանցիկ գոտի  

3 — մուգ գոտի  

Էմալի արտաքին շերտում, դենտին-էմալային սահմանում և դենտինում 
փոփոխություններ չեն դիտվում: Առավելագույն փոփոխությունները ի հայտ են գալիս 
էմալի ենթամակերեսային շերտում, որտեղ ապահանքայնացման հետևանքով զգալի 
ավելանում է միկրոտարածությունների քանակը, պակասում են կալցիումը, ֆոսֆորը, 
ֆտորը և այլ հանքային նյութեր: Որոշ հեղինակների տվյալներով կարիոզ օջախի 
կենտրոնում կալցիումի կորուստը հասնում է մինչև 20-30%: Եթե նորմայում 
միկրոտարածությունները կազմում են էմալի 1%, ապա սպիտակ բծի ժամանակ այդ 
տոկոսը զգալի ավելանում է`ախտահարված օջախի արտաքին շերտում մինչև 3-5%, իսկ 
ախտահարման մարմնում`մինչև  20%:  

 Ապացուցված է, որ ի տարբերություն ենթամակերեսային շերտի էմալի 
մակերեսային շերտը իր կառուցվածքային առանձնահատկությունների ինչպես նաև 
անդադար ռեմիներալիզացիայի շնորհիվ փոփոխությունների չի ենթարկվում: Բոլոր 
գոտիներում հիդրոքսիապատիտի բյուրեղները ենթարկվում են այս կամ այն 
փոփոխությունների` թուլանում են միջբյուրեղային կապերը, փոփոխվում են 



բյուրեղների չափերը և ձևը, սպիտակ և գունափոխվախ բծի շրջանում նվազում է էմալի 
միկրոկարծրությունը: Կակղանում փոփոխություններ չեն դիտվում:  

 Տարբերակիչ ախտորոշում: Բծի շրջանի կարիեսը անհրաժեշտ է տարբերակել 
ատամի հիպոպլազիայից և ֆլյուորոզից: Կարիեսի ժամանակ բիծը հաճախ եզակի է և 
տեղակայված է ծամիչ մակերեսի ակոսներում կամ ատամի հպվող մակերեսներին, 
հազվադեպ` վզիկի շրջանում:  Հիպոպլազիայի և ֆլյուորոզի ժամանակ բծերը բազմակի 
են և տեղակայված են կարիեսին ոչ բնորոշ հատվածներում` ատամի պսակի 
անդաստակային կամ բերանային մակերեսի վրա: Հիպոպլազիայի ժամանակ բծերը, 
որպես կանոն, սպիտակ են, հստակ սահմաններով, ունեն հարթ և փայլուն մակերես, 
տեղակայված են սիմետրիկ ատամների վրա: Էմալի շերտի հաստությունը փոփոխված 
չէ:  

 Ֆլյուորոզի բծային ձևին բնորոշ է ատամների բազմակի ախտահարում: 
Կավճանման բծերը տեղակայված են նույն ատամի պսակի տարբեր հատվածներում, 
չունեն հստակ սահմաններ: Հիպոպլազիայի և ֆլյուորոզի ժամանակ բծերը չեն ներկվում 
մեթիլենային կապույտի 2% լուծույթով: 

 

Մակերեսային կարիես 

(caries superficialis) 

 Մակերեսային կարիեսը (նկ.15) զարգանում է սպիտակ կամ պիգմենտավորված 
բծի տեղում` ատամի էմալի կառուցվածքային փոփոխությունների հետևանքով: Խոռոչի 
խորությունը չի անցնում դենտին-էմալային սահմանը:  

 

 

Նկ. 15. Մակերեսային կարիես: 



Կլինիկան: Սուբյեկտիվորեն` հիմնականում ընթանում է առանց որևէ կլինիկական 
նշանի, կամ գանգատները կրում են միայն գեղագիտական բնույթ: Սակայն երբեմն 
հիվանդը կարող է նշել աննշան կարճատև ցավային զգացումներ, հատկապես 
քիմիական գրգռիչներից / թթու, քաղցր, աղի/: 

 Օբյեկտիվորեն հայտնաբերվում է էմալի սահմաններում կարիոզ խոռոչ, 
անհավասար, երբեմն կավճանման եզրերով, անհարթ պատերով և հատակով: 
Ախտահարված օջախի զոնդավորումը հիմնականում անցավ է: Ատամների հպման 
մակերեսին տեղակայման դեպքում առաջացնում է սննդի մնացորդների կուտակում 
միջատամնային տարածություններում, ինչը բերում է լնդապտկիկի բորբոքմանը: 
Մակերեսային կարիեսի ժամանակ ԷՕԱ-ն 2-6 մկԱ է:  

 Ախտաբանական անատոմիա: Հայտնաբերվում է էմալի ապակառուցվածքի 
հատված, առանց դենտին-էմալային սահմանի խախտման, այս հատվածը լցված է 
միկրոօրգանիզմներով: Դենտինում և կակղանում փոփոխություններ չեն 
հայտնաբերվում:  

Ախտորոշումը: Զոնդավորման ժամանակ զոնդը բռնվում է կարիոզ խոռոչում (նկ.16): 
Ատամների խորը ֆիսուրներում կամ հպվող մակերեսներին տեղակայված այսպես 
կոչված «թաքնված կարիեսը» կարելի է հայտնաբերել տրանսիլյումինացիայի (նկ.17), 
լյումինեսցենցիայի կամ ռենտգենաբանական հետազոտությամբ (նկ.18):  

 

 

Նկ. 16. Կարիոզ խոռոչի հայտնաբերում 

 զոնդի օգնությամբ: 

 



 

Նկ. 17. «Թաքնված կարիեսի» հայտնաբերում  

տրանսիլյումինացիայի եղանակով: 

 

 

Նկ. 18. «Թաքնված կարիեսի» հայտնաբերում  

ռենտգենաբանական հետազոտությամբ: 

 Տարբերակիչ ախտորոշում: Մակերեսային կարիեսը տարբերակում են`  

 ա/միջին կարիեսից 

 բ/ սեպաձև դեֆեկտից 

 գ/ էրոզիայից 

 դ/ ֆլյուորոզի էրոզիվ և կավճանման-խայտուցավոր ձևերից 

 ե/ հիպոպլազիայի էրոզիվ ձևից  

 Միջին կարիեսի ժամանակ խոռոչի տեղակայումը ընդգրկում է դենտին-էմալային 
սահմանը, կլինիկական պատկերը ավելի ցայտուն է, ցավերը արտահայտված, 
հատկապես քիմիական գրգռիչներից, զոնդավորումը ցավոտ է դենտին-էմալային 
սահմանում: 



 Սեպաձև դեֆեկտը իր զարգացման բոլոր փուլերում ունի իրեն բնորոշ սեպի տեսք 
և տեղակայվում է ատամների միայն վզիկային շրջանում: Դեֆեկտի պատերը 
գունափոխված չեն, հարթ են, փայլուն և կարծր:    

 Էրոզիան նույնպես ունի իրեն բնորոշ պնակաձև տեսք և տեղակայվում է վերին 
ծնոտի ֆրոնտալ ատամների, վերին և ստորին ծնոտների ժանիքների և պրեմոլյարների 
վեստիբուլյար մակերեսի արտափքված հատվածում: Էրոզիայի պատերը և հատակը 
կարծր են, հարթ և փայլուն:  

 Ֆլյուորոզը բնորոշվում է համակարգային ախտահարմամբ, անամնեզում նշվում է 
էնդեմիկ օջախում ապրելու փաստը:  

 Հիպոպլազիային նույնպես բնորոշ է համակարգային ախտահարումը 
(ախտահարվում են սիմետրիկ ատամներ), իսկ անամնեզում նշվում է ատամների 
զարգացման շրջանում ծանր հիվանդության առկայություն: 

 Ոչ կարիեսային ախտահարումների ժամանակ ախտահարված օջախը չի 
ներկվում մեթիլենային կապույտի 2% լուծույթով:   

 

Միջին կարիես 

(caries media) 

 Միջին կարիեսը բնորոշվում է դենտին-էմալային սահմանի մերկացումով 
ուղեկցվող կարիոզ խոռոչի առաջացմամբ, որը լցված է կակղած դենտինով և սննդի 
մնացորդներով (նկ.19): Կարիոզ խոռոչի հատակը տեղակայվում է դենտինի 
ծայրամասային և միջին շերտերում (թիկնոցային դենտին): 

 

 

Նկ.19. Միջին կարիես: 



 Սուբյեկտիվորեն` հիմնականում ընթանում է առանց նշանների, երբեմն հիվանդը 
նշում է կարճատև ցավ ջերմային և քիմիական գրգռիչներից: Գրգռիչները հեռացնելուց 
հետո ցավը վերանում է: Ցավի բացակայությունը կարելի է բացատրել մի կողմից էմալ-
դենտինային սահմանի քայքայումով, մյուս կողմից` երրորդային դենտինի 
առաջացումով: 

 Օբյեկտիվորեն` հետազոտման ժամանակ հայտնաբերվում է միջին խորության 
կարիոզ խոռոչ, որը անցնում է դենտին-էմալային սահմանը: Խոռոչը ունի նեղ մուտք, 
կարծր հատակ և պատեր, լցված է սննդի մնացորդներով, փափկած և պիգմենտավորված 
դենտինով: Սրընթաց և սուր կարիեսի ժամանակ խոռոչի եզրերը անհարթ են, հատակը և 
պատերը փափուկ և չպիգմենտավորված: Զոնդավորումը ցավոտ է խոռոչի պատերի 
շրջանում: ԷՕԱ-ի տվյալները նորմայի սահմաններում են:  

 Ախտաբանական անատոմիա: Լուսային մանրադիտակի տակ հետազոտման 
ժամանակ առանձնացնում են հետևյալ գոտիները (նկ.20)` 

 ա/ քայքայման կամ մեռուկացման շերտ: Հայտնաբերվում են էմալի և դենտինի 
քայքայված մնացորդներ և միկրոօրգանիզմներ: 

 բ/ ապահանքայնացման կամ դեմիներալիզացիայի գոտի: Դենտինային 
խողովակները լայնացած են և ձևափոխված, լցված մանրէներով: Օդոնտոբլաստների 
դենտինային ելուստները ենթարկված են ճարպային դիստրոֆիայի:  

 գ/ թափանցիկ կամ ռեմիներալիզացիայի գոտի: Դիտվում է հանքային նյութերի 
տոկոսի բարձրացում, դենտինային խողովակների լուսանցքի նեղացում, ինչը դենտինին 
հաղորդում է համասեռ փայլուն տեսք: 

 դ/ անփոփոխ դենտինի շերտ: Այստեղ դենտինային հյուսվածքը զգալի 
փոփոխությունների ենթարկված չէ / այս շերտը խորանիստ կարիեսի ժամանակ 
բացակայում է/: 

 ե/ փոխարինող կամ իրեգուլյատոր դենտինի շերտ /կամ կակղանում 
փոփոխությունների շերտ/: Հայտնաբերվում է փոխարինող դենտինի /երրորդային 
դենտին/ առաջացում, որը տարբերվում է դենտինային խողովակների ոչ ճիշտ 
կողմնորոշմամբ և կառուցվածքով:  Փոխարինող դենտինին բնորոշ է առավել բարձր 
կրակալման աստիճան: Փոփոխություններ են նկատվում նաև կակղանի 
մորֆոլոգիական կառուցվածքի մեջ` օդոնտոբլաստների ապակողմնորոշում և քանակի 
նվազում ախտաբանական օջախին համապատասխան հատվածում: 

 



 

Նկ. 20. Միջին կարիեսի ախտաբանական շերտերը: 

1-մեռուկացման շերտ  

2-ապահանքայնացման շերտ 

3-թափանցիկ գոտի 

4-անփոփոխ դենտինի շերտ 

5-փոխարինող դենտինի շերտ 

6-կակղանի մորֆոլոգիական փոփոխություններ 

Տարբերակիչ ախտորոշում: Միջին կարիեսը տարբերակում են` 

 ա/ խորանիստ կարիեսից, որի ժամանակ խոռոչը գտնվում է պրեդենտինի 
սահմաններում, իսկ զոնդավորումը ցավոտ է հատակի շրջանում: 

 բ/ քրոնիկական պերիօդոնտիտից, որի ժամանակ ատամի գույնը փոփոխված է, 
ցավը ջերմային գրգռիչների նկատմամբ բացակայում է, ԷՕԱ-ն 100 մկԱ-ից ավելի, 
ռենտգենաբանորեն երևում է ախտաբանական օջախ ատամի արմատի պրոեկցիայով:  

 գ/ սեպաձև դեֆեկտից, որի ժամանակ պատերը կարծր են, հարթ և փայլուն, 
տեղակայվում է միայն ատամների վզիկի շրջանում: 

 դ/ քիմիական մեռուկից, որի ժամանակ ախտահարվում են միանգամից մի քանի 
ատամներ, իսկ անամնեզում նշվում է աշխատանք քիմիական գործարաններում:  

 

 

 



Խորանիստ կարիես 

(caries profunda) 

 Բնորոշվում է խորը կարիոզ խոռոչով, որը կակղանից բաժանվում է դենտինի 
բարակ, առողջ շերտով (նկ.21): 

 

Նկ. 21. Խորանիստ կարիես:  

 Կլինիկան: Սուբյեկտիվորեն հիվանդները գանգատվում են սուր կարճատև 
ցավերից բոլոր տեսակի գրգռիչներից, որոնց հեռացնելուց հետո ցավը դադարում է:   

 Օբյեկտիվորեն` հայտնաբերվում է խորը խոռոչ, լցված սննդի մնացորդներով և 
փափկած դենտինով: Զոնդավորումը ցավոտ է ամբողջ հատակով: Կակղանի հետ 
հաղորդակցությունը բացակայում է: ԷՕԱ-ի տվյալները կարող են փոփոխված լինել - 8-
12 մկԱ:  

 Ախտաբանական անատոմիա: Ախտաբանական շերտերը նույնն են, ինչ որ միջին 
կարիեսի ժամանակ, սակայն քայքայման կամ մեռուկացման շերտը ավելի լայն է, իսկ 
անփոփոխ /ինտակտ/ դենտինի շերտը բացակայում է: Կակղանում փոփոխություններն 
ավելի արտահայտված են:  

 Տարբերակիչ ախտորոշում: Խորանիստ կարիեսը տարբերակում են` 

 ա/  միջին կարիեսից, որի ժամանակ զոնդավորումը ցավոտ է պատերի շրջանում, 
իսկ ԷՕԱ-ի տվյալները նորմայի սահմաններում են: 

 բ/ սուր օջախային պուլպիտից, որին բնորոշ են ինքնածին ցավեր, գրգռիչի 
հեռացումից հետո ցավերը շարունակվում են, զոնդավորումը խիստ ցավոտ է կարիոզ 
խոռոչի հատակի մեկ կետում, ԷՕԱ-ն 12-20 մկԱ է:  



 գ/ քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտից, որի ժամանակ գրգռիչից առաջացող ցավը 
դանդաղ հարաճում է, իսկ գրգռիչը հեռացնելուց հետո որոշ ժամանակ պահպանվում է: 
ԷՕԱ-ն 40 մկԱ-ից ավելի է: 

 դ/ քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտից, որին բնորոշ է ցավ հատկապես տաքից, 
խորը զոնդավորումը ցավոտ է, ԷՕԱ-ն 40-90 մկԱ է: 

 

Կարիեսի բուժում 

Կարիոզ խոռոչների մշակման ընդհանուր հիմունքները և սկզբունքները 

Ատամի մշակումը կարծր հյուսվածքների մշակումն է, որի նպատակն է հեռացնել 
ատամի ախտահարված հյուսվածքները և առավելագույն նպաստավոր պայմաններ 
ստեղծել նրա լցավորման համար, այսինքն վերականգնել անատոմիական տեսքը և 
ֆունկցիաները: 

Կարիոզ խոռոչի մշակումն ու ձևավորումը կախված է ատամի անատոմիական տեսքից, 
խոռոչի տեղակայումից և չափերից:  

 Քանի որ ատամի հյուսվածքների մշակումը շատ մանրակրկիտ և ցավոտ 
գործողություն է, ապա պետք է հետևել մի շարք կանոնների. 

 - ատամի մշակումը պետք է կատարել անզգայացմամբ, 

 - միջամտությունը պետք է անցկացնել առավելագույնս լավ բնական և 
արհեստական լուսավորվածության ներքո, 

 - ատամի կարծր հյուսվածքները անհրաժեշտ է մշակել ջրային սառեցմամբ, 
ջերմային վնասվածքից խուսափելու նպատակով, 

 - պահպանել էրգոնոմիկայի և անվտանգության կանոնները, 

 - աշխատել միայն մանրէազերծված գործիքներով, 

 - օգտագործվող բոլոր գործիքները պետք է լինեն սուր, չմաշված, լավ ֆիքսված, 
իսկ պտտվող գործիքները` կենտրոնացված և տատանումներ չունենան:  

 - մշակման ընթացքում պետք է հաշվի առնել կարիոզ խոռոչի և ատամի 
անատոմո-տոպոգրաֆիկ հատկությունները: 

Գոյություն ունի կարիոզ խոռոչների մշակման մի քանի եղանակ: 



 Բլեկի «կանխարգելիչ մշակման եղանակ»-ը ` կարիոզ խոռոչը պետք է մշակել 
մինչև ատամի իմունային գոտիներ (ատամի առավել քիչ կարիեսի ենթարկվող շրջան-
ներ` ատամների թմբիկները, կտրող եզրը, հասարակածը և պսակի կլորավուն 
մակերեսները), այսինքն հեռացնել պաթանատոմիորեն առողջ հյուսվածքները (նկ. 2.): 

  

Նկ. 2. I դասի խոռոչի կանխարգելիչ լայնացում: 

Մեթոդի դրական կողմերն են`  

1. կանխարգելվում է երկրորդային կարիեսի առաջացումը, 

2. ապահովվում է լցանյութի լավ ադհեզիան ատամի հյուսվածքների հետ: 

Մեթոդի բացասական կողմերն են` 

1. ատամը կորցնում է առողջ հյուսվածքների մեծ մասը, 

2. պսակի ամրության նվազում, 

3. ժամանակի մեծ ծախս: 

Երկրորդ եղանակը առաջարկվել է Լուկոմսկու կողմից և կոչվում է «կենսաբանական 
նպատակահարմարության եղանակ»: Եղանակի մոտեցումը այն է, որ պետք է հեռացվի 
միայն աչքով տեսանելի ախտահարված հատվածները (նկ. 3.):  

 



Նկ. 3. I դասի խոռոչի մշակումը համաձային «կենսաբանական նպատակահար-
մարության եղանակ»-ի: 

Մեթոդի դրական կողմերն են` 

1. ատամի տեսանելի առողջ հյուսվածքների պահպանում, 

2. ժամանակի քիչ ծախս: 

Մեթոդի բացասական կողմերն են` 

1. երկրորդային կարիեսի առաջացման բարձր հավանականություն, 

2. լցանյութերի վաղաժաման անկման մեծ հավանականություն: 

Կարիոզ խոռոչի մշակման փուլերը 

1.Կարիոզ խոռոչի բացում: Սա էմալի կախված եզրերի հեռացումն է, որի շնորհիվ 
ստեղծվում է լավ մուտք դեպի կարիոզ խոռոչ: Կարիոզ խոռոչի բացումը կատարում են 
գնդաձև կամ գլանաձև գչիրներով, որոնց տրամագիծը ավելի փոքր է, քան կարիոզ 
խոռոչի մուտքը (նկ. 4.,5.):  

 

 

ա                                         բ 

Նկ. 4. Կարիոզ խոռոչի բացում: ա – գնդաձև գչիրով; բ - գլանաձև գչիրներով: 

 



Նկ. 5. Գչիրի ընտրությունը կարիոզ խոռոչի բացման համար: ա – ճիշտ է; բ, գ – սխալ է: 

2.Կարիոզ խոռոչի կանխարգելիչ լայնացում: Այս փուլի նպատակն է կանխարգելել 
երկրորդային կարիեսի զարգացումը: Հղկվում են խոռոչին հարող ինտակտ, բայց 
«կարիեսաընկալունակ» հատվածները, այնպես որ լցանյութի սահմանը գտնվի իմու-
նային գոտիներում: 

Այն դեպքում, երբ խոռոչի մշակումը կատարում են Լուկոմսկու «կենսաբանական 
նպատակահարմարության» եղանակով, վերոնշյալ փուլը չի անցկացվում: 

3.Նեկրէկտոմիա: Կարիոզ խոռոչի փափկած և գունափոխված դենտինի և սննդի 
մնացորդների հեռացումն է: Նեկրէկտոմիայի ծավալը կախված է կարիեսի կլինիկական 
ընթացքից, տեղակայումից և խորությունից: Կատարում են արտաքերիչներով կամ 
կարծրհամաձուլվածքային գնդաձև գչիրներով ցածր պտույտների տակ: 
Արտաքերիչներով աշխատելու ժամանակ գործողությունը սկսում են ոչ թե խոռոչի 
պատերից, այլ խոռոչի հատակի կենտրոնական հատվածից, որպեսզի հանկարծակի 
չբացվի ատամի խոռոչը (նկ. 6.):  

 

Նկ. 6. Արտաքերիչով կարիոզ խոռոչի հատակից փափկած դենտինի հեռացում: ա- ճիշտ 
է; բ – սխալ է: 

Կարիոզ խոռոչի հատակին չի կարելի թողնել փափկած և գունափոխված դենտին, միայն 
որոշ դեպքերում հնարավոր է թողնել գունափոխված, բայց կարծր դենտին: Իսկ 
երեխաների մոտ սուր ընթացող կարիեսի դեպքում կարելի է թողնել փափկած դենտինի 
շերտ` անցկացնելով ռեմիներալիզացիոն բուժում: Նեկրէկտոմիայի ժամանակ պետք է 
հաշվի առնել ատամի տեղագրական անատոմիան: 

 Փափկած դեմիներալիզացված դենտինի մնացորդները կարիոզ խոռոչում 
հայտնաբերելու նպատակով օգտագործում են տարբեր ներկիչներ` 0,5%-անոց ֆուքսին 
(փափկած դենտինը ներկում է կարմիր) կամ մեթիլենային կապույտի 1-2% ջրային 
լուծույթ(փափկած դենտինը ներկում է կապույտ): Ներկիչով թանզիվը տեղադրում են 



կարիոզ խոռոչ, և 15 վրկ հետո փափկած դենտինը ներկվում է: Այս միջոցներից  են 
«Կարիես-Մարկեր»-ը, «Կարիես դետեկտոր»-ը, «Սիկ»-ը (նկ. 7.): 

 

Նկ. 7. Ներկիչի կիրառում դեմիներալիզացված դենտինի մնացորդները կարիոզ 
խոռոչում հայտնաբերելու նպատակով: 

Ներկայումս գոյություն ունեն ախտաբանական հյուսվածքների առկայությունը 
հայտնաբերող հատուկ սար քավորումներ (օր. DIAGNOdent սարքը):  

4.Կարիոզ խոռոչի ձևավորում: Այս փուլի նպատակն է ստեղծել բարենպաստ 
պայմաններ լցանյութի լավ ֆիքսման և երկարատև պահպանման համար: Այդ 
նպատակով մակերեսային կամ միջին կարիեսի ժամանակ խոռոչը պետք է ձևավորել 
արկղանման, այսինքն պատերը պետք է լինեն ուղիղ անկյան տակ հատակի նկատմամբ, 
անկյունները սուր, իսկ հատակը տափակ (նկ. 8.): 

 

Նկ. 8. Կոնաձև գչիրի դիրքը: 1 - խոռոչի հատակը մշակելու ժամանակ; 2 - խոռոչի 
պատերը մշակելու ժամանակ: 

 Խորանիստ կարիեսի ժամանակ հատակը ձևավորելիս պետք է հաշվի առնել ատամի 
խոռոչի տեղագրությունը: Դենտին-էմալային սահմանում ստեղծվում են ռետենցիոն 
ակոսներ: Սակայն վերը նշված կանոնները գործում են վատ ադհեզիայով օժտված 
լցանյութերով լցավորման ժամանակ (ամալգամա, սիլիկատային և սիլիկոֆոսֆատային 
ցեմենտներ): Կոմպոզիտների և ապակեիոնոմերային ցեմենտների օգտագործման 
դեպքում խոռոչը ձևավորվում է կլորավուն ուրվագծերով, առանց հստակ 
արտահայտված ուղիղ անկյունների: 



5.Էմալային եզրերի հղկում: Որոշ դեպքերում, կախված նրանից թե ինչ լցանյութով է 
լցավորվելու խոռոչը, պետք է ստեղծել ֆալց` հղկելով էմալը 45o թեքության տակ, ինչը 
մեծացնում է էմալի և լցանյութի հպման մակերեսը, ունի որոշակի գեղագիտական 
նշանակություն, քանի որ անտեսանելի է դառնում լցանյութի և ատամի միջև սահմանը 
(նկ. 9.): Ամալգամայով լցավորման ժամանակ ֆալցը ստեղծվում է էմալի ամբողջ 
հաստությունով, իսկ կոմպոզիտներով լցավորելիս` էմալի հաստության կեսով: 
Ցեմենտներով լցավորելիս ֆալց չի արվում, քանի որ այս լցանյութի բարակ շերտը արագ 
քայքավում է ծամողական ծնշման ազդեցությամբ (նկ. 10.): Էմալի եզրերի հղկումը 
խոռոչների մեխանիկական մշակման վերջին փուլն է: 

 

Նկ. 9. Էմալային եզրերի հղկում: 

 

Ցեմենտ                                    Ամալգամ                       Կոմպոզիտ 

Նկ. 10. Էմալային եզրերի հղկում օգտագործվող լցանյութից կախված: 

Մեխանիկական մշակումից հետո կատարում են կարիոզ խոռոչի լվացում և չորացում: 
Կատարում են ջրի և օդի շիթով: Հականեխիչների օգտագործումը ցանկալի չէ, քանի որ 
դրանք կարող են թուլացնել լեցանութի ադհեզիան: Այսպիսով, խոռոչը պատրաստ է 
լցավորման: 

I դասի խոռոչների մշակման առանձնահատկությունները 

 Սրանք այն խոռոչներն են, որոնք տեղակայվում են աղորիքների և 
նախաաղորիքների բնական ակոսներում և ատամների կույր անցքերում: I դասի 
խոռոչները կարող են մշակվել արկղանման, գլանաձև օվալ և այլն: Ձևավորված խոռոչի 



արտաքին ուրվագծերը հիմնականում կախված են ֆիսուրների կառուցվածքից, ինչպես 
նաև կարիոզ պրոցեսի տարածվածությունից և խորությունից (նկ. 11.): 

 

Նկ. 11. I դասի խոռոչների ձևավորում փոքր աղորիքներում: I դասի խոռոչ վերին փոքր 
աղորիքում: ա – մինչև ձևավորումը; բ – ձևավորումից հետո; գ – ստորին երկրորդ փոքր 
աղորիքի ծամիչ մակերեսի ձևավորված խոռոչ: 

I դասի խոռոչների բացումը հիմնականում կատարում են գնդաձև կամ գլանաձև 
գչիրներով: Ծամիչ մակերեսին  I դասի խոռոչը ունի հետևյալ տարրերը` 

պատեր (4), հատակ (այն մակերեսն է, որը ուղղված է դեպի ատամի խոռոչ), եզրեր 
անկյուներ (նկ. 12.): 

 

Նկ. 12. Կորիոզ խոռոչի տարրերը: 1 – եզրեր; 2 – պատեր; 3 – անկյուներ; 4 – հատակ: 

 I դասի խոռոչների մշակումը կատարվում է հիմնականում վերը նշված փուլերով: Եթե 
երկու կարիոզ խոռոչներ գտնվում են ծամիչ մակերեսին, իսկ էմալային գլանակը 
խախտված չէ, ապա խոռոչները մշակվում և լցավորվում են առանձին-առանձին: Իսկ 
էմալային գլանակների ախտահարման դեպքում նպատակահարմար է խոռոչները 
միացնել իրար: Բացի այդ, ծամիչ մակերեսի խոռոչները մշակելիս պետք է հաշվի առնել 
այն, որ լցանյութ-ատամ սահմանը չգտնվի անտագոնիստ ատամների հպման կետերի 
շրջանում (նկ. 13.):  

 



Նկ. 13. I դասի խոռոչների ձևավորում ըստ ֆիսուրների ախտահարվածության 
աստիճանի: ա – ծամիչ մակերեսին երկու խոռոչների ձևավորում, որոնք անջատված են 
ամուր էմալային գլանակով; բ – երկու խոռոչների իրար միացում; գ – խոռոչի ձևավորում 
ֆիսուրի ամբողջական հղկումով: 

Ստորին ծնոտի առաջին մեծ աղորիքների ծամիչ մակերեսով անցնում է երկայնական 
չհատվող ակոս: Ստորին երկրորդ մեծ աղորիքները ունեն խաչաձև ակոս: Այս երու 
դեպքում I դասի խոռոչներ ձևավորելիս ֆիսուրները պետք է հղկվեն ամբողջությամբ (նկ. 
14.): 

 

Նկ. 14. Խոռոչի ձևավորում ստորին մեծ աղորիքի ծամիչ մակերեսին: ա – կարիոզ խոռոչ 
հղկելուց առաջ; բ, գ, դ – խոռոչի ձևավորման տարբեր տեսակներ: 

Վերին ծնոտի մեծ աղորիքների արտահայտված առաջնային և հետին թմբիկների միջև 
անցնող ֆիսուրները հատվում են լավ արտահայտված էմալային գլանակով: Եթե այս 
գլանակը կարիեսով ախտահարված չէ, ապա խոռոչ ձևավորելիս, այն պետք է 
պահպանվի: Հետևաբար, I դասի խոռոչը ձևավորում են միայն ախտահարված ֆիսուրի 
սահմաններում: 

Վերին ծնոտի փոքր աղորիքների ծամիչ մակերեսին թմբիկների միջև անցնում է խորը 
չհատվող ակոս, որը նույնպես I դասի խոռոչ ձևավորելիս պետք է հղկվի 
ամբողջությամբ: 

Ստորին առաջին փոքր աղորիքը ծամիչ մակերեսին ունի լավ արտահայտված էմալային 
գլանակ, որը ընդհատում է ակոսը երկու հատվածի: Եթե այս գլանակը կարիեսով 
ախտահարված չէ, խոռոչի ձևավորման ժամանակ այն պահպանվում է, իսկ հղկվում է 
միայն ակոսի ախտահարված հատվածը: 

Ստորին երկրորդ փոքր աղորիքում ակոսը չի ընդհատվում էմալային գլանակով, 
հետևաբար խոռոչի ձևավորման ժամանակ այն հղկվում է ամբողջությամբ: 

I դասի են պատկանում նաև մեծ աղորիքների թշային և բերանային մակերեսների 
բնական փոսիկներում տեղակայված կարիոզ խոռոչները: Այն դեպքում, երբ խոռոչը 
փոքր է, իսկ ծամիչ մակերեսին բավականաչափ  պահպանված են անփոփոխ կարծր 



հյուսվածքները, ապա խոռոչը ձևավորվում է օվալ տեսքով` միայն բնական փոսիկի 
սահմաններում (նկ. 15.)  

 

Նկ. 15. Խոռոչի ձևավորում ստորին մեծ աղորիքի թշային մակերեսին: ա – մինչև 
հղկումը; բ – հղկումից հետո: 

Այն դեպքում, երբ բնական փոսիկներում տեղակայված կարիոզ խոռոչը մեծ է և 
նեկրէկտոմիայից հետո ծամիչ մակերեսից անջատվում է էմալի բարակ շերտով,  խոռոչը 
դուրս են բերում ծամիչ մակերես: 

Այն դեպքում, երբ կարիոզ խոռոչները տեղակայված են մեծ աղորիքի ծամիչ և թշային 
մակերեսների վրա և անջատված են բարակ պատով, ապա երկու խոռոչը միացնում են 
իրար հավելյալ հարթակի միջոցով (նկ. 16.): 

 

Նկ. 16. I դասի խոռոչի ձևավորում ստորին մեծ աղորիքի ծամիչ և թշային մակերեսների 
միաժամանակ ախտահարման դեպքում; ա – մինչև հղկումը; բ – հղկումից հետո; գ – 
ձևավորված խոռոչի տեսքը օկլյուզիոն մակերեսից: 

I դասի կարիոզ խոռոչները կարող են տեղակայվել նաև ֆրոնտալ ատամների 
բերանային մակերեսի բնական փոսիկներում (հիմնականում դիտվում է վերին 
կողմնային կտրիչների մոտ): Մշակումը այս դեպքում պետք է կատարել զգուշորեն, 
քանի որ նշված խոռոչները շատ մոտ են գտնվում կակղանի խոռոչին (նկ. 17.): 

 



Նկ. 17. I դասի խոռոչի ձևավորում վերին կտրիչի կույր անցքի շրջանում: ա – մինչև 
հղկումը; բ – հղկումից հետո: 

II դասի խոռոչների մշակման առանձնահատկությունները 

 II դասի խոռոչները տեղակայվում են ծամիչ ատամների կոնտակտային 
մակերեսներին: Տարբերում են II դասի խոռոչների ձևավորման 3 հիմնական եղանակ` 
առանց հավելյալ հարթակի, հավելյալ հարթակով և մեդիո-օկլյուզիո- դիստալ (ՄՕԴ-
խոռոչ): 

Խոռոչը  ձևավորվում է առանց հավելյալ հարթակի այն դեպքում, երբ տեղակայված է 
ծամիչ մակերեսին շատ մոտիկ: Այսպիսի խոռոչը անհրաժեշտության դեպքում կարելի է 
երկարացնել դեպի ծամիչ մակերես (նկ. 18.): 

 

Նկ. 18. Մեծ աղորիքում II դասի խոռոչի ձևավորում առանց հավելյալ հարթակի: ա – 
մինչև հղկումը; բ – հղկումից հետո; գ – ձևավորված խոռոչի տեսքը օկլյուզիոն 
մակերեսից: 

Խոռոչը  ձևավորում են առանց հավելյալ հարթակի նաև այն դեպքում, երբ հարևան 
ատամը բացակայում է, իսկ խոռոչը գտնվում է կոնտակտային մակերեսի հարվզիկային 
շրջանում: Այս դեպքում խոռոչը մշակվում է օվալաձև:  

Եթե հարևան ատամը առկա է, ապա II դասի խոռոչը ձևավորում են հավելյալ 
հարթակով (նկ. 19.):  

 



Նկ. 19. Հավելյալ հարթակով ձևավորված II դասի խոռոչի տարրերը: 1- հիմնական 
խոռոչի հատակը; 2 – հավելյալ խոռոչի հատակը; 3 -  հավելյալ խոռոչի պատերը; 4 – 
հիմնական խոռոչի պատը; 5 – հիմնական խոռոչի հարլնդային պատը: 

Մշակման փուլերը հետևյալն են` 

 ա) Խոռոչի դուրս բերում ծամիչ մակերես, այսինքն մուտքը դեպի կարիոզ խոռոչ 
բացվում է ատամի ծամիչ մակերեսից, ինչը հեշտացնում է նեկրէկտոմիան և ստեղծում 
բարենպաստ պայմաններ լցավորման համար: 

 բ) Հավելյալ հարթակի ձևավորում, ինչի նպատակն է ստեղծել առավել լավ 
պայմաններ լցանյութի ծամողական ճնշմանը դիմակայելու և լցանյութի կայունությունը 
ապահովման համար: Հավելյալ հարթակի չափերը կախված են կարիոզ խոռոչի 
տեղակայումից, լայնությունից և խորությունից, ինչպես նաև լցանյութի ընտրությունից: 
Սովորաբար հավելյալ հարթակը ստեղծում են ֆիսուրների սահմաններում, 
ցեմենտներով և ամալգամով լցավորելիս հավելյալ հարթակի  երկարությունը պետք է 
լինի հիմնական խոռոչի երկարությունից  2 անգամ ավել, խորությունը` դենտին-
էմալային սահմանից 1մմ ցած, իսկ լայնությունը` ատամի ծամողական մակերեսի 1/3-ի 
չափով: Կոմպոզիտներով լցավորման ժամանակ հավելյալ հարթակը կարելի է ձևավորել 
էմալի սահմաններում, քանի որ կոմպոզիտների ադհեզիան առավել ամուր է էմալի հետ: 

 գ) Հարլնդային պատի թեքության ստեղծում դեպի խոռոչի հատակը, ինչը 
լավացնում է լցանյութի ֆիքսումը(նկ. 20., 21.): 

 

Նկ. 20. II դասի խոռոչի ձևավորում: ա – մինչև հղկումը; բ – հղկումից հետո: 

 

Նկ. 21. II դասի խոռոչի ձևավորումը` կոնտակտային և ծամիչ մակերեսների 
զուգակցված ախտահարումով: ա – մինչև հղկումը; բ – հղկման ընթացքում; գ – հղկումից 
հետո: 



ՄՕԴ-խոռոչները ձևավորում են, այն դեպքում, երբ միաժամանակ ախտահարված են 
երկու կոնտակտային մակերեսները: Հավելյալ հարթակը այս դեպքում ձևավորում են 
ակոսի մեջ, իսկ թմբիկները պարտադիր հղկում են`պսակի հատվածի կոտրումը 
կանխարգելելու նպատակով (նկ. 22.):  

 

Նկ. 22. II դասի ՄՕԴ-խոռոչի ձևավորում: ա – մինչև հղկումը; բ – հղկումից հետո; գ – 
ձևավորված խոռոչի տեսքը օկլյուզիոն մակերեսից: 

Այն դեպքում, երբ ախտահարված են երկու հարևան ատամների կոնտակտային 
մակերեսները, դրանց մշակումը կատարում են միաժամանակ: 

Ներկայումս, ապակեիոնոմերային ցեմենտների օգտագործումը թույլ է տալիս II դասի 
խոռոչները մշակել թունելային եղանակով (նկ. 23.):  

 

Նկ. 23. II դասի խոռոչի մշակումը թունելային եղանակով: ա - մինչև մշակումը; բ – 
մշակման ընթացքում: 

Եղանակը օգտագործվում է, երբ խոռոչը տեղակայված է հասարակածի շրջանում կամ 
նրանից մի փոքր ցած: Թունելային մեթոդի նպատակն է` պահպանել կոնտակտային 
պատը և ծամիչ մակերեսի եզրային կատարը: Մուտքը դեպի կարիոզ խոռոչ ձևավորում 
են ծամիչ մակերեսի ֆիսուրից: 

Այս եղանակի հնարավոր բարդություններն են` ատամի խոռոչի հանկարծակի բացում և 
ախտահարված հյուսվածքների ոչ լիարժեք հեռացում: 

 



III դասի խոռոչների մշակման առանձնահատկությունները 

 Սրանք այն խոռոչներն են, որոնք տեղակայվում են ֆրոնտալ ատամների 
կոնտակտային մակերեսին` առանց ընդգրկելու կտրող եզրը: Խոռոչի ձևավորումը 
կախված է նրա մեծությունից, հարևան ատամի առկայությունից: Հարևան ատամի 
բացակայության դեպքում խոռոչը մշակում են կոնտակտային մակերեսի սահմաններում 
եռանկյունաձև, որի հիմքը ուղղված է դեպի լինդ, իսկ գագաթը` ատամի կտրող եզր: 
Հաճախ հարվզիկային պատը խորհուրդ է տրվում ձևավորել սուր անկյան տակ դեպի 
հատակը (նկ. 24.):  

 

Նկ. 24. III դասի խոռոչի մշակում հարևան ատամի բացակայության դեպքում: ա – մինչև 
հղկումը; բ – հղկումից հետո: 

Եթե կարիոզ խոռոչը շատ փոքր է և տեղակայված է հարլնդային հատվածում, ապա 
հարևան ատամի բացակայության դեպքում, այն ձևավորում են օվալաձև: 

Հավելյալ հարթակ ձևավորելու անհրաժեշտություն չկա նաև այն դեպքում, երբ խոռոչը 
խորն է և ընդգրկում է ատամի բերանային պատը (նկ. 25.): 

 

Նկ. 25. III դասի խորը խոռոչի ձևավորում: ա – մինչև հղկումը; բ – հղկումից հետո: 

Հարևան ատամի առկայության դեպքում կարիք է լինում խոռոչը մշակել քմային 
(լեզվային) մակերեսից, ստեղծելով այստեղ հավելյալ հարթակ և առավելագույնս 
պահպանելով վեստիբուլյար մակերեսը: Հավելյալ հարթակի ձևավորման հիմնական 
պահանջներն են` 

● օրալ մակերեսի հավելյալ հարթակի լայնությունը պետք է հավասար լինի հիմնական 
խոռոչի լայնությանը, իսկ կոնտակտային մակերեսի լայնածավալ ախտահարման 
դեպքում` հիմնական խոռոչի լայնությունից փոքր; 



● հավելյալ հարթակի երկարությունը պետք է լինի ատամի օրալ մակերեսի 1/3 –ից ոչ 
պակաս; խորությունը`դենտին-էմալային սահմանից 1մմ ցած; 

● կտրող եզրի և դրան հարող պատի միջև պետք է մնա 2,5-3մմ տարածություն (նկ. 26.): 

 

Նկ. 26. III դասի խոռոչի ձևավորումը հավելյալ հարթակով: ա – մինչև հղկումը; բ – 
հղկումից հետո:  

Անկախ կարծրությունից  III դասի խոռոչների դեպքում պետք է հեռացվի ամբողջ 
գունափոխված դենտինը: Էմալի եզրերի մշակման ժամանակ խորհուրդ է տրվում ֆալցը 
անել ավելի սուր անկյան տակ, որպեսզի լցանյութի և ատամի էմալիի սահմանը լավ 
քողարկվի: 

 Հաճախ խոռոչի մշակմանը և ձևավորմանը խոչընդոտ կարող է հանդիսանալ լնդի 
գերաճած պտկիկը, որը նախքան խոռոչի մշակելը պետք է հեռացվի: 

IV դասի խոռոչների մշակման առանձնահատկությունները 

 Սրանք այն խոռոչներն են, որոնք տեղակայվում են ֆրոնտալ ատամների 
կոնտակտային մակերեսին` ընդգրկելով կտրող եզրը: Ձևավորման և մշակման 
հիմնական նպատակն է ստեղծել առավելագույն պայմաններ պսակի անկյան 
վերականգնման համար:  

IV դասի խոռոչների մշակումը նման է III դասի խոռոչների մշակմանը: Խոռոչը 
մշակվում է առանց հավելյալ հարթակի, եթե հարևան ատամը բացակայում է, իսկ 
անդաստակային և բերանային պատերը բավականաչափ ամուր են: Ձևավորված խոռոչի 
տեսքը համապատասխանում է կարիոզ ախտահարմանը (նկ. 27.): 

 



Նկ. 27.  IV դասի խոռոչի մշակում առանց հավելյալ հարթակի: ա – մինչև հղկումը; բ – 
հղկումից հետո: 

Հարևան ատամի առկայության դեպքում ատամի քմային (լեզվային) մակերեսին պետք է 
ստեղծվի հավելյալ հարթակ, որի ձևավորումը նույնն է, ինչ III դասի խոռոչների դեպքում 
(նկ. 28.): 

 

Նկ. 28. IV դասի խոռոչի մշակում հավելյալ հարթակով: ա – մինչև հղկումը; բ – հղկումից 
հետո: 

Մշակելիս հնարավորինս պետք է պահպանել պսակի վեստիբուլյար մակերեսը և 
ամբողջովին հեռացնել գունափոխված դենտինը: Ատամի կտրող եզրի լայն լինելու 
դեպքում կարելի է հավելյալ հարթակը ստեղծել անմիջապես դրա երկայնքով: Այս 
դեպքում պետք է հաշվի առնել ատամի տեղագրական անատոմիան: Լցանյութի լավ 
ֆիքսման համար նպատակահարմար է ստեղծել տարբեր ռետենցիոն կետեր: 

V դասի խոռոչների մշակման առանձնահատկությունները 

 Սրանք այն խոռոչներն են, որոնք տեղակայվում են բոլոր ատամների 
հարվզիկային շրջանում: Հիմնականում տեղակայված են լինում ատամների 
վեստիբուլյար մակերեսին: Հաճախ կարիոզ խոռոչի ստորին եզրը գտնվում է լնդային 
եզրից ցածր, որը տեղային լնդաբորբի (բորբոքային կամ աճակալական) պատճառ է 
հանդիսանում: Դա խանգարում է խոռոչի մշակմանը և ձևավորմանը, ուստի մինչ այդ 
պետք է բուժվի լնդաբորբը կամ հեռացվի գերաճած լինդը:  

 Հաշվի առնելով, որ ատամի այս շրջանը առավել ցավազգաց է, ապա մշակումը, 
անկախ խոռոչի խորությունից, պետք է անցկացնել անզգայացմամբ: 

 Կարիոզ խոռոչը մշակվում է ձվաձև, կողմնային պատերը հատակի նկատմամբ 
պետք է լինեն քիչ սուր անկյան տակ, այսինքն խոռոչի մուտքը լինում է ավելի նեղ, քան 
հատակը, ինչը նպաստում է լցանյութի ամուր ֆիքսմանը: Խոռոչի հատակը ձևավորում 
են արտափքված, հաշվի առնելով ատամի խոռոչի տեղագրությունը: Հարլնդային պատը 
պետք է թեքված լինի դեպի կարիոզ խոռոչի հատակը (նկ. 29., 30.): 



 

Նկ. 29. Կտրիչների V դասի խոռոչների ձևավորումը: ա – մինչև հղկումը; բ – հղկումից 
հետո: 

 

 

Նկ. 30. Մեծ աղորիքներում V դասի խոռոչների ձևավորումը: ա – մինչև հղկումը; բ – 
հղկումից հետո: 

8.2.Կարիոզ խոռոչների մշակման սխալներն ու բարդությունները 

 Կարիեսի բուժման ընթացքում հնարավոր է թույլ տալ սխալներ, որոնց հետևանքով 
կարող են առաջանալ բարդություններ:  

Կարիոզ խոռոչների մշակման հնարավոր սխալներից են` 

1.  Կարիոզ խոռոչի մշակում, առանց բերանի խոռոչի հիգիենայի վիճակի գնահատման: 
Բոլոր հիվանդների մոտ նախապես պետք է որոշել հիգիենայի ինդեքսը և անցկացնել 
ատամների մաքրման որակի վերահսկողություն: Այս կանոնի անտեսումը իջեցնում է 
բուժման արդյունավետությունը:  

2.Ախտորոշման սխալները հանդիպում են գանգատների պարզաբանման և կակղանի 
վիճակի գնահատման անբավարարության հետևանքով: 

3.Կարիոզ խոռոչի մշակում առանց ռաբրդամի կամ կոֆերդամի: Չեն ապահովվում 
ատամի մեկուսացման անհրաժեշտ պայմանները: Բացի այդ, հնարավոր է գչիրների 
անկում կերակրափող կամ շնչառական ուղիներ: 

4. Սխալ չափերի, հին, մաշված գչիրների օգտագործումը կարող է բերել խոռոչի 
պատերի և հատակի թափածակմանը, պսակի կոտրմանը կամ ատամի հյուսվածքների 
գերտաքացմանը:  



5. Խոռոչի մշակում առանց ջրային սառեցման: Առաջացնում է կակղանի գերտաքացում, 
ինչը կարող է նպաստել պուլպիտի զարգացմանը:  

6. Ատամի հյուսվածքների գերհեռացումը նպաստում է ատամի պատերի բարակեցման և 
կոտրմանը: 

7.Կարիոզ խոռոչի ոչ լիարժեք մշակում: Փափկած և գունափախված դենտինի ոչ 
ամբողջական հեռացումը կարող է բերել երկրորդային կարիեսի և պուլպիտի 
զարգացմանը, ինչպես նաև լցանյութի անկմանը: 

Պատճառներն են` կարիոզ խոռոչի անբավարար բացումը, կարիես-դետեկտորների 
չօգտագործումը կամ ատամի խոռոչի բացման բժշկի մտավախությունը:  

8.Կարիոզ խոռոչի սխալ ձևավորում: Յուրաքանչյուր խոռոչ ունի մշակման 
առանձնահատկություններ, կապված տեղակայումից, խորությունից և օգտագործվող 
լցանյութից: Այդ կանոնների անտեսումը հետագայում կարող է բերել մի շարք 
բարդությունների (լցանյութի կամ կարիոզ խոռոչի էմալային եզրի կոտրում, լցանյութի 
անկում):  

9.Էմալային եզրի սխալ կամ անբավարար հղկում (ֆալց): Այս սխալի հետևանքով 
վատանում է լցանյութի ադհեզիան, եզրային հպումը և լցավորման ընդհանուր 
գեղագիտական հատկանիշները: 

10.Ատամի խոռոչի հանկարծակի բացում: Հանդիպում է կարիոզ խոռոչի ոչ լիարժեք 
լայնացման հետևանքով: Պատճառներից են նաև պատերի հաստության չիմացությունը 
և հատակի մշակման համար տուրբինային ծայրակալի օգտագործումը: 

11.Հարևան ատամի վնասում   (II դասի խոռոչի մշակման ժամանակ): Պատճառը 
նրանումն է, որ խոռոչը դուրս չի բերվել ծամող մակերես և մեխանիկական մշակումը 
կատարվել է միջատամնային տարածություննից: 

12. Կակղանի քիմիական այրվածք, որը կարող է առաջանալ խորանիստ կարիոզ խոռոչը   
ուժեղ հականեխիչ դեղորայքներով (սպիրտ, եթեր, բարձր տոկոսով ջրածնի պերօքսիդ) 
մշակման ժամանակ: 

Կարիոզ խոռոչների լցավորում 

Լցավորման համար նյութի ընտրությունը կախված է` կարիոզ խոռոչի տեղակայումից, 
ատամի խմբային պատկանելիությունից, ախտահարման խորությունից, ինչպես նաև 
լցանյութի դրական և բացասական հատկություններից: Վերջին տարիներին ոչ նվազ 
կարևոր նշանակություն ունի լցանյութի արժեքը: 



Տարբեր խորության կարիոզ խոռոչների լցավորման 

առանձնահատկությունները 

 Խորանիստ կարիոզ խոռոչը լցավորելիս նրա հատակին անհրաժեշտ է տեղադրել 
բուժիչ (կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող) և մեկուսիչ տակդիր: Կախված նրանից, թե 
հետագայում ինչ մշտական լցանյութ է օգտագործվելու խոռոչը լցավորելիս, բուժիչ և 
մեկուսիչ տակդիրները տեղադրում են հետևյալ կերպ` 

 - եթե օգտագործվելու է քիմիական  կարծրացման կոմպոզիտ, ցեմենտ կամ 
ամալգամ, ապա բուժիչ տակդիրը տեղադրվում է խոռոչի հատակին` կակղանին 
ամենամոտ կետում, իսկ մեկուսիչը` բուժիչի վրա և խոռոչի պատերին, մինչև դենտին-
էմալային սահմանը 

 - եթե տեղադրվելու է լուսային կարծրացման կոմպոզիտ, ապա բուժիչ տակդիրը 
տեղադրվում է խոռոչի հատակին` կակղանին ամենամոտ կետում, իսկ մեկուսիչը` 
բուժիչ տակդիրի վրա, քանի որ որպես մեկուսիչ տակդիր, այս պարագայում հանդես է 
գալիս դենտին-պրոտեկտորը` պրայմերը, որը փակում է դենտինային խողովակները: 

 Միջին կարիոզ խոռոչ լցավորելիս բուժիչ տակդիր տեղադրելու կարիք չկա, ուստի 
տեղադրվում է միայն մեկուսիչ տակդիր, այն էլ միայն ամալգամով, ցեմենտով կամ 
քիմիական կարծրացման կոմպոզիտով լցավորելիս: Իսկ լուսային կոմպոզիտով 
լցավորելիս մեկուսիչ տակդիրի օգտագործման անհրաժեշտություն չկա: 

 Մնայուն ատամները պիգմենտավորված բծի շրջանում կարիեսը և մակերեսային 
կարիոզ խոռոչները լցավորելիս բուժիչ և մեկուսիչ տակդիրների օգտագործման կարիքը 
չկա. խոռոչը անմիջապես լցավորվում է մշտական լցանյութով: 

 

Տարբեր դասերի կարիոզ խոռոչների լցավորման 

առանձնահատկությունները 

I դասի կարիոզ խոռոչների լցավորման համար օգտագործվում են հետևյալ 
լցանյութերը` 

● Փոքր չափի խոռոչներ` ցածր ծամողական ծանրաբեռնվածությամբ. 

- սիլիկաֆոսֆատային ցեմենտներ; 

- քիմիական և լուսային կարծրացման ռեստավրացիոն ապակեիոնոմերային 
ցեմենտներ; 



- կոմպոմերներ: 

● Մեծ չափի խոռոչներ` բարձր ծամողական ծանրաբեռնվածությամբ. 

- ամալգամներ; 

- հիբրիդային կոմպոզիտներ (քիմիական և լուսային կարծրացման), միկրոհիբրիդային 
կոմպոզիտներ, նանոկոմպոզիտներ (ավանդական և կոնդենսացվող); 

- օրմոկեռներ: 

 Ամալգամը առավել հաճախ օգտագործում են վերին ծնոտի աղորիքները 
լցավորելու համար, քանի որ այն կարծր է, սակայն էսթետիկ չէ: 

 Դժվարհասանելի խոռոչները խորհուրդ է տրվում լցավորել քիմիական 
կոմպոզիտներով:  

Լուսային կոմպոզիտներով լցավորելիս, որպես առաջին շերտ հաճախ օգտագործում են 
հոսուն կոմպոզիտներ, ընդ որում լույսի առաջին ճառագայթը ցանկալի է ուղղել էմալի 
շերտի միջով, իսկ կոմպոզիտի շերտը պետք է չգերազանցի 2 մմ-ը: 

 Ապակեիոնոմերային ցեմենտները և կոմպոմերները օգտագործում են փոքր 
խոռոչներ լցավորման համար, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ ատամի հյուսվածքների 
ֆտորացման կարիք կա: 

 Այս դասի խոռոչների լցավորման համար կարելի է օգտագործել նաև շերտավոր 
վերականգնման և «սենդվիչ-տեխնիկայի» եղանակները: 

 II դասի խոռոչների լցավորման համար օգտագործում են հետևյալ լցանյութերը` 

●Փոքր չափի խոռոչներ` առանց ելքի դեպի ծամիչ մակերես. 

- սիլիկաֆոսֆատային ցեմենտներ; 

- քիմիական և լուսային կարծրացման ռեստավրացիոն ապակեիոնոմերային 
ցեմենտներ; 

- կոմպոմերներ: 

● Մեծ չափերի խոռոչներ`ելքով դեպի ծամիչ մակերես, հավելյալ հարթակով խոռոչներ, 
ՄՕԴ-խոռոչներ. 

- ամալգամներ; 



- քիմիական և լուսային կարծրացման կոմպոզիտներ, մակրոֆիլներ, հիբրիդային, 
միկրոհիբրիդ կոմպոզիտներ, նանոկոմպոզիտներ (ավանդական և կոնդենսացվող); 

- օրմոկեռներ: 

 Այս դասի խոռոչների լցավորման սկզբունքները հիմնականում 
համապատասխանում են I դասի խոռոչների լցավորման սկզբունքներին: Սակայն այս 
խոռոչները լցավորելիս ատամի հասարակածի (էկվատորի) շրջանում անհրաժեշտ է 
վերականգնել «հպման կետը» հարևան ատամի հետ: Այդ նպատակով օգտագործում են 
կաղապարներ և սեպեր:  

  Սեպերը ներհրում են կաղապարի և հարևան ատամի միջև` ապահովելով 
դրա ամուր հպումը լցավորվող ատամին և կանխելով լցանյութի կախված եզրերի 
առաջացումը:  

 Լցավորելուց հետո հպման մակերեսը հղկելու համար օգտագործում են 
հղկաթուղթ (շտրիփս)` մետաղական և պլաստիկ: 

 Հպման կետի որակը ստուգում են թելիկների (ֆլոսների) միջոցով: 

  III դասի խոռոչների լցավորման համար օգտագործում են հետևյալ լցանյութերը` 

● Փոքր չափի խոռոչներ`առանց ելքի դեպի անդաստակային մակերես. 

- սիլիկատային ցեմենտներ; 

- քիմիական և լուսային կարծրացման ռեստավրացիոն ապակեիոնոմերային 
ցեմենտներ; 

- կոմպոմերներ; 

- հոսուն կոմպոզիտներ: 

●Մեծ չափերի խոռոչներ`ելքով դեպի անդաստակային մակերես, հավելյալ հարթակով 
խոռոչներ. 

- քիմիական և լուսային կարծրացման կոմպոզիտներ, միկրոֆիլներ, հիբրիդային, 
միկրոհիբրիդային կոմպոզիտներ, նանոկոմպոզիտներ (ավանդական և կոնդենսացվող); 

- օրմոկեռներ: 

Այս խոռոչները լցավորելիս նույնպես օգտագործում են կաղապարներ և սեպեր: 

 IV դասի խոռոչների լցավորման համար օգտագործում են հետևյալ լցանյութերը` 



● Փոքր չափի խոռոչներ. 

- կոմպոմերներ; 

- հոսուն կոմպոզիտներ: 

●Մեծ չափերի խոռոչներ` բերանային և կտրիչային մակերեսներին ստեղծված հավելյալ 
հարթակով. 

- լուսային կարծրացման կոմպոզիտներ, հիբրիդային, միկրոհիբրիդային, 
նանոկոմպոզիտներ; 

-  ապակեիոնոմերային ցեմենտների և միկրոֆիլ, հիբրիդային, միկրոհիբրիդ 
կոմպոզիտների համակցում (շերտային վերականգնման եղանակ); 

- օրմոկեռներ: 

 Այս խոռոչների լցավորման հիմնական դժվարությունը ատամի անկյան 
վերականգնումն է ու առավելագույն գեղագիտական էֆեկտի ապահովումը, ինչին 
կարելի է հասնել ամուր կոմպոմերների, հիբրիդ և միկրոֆիլ կոմպոզիտների (որպես 
վերջին էսթետիկ շերտ) համակցման շնորհիվ: 

 Լցանյութի ամուր ֆիքսացիայի նպատակով այս դասի խոռոչները լցավորելիս 
պետք է օգտագործել հարկակղանային (եթե կակղանը հեռացված չէ) և ներկակղանային 
գամեր: 

 V դասի խոռոչների լցավորման համար օգտագործում են հետևյալ լցանյութերը` 

● Փոքր չափի խոռոչներ. 

- սիլիկատային, սիլիկաֆոսֆոտային ցեմենտներ; 

- քիմիական և լուսային կարծրացման ռեստավրացիոն ապակեիոնոմերային 
ցեմենտներ; 

- կոմպոմերներ; 

- հոսուն կոմպոզիտներ: 

●Մեծ չափերի խոռոչներ. 

- քիմիական և լուսային կարծրացման կոմպոզիտներ, մակրոֆիլներ, հիբրիդային, 
միկրոհիբրիդային կոմպոզիտներ, նանոկոմպոզիտներ;  



- ապակեիոնոմերային ցեմենտների և հոսուն, հիբրիդային, միկրոհիբրիդ և 
նանոկոմպոզիտների համակցում; 

- քիմիական և լուսային կարծրացման ռեստավրացիոն ապակեիոնոմերային 
ցեմենտներ; 

- կոմպոմերներ: 

 Այս դասի խոռոչների լցավորման համար հաճախ խոչընդոտ է հանդիսանում 
հարվզիկային լինդը, որը կարող է լինել բորբոքված կամ գերաճած: Այս դեպքում 
անհրաժեշտ է առաջին այցելության ժամանակ վերացնել լնդային բորբոքումը կամ 
հեռացնել գերաճած լինդը, խոռոչը լցավորել ժամանակավոր լցանյութով, իսկ երկրորդ 
այցելության ժամանակ` կատարել մշտական լցավորում: Բացի այդ, այս խոռոչների 
լցավորումից առաջ խորհուրդ է տրվում ռետրակցիոն թելիկների կամ կոֆերդամի 
օգնությամբ կատարել լնդեզրի իջեցում: 

 

Կարիոզ խոռոչների լցավորումը տարբեր լցանյութերով 

Լցավորում ամալգամով 

Ամալգամով լցավորման փուլերը` 

1. Անզգայացում (անհրաժեշտության դեպքում): 

2.Կարիոզ խոռոչի մշակում և ձևավորում: Կատարում են դասական օրենքներով` 
ձևավորում են արկղանման խոռոչ ուղիղ անկյուններով: Լցանյութի լավ ֆիքսման 
համար դենտին-էմալային սահմանում ստեղծում են ռետենցիոն կետեր ակոսների 
տեսքով: Բացի այդ, անհրաժեշտ է ստեղծել խորը ֆալց  45o-ի տակ: 

3. Խոռոչի լվացում, չորացում և մեկուսացում թքից:  

4. Բուժիչ (անհրաժեշտության դեպքում) և մեկուսիչ տակդիրի տեղադրում: Մեկուսիչ 
տակդիրը դրվում է խոռոչի հատակին և պատերին, մինչև դենտին-էմալային սահմանը 
1-1,5 մմ հաստությամբ (հիմային տակդիր), որը կակղանը պաշտպանում է ջերմային 
գրգռիչներից: Ամալգամի լավ ֆիքսման համար օգտագործում են նաև հատուկ ադհեզիվ 
համակարգեր` քսելով դրանք խոռոչի պատերին: 

5. Ամալգամի ներմուծում խոռոչ և սեղմում (կոնդենսացիա): Ամալգամի առաջին բաժինը 
խոռոչ են ներմուծում անմիջապես շաղախելուց հետո (1 րոպեի ընթացքում) և 



մանրակրկիտ կոնդենսացնում պատերին սեղմիչների (նկ. 1.) կամ ամալգամ-տրեգերի 
օգնությամբ:  

 

Նկ. 1. Սեղմիչներ ամալգամի կոնդենսացիայի համար: 

Սնդիկի ավելցուկը հեռացնում են բամբակի գնդիկով: Այնուհետև ներմուծվում են 
ամալգամի մնացած բաժինները` նորից չորացնելով բամբակով: Խոռոչը լցավորվում է 
ավելցուկով: 

6.Լցանյութի ձևավորում (մոդելավորում): Սկզբում ձևավորում են սպիրտով թրջած և 
մզված բամբակե գնդիկով: Այնուհետև սուր արտաքերիչով հեռացվում է լցանյութի 
ավելցուկը ատամի մակերեսից լցանյութի եզրերով: Հարթիչի օգնությամբ ձևավորվում 
են ատամի ֆիսուրները: Ամալգամի կարծրացման ժամանակը 60 րոպե է, իսկ 
վերջնական բյուրեղացումը տեղի է ունենում 6-8 ժամվա ընթացքում: Ուստի հիվանդը 
չպետք է սնունդ ընդունի 1,5-2 ժամվա  ընթացքում և ծամի այդ կողմով մեկ օրվա 
ընթացքում: 

7.Լցանյութի վերջնական հղկում և փայլեցում: Այս փուլը կատարում են լցավորումից  24 
ժամ անց: Լցանյութի հղկումը և փայլեցումը կատարում են ֆինիրների և պոլիրների 
օգնությամբ` շարժումները կատարելով լցանյութի կենտրոնից դեպի ծայրամաս (նկ. 
2.,3.):  

  

Նկ. 2. Ամալգամից լցանյութի մշակում 
պոլիրով: 

Նկ. 3. Ամալգամից լցանյութի մշակում 
ֆինիրով: 

 



Գոյություն ունեն ամալգամից լցանյութի մշակման համար հատուկ հավաքածոներ, 
որտեղ կապույտ առաձգական գլխիկներով գործիքները նախատեսված են լցանյութի 
նախնական, իսկ վարդագույն գլխիկներովը`վերջնական մշակման համար (նկ. 4.):  

 

Նկ. 4. Առաձգական գլխիկների հավաքածո ամալգամից լցանյութի մշակման համար: 

Այս փուլից հետո լցանյութը պետք է`  

 - վերականգնի ատամի անատոմիական տեսքը, 

 - ունենա հայելանման փայլ, 

 - զոնդը պետք է հարթ սահի լցանյութի և ատամի սահմանով անցկացնելիս:  

 

Լցավորում ապակեիոնոմերային ցեմենտներով 

Ապակեիոնոմերային ցեմենտներով աշխատելու հիմնական կանոնները` 

1. Կարիոզ խոռոչի մշակում. 

- առողջ հյուսվածքների կանխարգելիչ հեռացման կարիք չկա; 

- դասական կարիոզ խոռոչ ձևավորելու կարիք չկա; 

- ռետենցիոն կետեր ստեղծելու կարիք չկա; 

- էմալի եզրերի հղկում (ֆալց) չի կատարվում; 

- սեպաձև դեֆեկտներն ու էրոզիաները լցավորումից առաջ չեն հղկվում, միայն 
մաքրվում են փառից աբրազիվ մածուկով; 

- խորը խոռոչներում տեղադրվում է կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող բուժիչ 
տակդիր; 

2. Լցանյութի գույնի որոշում. 



Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ցեմենտները կարծրանալիս 2-3 շաբաթ հետո 
մգանում են, ուստի պետք է ընտրել մի քիչ ավելի բաց գույն: 

3.Կոնդիցիոներով խոռոչի մշակում.  

Հիբրիդային ապակեիոնոմերային ցեմենտների քիմիական ադհեզիան ավելի թույլ է, քան 
«դասական» ԱԻՑ-ը, այդ պատճառով հիբրիդային ԱԻՑ-ի օգտագործումից առաջ խոռոչը 
10-15վրկ մշակում են կոնդիցիոներով (10-25% պոլիակրիլային թթու), որը հեռացնում է 
քսման շերտը: 

4.Խոռոչի լվացում ու չորացում. 

 Անհրաժեշտ է խուսափել գերչորացումից, քանի որ ԱԻՑ-ը հիդրոֆիլ լցանյութ է: 

5. Ցեմենտի շաղախում.  

ԱԻՑ-ը շաղախելիս չի կարելի խախտել փոշի-հեղուկ հարաբերությունը. եթե հեղուկը 
շատ լինի, ապա լցանյութը կարծրանալուց հետո փխրուն կլինի, իսկ եթե շատ լինի 
փոշին, ապա լցանյութը պակասորդ հեղուկը կվերցնի կակղանից` առաջացնելով 
ատամի գերզգայնություն: Փոշին օգտագործելուց առաջ պետք է լավ թափահարել, իսկ 
չափաբաժինը վերցնել գդալիկով: Սրվակը այնուհետև պետք է ամուր փակել, քանի որ 
փոշին բարձր ջրակլանիչ հատկություն ունի և կարող է խոնավանալ օդի հետ շփվելիս:  

Ցեմենտը շաղախվում է 30-60 վրկ պլաստմասե մածկիչով ապակու հարթ մակերեսին 
կամ հատուկ թղթերի վրա: Փոշին հեղուկին խառնում են երկու չափաբաժնով, 
յուրաքանչյուր բաժինը շաղախվում է 20վրկ: Ցեմենտային զանգվածը շաղախումից հետո 
պետք է ունենա փայլուն և հարթ մակերես: 

6.Լցանյութի տեղադրումը խոռոչի մեջ.  

Նախընտրելի է կատարել պլաստմասե գործիքներով: ԱԻՑ-ը պետք է կարծրանա 
բացարձակ չոր պայմաններում, ցանկալի է ճնշման տակ. այդ ընթացքում լցանյութին չի 
կարելի ձեռք տալ: Ֆիքսող ցեմենտները կարծրանում են 4-7րոպե, 
վերականգնողականները` 3-4րոպե, իսկ տակդիրների համար նախատեսված 
ցեմենտները` 4-5րոպե: 

7. Լցանյութի մեկուսացումը հատուկ լաքով, քանի որ ապակեիոնոմերային ցեմենտները 
շատ զգայուն են թքի նկատմամբ (առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում): 

8. Լցանյութի վերջնական հղկումն ու փայլեցումը կատարում են 24 ժամ հետո: 

 



Լցավորում կոմպոզիտներով 

Կոմպոզիտներով լցավորման տարբեր եղանակները պայմանականորեն կարելի է 
բաժանել 4 խմբի` 

1.Ադհեզիվ եղանակ; 

2. Բոնդինգ-տեխնիկա; 

3. Սենդվիչ-տեխնիկա; 

4. Շերտային վերականգնման եղանակ: 

 

Ատամների ռեստավրացիայի ադհեզիվ եղանակ 

Ադհեզիվ եղանակը (նկ. 5.) նախատեսում է ատամի վերականգնում մեկ կոմպոզիտով 
(հիմնականում միկրոհիբրիդային կամ նանոկոմպոզիտ): Այս դեպքում օգտագործվում է 
ադհեզիվ համակարգ, որը ապահովում է լցանյութի ադհեզիան էմալին և դենտինին: 
Մեկուսիչ տակդիրի կիրառում չի պահանջվում, բացառությամբ խորանիստ խոռոչների, 
որտեղ օգտագործվում է և բուժիչ, և մեկուսիչ տակդիր:  

 

Նկ. 5. Ռեստավրացիայի ադհեզիվ եղանակը (սխեմատիկ պատկեր): 

Ադհեզիվ եղանակը ցուցված է Բլէկի բոլոր դասերի խոռոչների լցավորման համար: 

 

Ռեստավրացիայի ադհեզիվ եղանակի փուլերը` 

● Ատամի մակերեսի մաքրում :  

Այս փուլը պարտադիր է ցանկացած լցավորման ժամանակ: Ատամի մակերեսից 
հեռացվում են ատամնանստվածքները, պիգմենտացիաները և այլն: Այդ նպատակով 
օգտագործում են ատամնանստվածքները հեռացնող ձեռքի և մեխանիկական գործիքներ, 



պոլիրներ, աբրազիվ ֆտոր չպարունակող մածուկներով խոզանակներ: Այնուհետև 
ատամը լվացվում է ջրի շիթով: 

Առավել նպատակահարմար է կատարել ատամների լիարժեք մասնագիտական 
մաքրում: 

 

● Ռեստավրացիայի պլանավորում և լցանյութի գույնի որոշում: 

Այս փուլի ընթացքում մշակվում է ռեստավրացիայի ընդհանուր պլանը, ընտրվում են 
լցանյութերը: Ռեստավրացիայի պլանավորման ժամանակ  գնահատվում է` 

- ատամի չափը; 

- արտաքին ուրվագծերը, կոնտակտային կետերի տեղակայումը, կտրող եզրի ձևը; 

- ատամի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները; 

- կծվածքը և այլն: 

Լցանյութի գույնի որոշումը կատարվում է հատուկ գունային սանդղակներով, որոնցից 
ամենատարածվածն ու ունիվերսալն է համարվում «Vita» գունային սանդղակը, ըստ որի 
տարբերում են ատամների չորս գունային գամմա (նկ. 6.)` 

 - կարմրաշագանակագույն – A1; A2; A3; A3,5; A4, 

 - կարմրադեղնավուն – B1; B2; B3; B4, 

 - մոխրագույն – C1; C2; C3; C4, 

 - կարմրամոխրագույն – D2; D3; D4: 

 

Նկ. 6. «Vita» գունային սանդղակ: 

  



Գույնի որոշումը ցանկալի է կատարել բնական լույսի տակ, ատամը պետք է լինի թաց: 
Ատամի պսակը պետք է բաժանել երեք մասերի` վզիկը ավելի դեղնավուն է, մարմինը, 
կտրող եզրը կամ ծամիչ մակերեսը` ավելի թափանցիկ: Հիմնական գույնի ընտրությունը 
պետք է լինի պսակի մարմնի գույնին համապատասխան, այնուհետև դրա հիմքի վրա 
որոշվի վզիկի և կտրող եզրի գույնը (նկ. 7.):  

 

Նկ. 7. Ատամի պսակի գունային գոտիները: 

Գունային գամմայից բացի, կոմպոզիտները ունեն նաև տարբեր թափանցիկության 
գունային շերտեր` դենտինային օպակներ, թափանցիկ էմալային և առավել թափանցիկ 
կտրիչային: 

 

●Կարիոզ խոռոչի մշակում և ձևավորում: 

Էսթետիկ ռեստավրացիայի ժամանակ կարիոզ խոռոչի մշակումը կատարում են առողջ 
հյուսվածքների առավելագույն պահպանման սկզբունքով: 

 

● Ատամի մեկուսացում թքից: 

Լցավորվող ատամի մեկուսացման համար օգտագործում են բամբակե գլանակներ, 
ռետրակցիոն թելեր, թքածծիչ, փոշեկուլ: Առավելագույն մեկուսացումը և փափուկ 
հյուսվածքների ռետրակցիան ապահովում է կոֆերդամը: 

 

● Խոռոչի դեղորայքային մշակում, լվացում և չորացում: 

Խոռոչը առատորեն լվանում են թորած ջրով, օդա-ջրային շիթով և չորացնում 
համասարքի ատրճանակի օդով: Խոռոչի հատակը և պատերը 30-60վրկ մշակում են 
քլորհեքսիդինի բիգլյուկոնատի 2% լուծույթով, ինչից հետո չորացնում օդի շիթով: 

 



● Տակդիրների տեղադրում: 

Միջին կարիեսի ժամանակ մեկուսիչ տակդիր տեղադրելու անհրաժեշտություն չկա, 
քանի որ օգտագործվում է արդի ադհեզիվ համակարգ և հիբրիդային գոտին ապահովում 
է կակղանի հուսալի մեկուսացում լցանյութի տոքսիկ ազդեցությունից: 

Խորանիստ կարիեսի դեպքում հատակին` կակղանին ամենամոտ կետում, տեղադրվում 
է բուժիչ տակդիր, որի վրայից դրվում է մեկուսիչը: 

 

● Ադհեզիվ համակարգի կիրառում: 

Ադհեզիվ համակարգը օգտագործվում է համաձային արտադրող ֆիրմայի 
ինստրուկցիայի: Լցավորման ադհեզիվ եղանակի դեպքում ադհեզիվով մշակվում է և 
էմալը և դենտինը, և մեկուսիչ տակդիրը: 

 

● Խոռոչի լցավորում: 

Ինչպես հայտնի է, կոմպոզիտները կարծրանալիս ունենում են ծավալային նստեցում 
դեպի ջերմության աղբյուրը: Քիմիական կարծրացման կոմպոզիտների ծավալային 
կրճատումը տեղի է ունենում դեպի կակղան, իսկ լուսայիններինը` դեպի լույսի աղբյուր: 
Այդ պատճառով քիմիական կոմպոզիտները խոռոչում տեղադրվում են հորիզոնական 
շերտերով, իսկ լուսայինները` թեքությամբ: Լուսային կոմպոզիտները տեղադրվում են 
շերտ-շերտ (ամեն շերտի հաստությունը պետք է չգերազանցի 2մմ-ը): Պոլիմերիզացիոն 
լամպի ճառագայթը առաջին 10-20 վայրկյանի ընթացքում անհրաժեշտ է ուղղել  էմալի 
շերտի միջով, իսկ հետագայում` լցանյութին ամենամոտ տարածությունից (նկ. 8.):  

 

Նկ. 8. Լուսային կարծրացման լցանյութի շերտային տեղադրումը և ուղղորդված 
պոլիմերիզացումը: 

 



Կոնտակտային մակերեսներին լցանյութի կարծրացումից և մետաղական կաղապարը 
հանելուց հետո, խորհուրդ է տրվում կատարել միջատամնային տարածության թշային և 
բերանային կողմերից հավելյալ լուսային պոլիմերիզացիա ( 20 վրկ յուրաքանչյուր 
կողմից) (նկ. 9.): 

 

Նկ. 9. Հավելյալ լուսային պոլիմերիզացիա II դասի խոռոչում: 

 Լուսային կոմպոզիտներով լցավորման ժամանակ կարևոր դեր է խաղում 
թթվածնով ինհիբացված շերտը: Դա կարծրացած կոմպոզիտի մակերեսային շերտն է, 
որը պոլիմերիզացիայի ընթացքում ինհիբացվում է օդի թթվածնով: Այդ շերտը կազմված 
է պոլիմերային մատրիքսի ազատ ռադիկալներից: Արտաքինից այն ունի փայլուն, 
կպչուն թաղանթի տեսք, որը հեշտությամբ հեռացվում է գործիքով: Թթվածնազուրկ 
պայմաններում լուսազդեցության դեպքում այն կարծրանում է: 

  Թթվածնով ինհիբացված շերտը ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ 
կոմպոզիտի արդեն կարծրացած շերտին նոր չափաբաժնի որակյալ ադհեզիա 
ապահովելու համար: Բայց լցավորումից հետո լցանյութի մակերեսին մնացած այդ 
շերտը սննդային ներկերի նկատմամբ օժտված է բարձր թափանցելիությամբ, ենթակա է 
աբրազիվ մաշվածության, հեշտությամբ վնասվում է գործիքով, ուստի անհրաժեշտ է այն 
հեռացնել: Այդ նպատակով լցանյութի մակերեսը հղկվում և փայլեցվում է: Եթե 
կոմպոզիտի վերջին շերտը կարծրացվել է թափանցիկ կաղապարի տակ, առանց 
թթվածնի առկայության, ապա առաջանում է հարթ կարծր մակերես, որի փայլեցման 
անհրաժեշտություն չի լինում:  

Եթե լցավորման ընթացքում արյուն, բերանային կամ լնդային հեղուկ է ներթափանցում 
խոռոչ, ապա ինհիբացված շերտը կորցնում է իր հատկությունները, և նույնիսկ 
մանրակրկիտ չորացնելուց հետո մակերեսային շերտի ադհեզիան նոր չափաբաժնի հետ 
տեղի չի ունենում: Այս պարագաներում անհրաժեշտ է կրկնակի թթվուտամշակում 10 
վրկ և ադհեզիվ համակարգի կիրառում: 

 

 



● Լցանյութի վերջնական մշակում: 

Լցանյութի վերջնական մշակումը ներառում է մի քանի փուլ` 

ա) մակրոուրվագծում – ռեստավրացիայի ձևի շտկում, հաշվի առնելով ատամի 
անատոմիական տեսքը և կծվածքը: Այս փուլի ընթացքում հեռացվում են լցանյութի 
«ավելորդ» և կծվածքը բարձրացնող հատվածները: Մակրոուրվագծումը կատարում են 
ալմաստե տուրբինային գչիրներով` օդա-ջրային սառեցման պայմաններում: Կծվածքը 
ստուգում են պատճենաթղթով: 

բ) միկրոուրվագծում – ռեստավրացիայի հարթ մակերեսի ստեղծում: Կատարում են 
տուրբինային ծայրակալով` 10-12 նիստանի կարծրհամաձուլվածքային ֆինիրներով 
կամ մանր հատիկով ալմաստե գչիրներով, օդա-ջրային սառեցման պայմաններում: 

գ) հղկում և փայլեցում – կատարում են, որպեսզի լցանյութը բնական ատամի նման լինի 
հարթ և փայլուն: Այդ նպատակով  օգտագործում են պոլիրներ և տարբեր 
աբրազիվության սկավառակներ: Կարելի է օգտագործել սիլիկոնային գավաթիկներ և 
փայլեցնող մածուկներ: Կոնտակտային մակերեսները հղկվում են շտրիպսների 
օգնությամբ: Բարդ մակերևույթով հատվածները մշակում են աբրազիվ սինթետիկ 
թելերից պատրաստած հատուկ խոզանակների միջոցով: 

 

● Ռեբոնդինգ:  

Ատամի և լցանյութի վրա քսվում է մակերեսային հերմետիկ. միկրոճեղքերը փակելու 
նպատակով: 

 

● Խորհուրդներ հիվանդին: 

Գեղագիտական ռեստավրացիայից հետո հիվանդին խորհուրդ է տրվում 2ժամ սնունդ 
չընդունել և օրվա ընթացքում խուսափել կոշտ սնունդ ընդունելուց: Եթե բուժումը 
կատարվել էր անզգայացման տակ, ապա մինչև փափուկ հյուսվածքների զգայունության 
ամբողջական վերականգնումը պետք է խուսափել կոշտ սնունդ և մաստակ ծամելուց: 

Ֆրոնտալ ատամների ռեստավրացիայից հետո օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է 
խուսափել ծխելուց, ինչպես նաև չօգտագործել թեյ, սուրճ, գունավոր հյութեր, 
հատապտուղներ, գինի և այլ մթերքներ, որոնք կարող են փոխել լցանյութի գույնը: 
Կանանց 24 ժամվա ընթացքում խորհուրդ չի տրվում օգտագործել շրթներկ:  



Բոնդինգ-տեխնիկա 

 Բոնդինգ-տեխնիկան (նկ. 10.) օգտագործվում է այն կոմպոզիտների դեպքում, որոնք 
ունեն հիդրոֆոբ ադհեզիվ համակարգ, ինչը ապահովում է կապ միայն էմալի հետ: Այս 
դեպքում խոռոչի հատակին և պատերին մինչև դենտին-էմալային սահման տեղադրվում 
է ցինկ-ֆոսֆատային կամ ապակեիոնոմերային մեկուսիչ գծային տակդիր: 

 

Նկ. 10. Բոնդինգ-տեխնիկա (սխեմատիկ պատկեր): 

 

Սենդվիչ-տեխնիկա 

 Սենդվիչ-տեխնիկա` ատամների լցավորումն է երկու տարբեր լցանյութերի շերտերով, 
այսինքն երկու տարբեր մշտական լցանյութերի համակցմամբ: Օրինակ` 
ԱԻՑ+կոմպոզիտ, կոմպոմեր+կոմպոզիտ և այլն: Այս տեխնիկայի օգտագործման շնորհիվ 
նվազեցվում է կոմպոզիտների որոշ բացասական հատկություններ` պոլիմերիզացիոն 
նստեցումը, ոչ լիարժեք կենսահամատեղելիությունը, կարիեսականգ էֆեկտի 
բացակայություն: 

 Գոյություն ունի  «սենդվիչ-տեխնիկայի» երկու տարբերակ. 

1. Փակ «սենդվիչ», երբ ստորին շերտը բոլոր կողմերից փակվում է կոմպոզիտով (նկ. 11.): 

2. Բաց «սենդվիչ», երբ ստորին շերտը որևէ մի կողմից չի փակվում կոմպոզիտով և 
շփվում է բերանի խոռոչի հետ (նկ. 12.): 

  

Նկ. 11. Փակ «սենդվիչ»: ՆԿ. 12. Բաց «սենդվիչ»: 



«Սենդվիչ տեխնիկայով» լցավորման փուլերը. 

 1. Ատամի մաքրում ատամնանստվածքներից: 

 3. Լցանյութի գույնի որոշում: 

 4. Կարիոզ խոռոչի մշակում: 

 5. Ատամի մեկուսացում թքից: 

 6. Խոռոչի լվացում և չորացում: 

 7. Տակդիրների տեղադրում (խորանիստ կարիեսի ժամանակ նաև բուժիչի): 
Դասական ԱԻՑ-ի օգտագործման դեպքում կատարվում է երկու փուլով: Առաջին օրը 
ԱԻՑ-ով լցավորվում է ամբողջ խոռոչը, իսկ հաջորդ օրը հեռացվում է ԱԻՑ-ի շերտ մինչև 
դենտին-էմալային սահման և լցավորվում կոմպոզիտով: Դա պայմանավորված է 
նրանով, որ ԱԻՑ-ը կարծրանում է 24 ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ 
ժամանակահատվածը կատարված թթվուտամշակումը, լվացումը և չորացումը 
խախտում է ԱԻՑ-ի քիմիական կապը ատամի կարծր հյուսվածքների հետ: Եթե 
օգտագործվում է  կրկնակի կամ եռակի կարծրացման ԱԻՑ, ապա այն  տեղադրվում է 
մինչև դենտին-էմալային սահման և նույն օրը լցավորվում: 

 8. Թթվուտամշակում. դենտինը` 15վրկ, էմալը` 30վրկ, լվացում և չորացում: 

 9.  Ադհեզիվ համակարգի տեղադրում: 

 10. Կոմպոզիտի տեղադրում: 

 11. Լցանյութի փայլեցում: 

 12. Ռեբոնդինգ: 

 13. Խորհուրդներ հիվանդին: 

 

Շերտային վերականգնման եղանակ 

 Օգտագործվում է ծամիչ ատամների մեծ խոռոչների լցավորման ժամանակ: Այս 
դեպքում օգտագործում են տարբեր տեսակի կոմպոզիտներ` հիբրիդներ, միկրոֆիլներ, 
հոսող, կոնդենսացվող: 



Շերտային վերականգնման եղանակով ատամի լցավորումը կատարում են ադհեզիվ 
եղանակի կանոններին և սկզբունքներին համաձայն: Այս երկու եղանակները 
տարբերվում են միայն լցանյութի տեղադրման փուլով: 

 Շերտային վերականգնման եղանակով լցավորման փուլերը. 

 1. Ատամի մաքրում ատամնանստվածքներից: 

 2. Ռեստավրացիայի պլանավորում և լցանյութի գույնի որոշում: 

 3. Կարիոզ խոռոչի մշակում: 

 4. Ատամի մեկուսացում թքից: 

 5. Խոռոչի լվացում և չորացում: 

 6. Բուժիչ և/կամ մեկուսիչ տակդիրի տեղադրում: 

Միջին կարիեսի դեպքում, երբ օգտագործվում են 5-րդ և 6-րդ սերնդի ադհեզիվ 
համակարգերը, մեկուսիչ տակդիր չի տեղադրվում: Խորանիստ կարիեսի ժամանակ 
խոռոչի հատակին (կակղանին ամենամոտ կետում) տեղադրվում է կալցիումի 
սալիցիլատի նվազագույն քանակություն և ծածկվում է մեկուսիչ տակդիրով 
(նախընտրելի է հիբրիդային ապակեիոնոմերային ցեմենտը): Մեկուսիչ տակդիրը 
տեղադրվում է միայն խոռոչի հատակին, առանց պատերին անցնելու: 

 7. Ադհեզիվ համակարգի կիրառում: 

Հիմնականում օգտագործվում են 5-րդ և 6-րդ սերնդի ադհեզիվ համակարգերը (նկ. 13.): 

 

Նկ. 13. Շերտային վերականգնման եղանակ: Ադհեզիվ համակարգի կիրառում: 

 8. Սկզբնական ադապտիվ (սուպերադապտիվ) շերտի ստեղծում:  



Խոռոչի պատերը և հատակը պատում են հոսող կոմպոզիտի բարակ շերտով (0,3-0,5մմ), 
որը հուսալի փակում է բոլոր միկրոճեղքերը, անկյունները և անհարթությունները` 
ապահովելով լցանյութի իդեալական հպումը: Ծամողական ճնշման գործադրման 
ժամանակ այս շերտը ծառայում է որպես ամորտիզացիոն բարձիկ (նկ. 14.): 

 

Նկ. 14. Շերտային վերականգնման եղանակ: Ադապտիվ (սուպերադապտիվ) շերտի 
ստեղծում: 

 9. Խոռոչի լցավորումը կոնդենսացվող կոմպոզիտով:  

Կատարվում է լցանյութի 2-2,5մմ-ոց հորիզոնական շերտերի տեղադրումով: 
Յուրաքանչյուր շերտը պոլիմերիզացվում է առանձին (նկ. 15.): Այս դեպքում ուղղորդված 
պոլիմերիզացիայի կարիք չի լինում, քանի որ կոնդենսացվող կոմպոզիտը ունի ցածր 
ծավալային նստեցում և նրա տակ գտնվում է առաձգական ադապտիվ շերտը: 
Կոնդենսացվող կոմպոզիտը լցանյութին հաղորդում է ամրություն: 

II դասի խոռոչները լցավորելիս, այս փուլում վերականգնվում է նաև հպման կետը: 

 

Նկ. 15. Շերտային վերականգնման եղանակ: Լցավորում կոնդենսացվող կոմպոզիտով: 

 10. Վերջին շերտի մոդելավորում: 

Մնացած 1-1,5մմ –ը լրացնում են միկրոհիբրիդ կամ նանոկոմպոզիտով (նկ. 16.): Այս 
շերտը հաղորդում է ռեստավրացիային հարթություն և գեղագիտական տեսք:  



 

Նկ. 16. Շերտային վերականգնման եղանակ: Լցավորում միկրոհիբրիդ կամ 
նանոկոմպոզիտով: 

 11. Լցանյութի վերջնական մշակում և փայլեցում: 

 12. Ռեբոնդինգ: 

 13. Խորհուրդներ հիվանդին: 

 

Կարիոզ խոռոչների լցավորման սխալներն ու բարդությունները 

1. Աատամնալիցքի սխալ ընտրություն: Տեղի է ունենում լցանյութի ժամանակից շուտ 
մաշում կամ անկում, էսթետիկայի խանգարում, ամալգամով լցավորելիս` բերանի 
խոռոչում այլ մետաղական կոնստրուկցիաների առկայության դեպքում գալվանիզմի 
երևույթի առաջացում: 

2. Հպման կետի բացակայություն: Պատճառն է` կաղապարի չօգտագործումը կամ սխալ 
տեղադրումը: Միջատամնային տարածության մեջ կուտակվում են սննդի մնացորդներ, 
ինչը կարող է արտահայտվել ցավով, արյունահոսությամբ կամ առաջացնել 
լնդապտկիկի բորբոքում:  

3. Լցանյութի կախված եզրեր:  Այս սխալը կաղապարի սխալ տեղադրման հետևանք է, 
երբ սեպը ամուր չի հպում կաղապարը ատամի մակերեսին կամ կաղապարի 
ամրացման համար ընդհանրապես չի օգտագործվում:  

4. Լցավորման մեթոդի և փուլերի խախտում (լուսային կարծրացման լցանյութերի հաստ 
շերտերի տեղադրում, սխալ պոլիմերիզացիա, լցանյութերի շաղախման չափաքանակի 
խախտում): Այս բոլոր սխալները   բերում են լցանյութի անկմանը:  



5. Թքի կամ արյան առկայությունը լցավորվող խոռոչում: Բերում է լցանյութի անկմանը 
կամ գունափոխմանը: 

6. Խորանիստ կարիեսի ժամանակ բուժիչ կամ մեկուսիչ տակդիրի սխալ տեղադրում 
կամ չտեղադրում, ինչը նպաստում է պուլպիտների և պերիօդոնտիտների զարգացմանը: 
Բուժիչ տակդիրը տեղադրվում է խոռոչի հատակին` կակղանին ամենամոտ կետում, 
իսկ մեկուսիչ տակդիրի տեղադրման ձևը կապված է հիմնական լցանյութի տեսակից: 

7. Գեր- կամ թերլցավորում, ոըր առաջացնում է ատամի գեր- կամ թեր 
ծանրաբեռնվածություն: Որպես հետևանք, զարգանում է վնասվածքային պերիօդոնտիտ, 
ատամի վերտիկալ տեղաշարժ, ատամնաբնային ելունի ատրոֆիա (հետաճ):   

8. Մեծ և փոքր աղորիքների լցավորում, առանց թմբիկների և ֆիսուրների 
վերականգման:  Որպես հետևանք կարող է լինել կծվածքի խանգարում: 

9. Լցանյութի անբավարար վերջնական հղկում ու փայլեցում, ինչը նպաստում է 
սննդամթերքի կուտակմանը ռետենցիոն կետերում և բերում է լցանյութի 
գունափոխությանը: 

 

Ռեմիներալիզացնող     թերապիա 

 Ռեմիներալիզացնող     թերապիան - բուժիչ վերականգնողական մեթոդ է, որը 
կարգավորում է էմալի հանքային բաղադրությունը: 

Ցուցումները` 

● կարիեսի կանխարգելում 

● կարիես սպիտակ բծի շրջանում 

● ոչկարիեսային ախտահարումներ ( էմալի էրոզիա, սեպաձև դեֆեկտ) 

● ատամների գերզգայնություն 

● ատամների սպիտակեցման ընթացքում  

● օրթոդոնտիկ բուժման ընթացքում 

● սուր և սրագույն կարիեսի բուժման ընթացքում 

 Ապահանքայնացված օջախի բուժման արդյունավետ պայմաններն են` 

1) բերանի խոռոչի հիգիենայի խստիվ պահպանումը  



2) ածխաջրերի քիչ օգտագործումը 

3) օրգանիզմի բարձր ռեզիստենտականությունը 

  Ռեմիներալիզացնող միջոցներին ներկայացվող պահանջներն են` 

1.  ռեմիներալիզացնող միջոցը պետք է ներթափանցի էմալի ենթամակերեսային 
շերտ կամ այդ շրջան փոխադրի կալցիում և ֆոսֆոր 

2. չառաջացնի կալցիումի ավելցուկ 

3. չառաջացնի ատամնափառ 

4. պահպանի հատկությունները  PH-ի թթու պայմաններում 

5. խթանի թքի ռեմինեռալիզացնող հատկությունները 

Սպիտակ բծի շրջանում կարիեսի տեղային ռեմթերապիան անցկացնելու համար  
օգտագործվում է բուժմիջոցների երկու խումբ` 

1. միջոցներ, որոնք ազդում են էմալի հանքայնացման վրա (վերականգնում և 
լրացնում են էմալի բյուրեղներում բացակայող իոնները) 

2. միջոցներ , որոնք խոչընդոտում են ատամի կարծր հյուսվածքների մակերեսին 
օրգանական նյութերի  (մանրէների կենսագործունեության արգասիկներ) 
ադսորբցիան 

Առաջին խմբին պատկանում են ֆտորի, կալցիումի միացությունները, հանքային 
բաղադրամասերով համալիրներ (պրոֆոկար) և այլն: Առավել հաճախ օգտագործվում են 
այս խմբի ռեմիներալիզացնող միջոցները: 

Ներկայումս ֆտորի իոնները հանդիսանում են կարիեսի բուժման ամենաարդյունավետ 
միջոցը:  

Ֆտորը ատամների կարծր հյուսվածքներում խթանում է ֆտորապատիտի առաջացումը, 
որը առավել ամուր է և թթվուտակայուն, քան այլ ապատիտները: Այդ իսկ պատճառով 
էմալի մակերեսին առաջանում է ֆտորապատիտային թաղանթ, որը թույլ չի տալիս 
մանրէների և դրանց տոքսինների ներթափանցումը: Ֆտորը արգելակում է մանրէների 
բազմացումը և ռեֆլեկտոր կերպով խթանում է երկրորդային և երրորդային դենտինի 
առաջացումը:  

Կարիեսի բուժման և կանխարգելման համար օգտագործվում են ֆտորի անօրգանական 
(նատրիումի ֆտորիդ, նատրիումի մոնոֆտորֆոսֆատ, անագի ֆտորիդ, համալիր աղեր) 



և օրգանական միացություններ: Օրգանական միացությունները հիմնականում 
ներկայացված են երկարաշղթայե ամինոֆտորիդներով (Olaflur, Dectaflur): 

 Ռեմիներալիզացնող միջոցների ներթափանցումը էմալի մեջ տեղի է ունենում երեք 
փուլով` 

1)   լուծույթից  իոնների ներթափանցում բյուրեղի հիդրատային շերտ 

2)    հիդրատային շերտից` բյուրեղի մակերեսին  

3)    բյուրեղի մակերեսից ներթափանցում բյուրեղային ցանցի տարբեր շերտեր  

Եթե առաջին փուլը տևում է րոպեներ, ապա երրորդը` տասնյակ օրեր 

Ռեմթերապիան կատարում են հետևյալ մեթոդներով` ապլիկացիաներ, էլեկտրոֆորեզ և 
ֆոնոֆորեզ: 

Ռեմթերապիայի կատարում ապլիկացիաների միջոցով 

Ատամի մակերեսը մանրակրկիտ մաքրում են ատամնանստվածքներից, մշակում 
ջրածնի պերօքսիդի  լուծույթով և չորացնում: Այնուհետև բծի շրջանում տեղադրում են 
10% կալցիումի գլյուկոնատի լուծույթով թրջված բամբակե գլանակ 10-15 րոպեյով` 
յուրաքանչյուր 4-5 րոպեի ընթացքում այն փոխելով: Յուրաքանչյուր երրորդ 
այցելությանը ամեն նշված միջամտությունից հետո նպատակահարմար է օջախը պատել 
2-4%  նատրիումի ֆտորիդով կամ ֆտոր-լաքով (նկ. 28), որոնք նվազեցնում են էմալի 
թափանցելիությունը: Բուժման ցիկլը տևում է 15-20 այցելություն, ամեն օր կամ մեկ 
օրվա ընդմիջումներով: 

 

  

 

Նկ. 28. Ատամների պատում ֆտոր-լաքով: 



 

Ներկայումս ռեմթերապիայի համար ավելի հաճախ օգտագործվում է “Ռեմոդենտ” 
նյութը (նկ.29), որի կազմի մեջ մտնում են կալցիում, ֆոսֆոր, մագնեզիում, կալիում, 
նատրիում, քլոր, օրգանական նյութեր:  

 

 

Նկ. 29. Ռեմոդենտ: 

 Դրա օգտագործման եղանակը չի տարբերվում վերը նշված մեթոդից, սակայն այն 
կատարվում է շաբաթը երկու անգամ` 10-12 հաճախումներով: 

 

Ռեմթերապիայի կատարում էլեկտրաֆորեզի միջոցով (նկ.30) 

 

 

Նկ. 30. Էլեկտրոֆորեզի համար նախատեսված սարք: 

 

Էլեկտրաֆորեզը հաստատուն էլեկտրական հոսանքի օգնությամբ դեղորայքի 
ներմուծումն է օրգանիզմի հյուսվածքների խորանիստ շերտերը: Այս մեթոդը հիմնված է 
լուծիչում բարդ նյութի` դրական և բացասական իոնների դիսոցման ունակության վրա: 
Պասիվ էլեկտրոդը ամրացվում է հիվանդի ձեռքի նախաբազկի շրջանում: Ակտիվ 
էլեկտրոդը, որի մակերեսը սովորաբար  ավելի փոքր է, տեղադրում են էմալի 
մակերեսին: Էլեկտրոդը փաթաթում են անհրաժեշտ դեղորայքով հագեցած թանզիվով և 



հոսանքի ազդեցությամբ հյուսվածքների մեջ ներմուծվում են իոններ, որոնք էլեկտրոդի 
հետ ունեն նույն բևեռայնությունը: Եթե ներմուծվում են դրական իոններ, ապա դեղի 
թրջոցը տեղադրվում է անոդի վրա, եթե ներմուծվում են բացասական իոններ, ապա 
թրջոցը տեղադրվում է կատոդի վրա:  

 

Ռեմթերապիայի կատարում ֆոնոֆորեզը միջոցով 

Ֆոնոֆորեզի հիմքում ընկած է ուլտրաձայնային տատանումների և դեղանյութերի 
զուգակցված ազդեցությունը: Այսպիսի զուգակցումը ունի մի շարք առավելություն`  

● թույլ է տալիս դեղանյութի ազդեցությունը համակենտրոնացնել ախտաբանական 
օջախի շրջանում 

●    թույլ է տալիս խուսափել որոշ դեղանյութերի կողմնակի ազդեցությունից 

 

 



ä»ñÇû¹áÝïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ 
 

Periodontium - ßáõñç³ï³ÙÝ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³Íù 
 
ä»ñÇû¹áÝïÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ËÇï ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³Íù, áñÁ 

ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ ³ï³ÙÇ ³ñÙ³ïÇ ßñç³ÝáõÙ` ó»Ù»ÝïÇ ¨ ³ï³ÙÝ³µÝÇ å³ïÇ ÙÇç¨, 
½µ³Õ»óÝ»Éáí ³ÙµáÕç å»ñÇû¹áÝï³É ×»ÕùÁ: ä»ñÇû¹áÝïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ »Ý` ³ï³ÙÇ 
³ñÙ³ïÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ (ó»Ù»ÝïÁ) ¨ ³ï³ÙÝ³µÝÇ áëÏñ³ÛÇÝ å³ïÁ, ÇëÏ Ñ³ñí½ÇÏ³ÛÇÝ 
ßñç³ÝáõÙ` ³ï³ÙÇ ÏÉáñ Ï³å³ÝÁ:  

ä»ñÇû¹áÝïÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³ï³ÙÇ ë³ÕÙÇ ³ï³ÙÝ³å³ñÏÇó: ä»ñÇû¹áÝïÇ 
ÙÇçÇÝ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ í»ñÇÝ ÍÝáïÇ íñ³ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0,2-0,25ÙÙ: ê³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ï³ñµ»ñ ¿ 
ÝáõÛÝÇëÏ Ù»Ï ³ï³ÙÇ ßñç³ÝáõÙ: ²Ûëå»ë, ³ñÙ³ïÇ ÙÇçÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ 
å»ñÇû¹áÝï³É ×»ÕùÁ Ý»Õ³ó³Í ¿, ÇëÏ ¹»åÇ ³ï³ÙÇ åë³Ï ¨ ³ñÙ³ïÇ ·³·³Ã ³ÛÝ 
É³ÛÝ³ÝáõÙ ¿, ÝÙ³Ýí»Éáí ³í³½» Å³Ù³óáõÛóÇ: ä»ñÇû¹áÝï³É ×»ÕùÇ ³ÛëåÇëÇ 
ï»ëùÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ï³ÙÇ ÙÇÏñáß³ñÅáõÙÝ»ñáí ³ï³ÙÝ³µÝÇ Ù»ç: 

ä³ñ½í³Í ¿, áñ å»ñÇû¹áÝï³É ×»ÕùÁ Çñ ³é³í»É³·áõÛÝ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ 
³ñÙ³ïÇ ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ (ÙÇçÇÝ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 0.26 ÙÙ), ³ÛÝáõÑ»ï¨ í½ÇÏ³ÛÇÝ 
ßñç³ÝáõÙ (0.24ÙÙ)  ¨ Ýí³½³·áõÛÝÁ` ÙÇçÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ (0.11ÙÙ):   ä»ñÇû¹áÝï³É 
×»ÕùÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áËí»É ï³ñµ»ñ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ 
³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý íÇ×³ÏÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: âÍÏÃ³Í ³ï³ÙÇ å»ñÇû¹áÝï³É ×»ÕùÁ Ý»Õ 
¿` 0,1-0,15ÙÙ, ï³ñ»ó Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï Ñ³Ï³é³ÏÁ` ³ÛÝ É³ÛÝ³ÝáõÙ ¿ å»ñÇû¹áÝïÇ 
Ñ³ëï³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ²Ýï³·áÝÇëï ³ï³ÙÇ ÏáñáõëïÁ µ»ñáõÙ ¿ å»ñÇû¹áÝï³É 
×»ÕùÇ Ý»Õ³óÙ³ÝÁ, ÇëÏ ³ï³ÙÇ ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ` å»ñÇû¹áÝïÇ 
Ñ³ëï³óÙ³ÝÁ (ÑÇå»ñïñáýÇ³ÛÇ), ÇÝãÁ µ»ñáõÙ ¿ ³ï³ÙÝ³µÝÇ áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ 
÷á÷áËáõÙÝ»ñÇ ¨ å»ñÇû¹áÝï³É ×»ÕùÇ É³ÛÝ³óÙ³ÝÁ: ä»ñÇû¹áÝï³É ×»ÕùÇ 
É³ÛÝ³óáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨ å»ñÇû¹áÝïáõÙ ½³ñ·³óáÕ µáñµáù³ÛÇÝ 
åñáó»ëÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, áñáÝù µ»ñáõÙ »Ý ³ñÙ³ïÇ ó»Ù»ÝïÇ ¨ ³ï³ÙÝ³µÝÇ áëÏñÇ 
ù³Ûù³ÛÙ³ÝÁ: 

ä»ñÇû¹áÝïÇ ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ï³ÝáÝ³íáñ 
¹³ë³íáñí³Í ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇó, µçÇçÝ»ñÇó ¨ ÙÇçµçç³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇó:  

ä»ñÇû¹áÝïÇ Ã»É»ñÝ »Ý` ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ, ¿É³ëïÇÝ³ÛÇÝ, ûùëÇÃ³É³Ý³ÇÝ ¨ 
³ñ·ÇñáýÇÉ: 

 
ä»ñÇû¹áÝïÇ ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ³ÙµáÕç ½³Ý·í³ÍÇ 60%: 
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³ÛïÝÇ ¿ ÏáÉ³·»ÝÇ 16 ï³ñµ»ñ ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý ïÇå»ñ, áñáÝù 

ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÇÝãå»ë Çñ»Ýó Ï³éáõóí³Íùáí, ³ÛÝå»ë ¿É Çñ»Ýó 
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Ø»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ I, III, IV, ¨ V ïÇåÇ 
ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÁ: ÜáñÙ³ÛáõÙ å»ñÇû¹áÝïáõÙ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ I ïÇåÁ, ÇëÏ III-Á` 
ùÇã: IV ïÇåÇ ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñ Ï³Ý å»ñÇû¹áÝïÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ µ³½³É 
Ã³Õ³ÝÃÝ»ñáõÙ, ÇëÏ V ïÇåÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ ßáõñç³ÝáÃ³ÛÇÝ:  IV  ¨ V ïÇåÁ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ Ùáï 2%:  

ÎáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÁ ËÙµ³íáñíáõÙ »Ý Ñ³ëï ËñÓ»ñÇ Ù»ç` 5-10ÙÏÙ 
ïñ³Ù³·Íáí, áñáÝù Ù»Ï Í³Ûñáí Ý»ñÑÛáõëíáõÙ »Ý ³ñÙ³ïÇ ó»Ù»ÝïÇ Ù»ç, ÇëÏ 
ÙÛáõëáí` ³ï³ÙÝ³µÝÇ áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ: Æ¹»å ³ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ å³ïÇ Ùáï 
³Û¹ ýÇµñá½ ËñÓ»ñÁ ³í»ÉÇ Ïáßï »Ý, ù³Ý ó»Ù»ÝïÇ Ùáï: 

ÎáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÁ (Þ³ñå»Û³Ý Ã»É»ñ) áõÝ»Ý ï³ñµ»ñ ÏáÕÙÝáñáßáõÙ, áñÇó 
Ï³Ëí³Í Ýñ³Ýó ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ýáõÝÏóÇáÝ³É ËÙµ»ñÇ:  

î³ñµ»ñáõÙ »Ý ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ »ï¨Û³É ËÙµ»ñÁ` 
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1. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ ÉÝ¹³ÛÇÝ ËáõÙµ` 
³)   ³½³ï ÉÝ¹³ÛÇÝ Ã»É»ñ (³ï³ÙÝ³ÉÝ¹³ÛÇÝ) 
µ)    ïñ³Ýëë»åï³É Ã»É»ñ  
·)    ßñç³Ý³Ó¨ Ã»É»ñ (ßñç³Ý³Ó¨ Ï³å³Ý) 
¹)    »ñÏ³ÛÝ³ÓÇ· Ã»É»ñ  
»)    ³ï³ÙÝ³µáõÝ - ÉÝ¹³ÛÇÝ Ã»É»ñ 

2. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ ³ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ ËáõÙµ 
          ³)   ³ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ Ï³ï³ñÇ Ã»É»ñ 
           µ)    ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ã»É»ñ 
           ·)     Ã»ù Ã»É»ñ 
           ¹)     ·³·³Ã³ÛÇÝ Ã»É»ñ  
           »)     ÙÇç³ñÙ³ï³ÛÇÝ Ã»É»ñ 

²½³ï ÉÝ¹³ÛÇÝ Ã»É»ñÁ Ó·íáõÙ »Ý ³ï³ÙÇ í½ÇÏÇó (¿Ù³É-ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ 
ë³ÑÙ³ÝÇó) ÙÇÝã¨ ³½³ï ÉÝ¹Ç ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÁ, ³Ùáõñ ë»ÕÙ»Éáí ÉÝ¹³ÛÇÝ 
»½ñÁ ³ï³ÙÇ í½ÇÏÇÝ: îñ³Ýëë»åï³É Ã»É»ñÁ Ó·íáõÙ »Ý Ñ³ñ¨³Ý ³ï³ÙÝ»ñÇ 
ó»Ù»ÝïÝ»ñÇ ÙÇç¨: Þñç³Ý³Ó¨ Ã»É»ñÁ ·ñÏáõÙ »Ý ³ï³ÙÁ í½ÇÏÇ ßñç³ÝáõÙ` 
³é³ç³óÝ»Éáí ÏÉáñ Ï³å³ÝÁ: ºñÏ³ÛÝ³ÓÇ· Ã»É»ñÁ Ó·íáõÙ »Ý ÝáñÇó ³ï³ÙÇ í½ÇÏÇ 
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, ³Ý¹³ëï³Ï³ÛÇÝ ¨ µ»ñ³Ý³ÛÇÝ ÉÝ¹Ç »ñÏ³ÛÝùáí: ²ï³ÙÝ³µáõÝ-
ÉÝ¹³ÛÇÝ Ã»É»ñÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý ÙÇç³ï³ÙÝ³ÛÇÝ áëÏñ³ÛÇÝ ËïáóÇ ¨ ÉÝ¹Ç ÙÇç¨: 

²ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ Ï³ï³ñÇ Ã»É»ñÇ ÙÇ Í³ÛñÁ ³Ùñ³óí³Í ¿ ³ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ 
Ï³ï³ñÇ »½ñÇÝ, ÇëÏ ÙÛáõëÁ` ³ï³ÙÇ ó»Ù»ÝïÇÝ (ó»Ù»Ýï-¿Ù³É³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ùáï): 
ÀÝ¹ áñáõÙ, ó»Ù»ÝïÇÝ ÙÇ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿, ù³Ý ³ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ 
Ï³ï³ñÇ ßñç³ÝáõÙ: Â»É»ñÇ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ËáõÙµÝ áõÝÇ ÙÇ³óÙ³Ý ÝáõÛÝ 
ï»Õ³Ù³ë»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ËáõñÓÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¹Çñùáí: Â»ù 
ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÁ å»ñÇû¹áÝï³ÛÇÝ Ï³å³ÝÇ ·»ñ³ÏßéáÕ Ù³ëÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ ¨ 
Ó·í³Í »Ý ³ï³ÙÝ³µÝÇ áëÏñ³ÛÇÝ å³ïÇó ¹»åÇ ó»Ù»ÝïÁ` áõÝ»Ý³Éáí Ã»ù 
·³·³Ã³ÛÇÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ: ²Ûë Ã»É»ñÇ ßÝáñÑÇí ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ³ÛÝ 
ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ, Ã» ³ï³ÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ ³ï³ÙÝ³µÝáõÙ, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³Ýó 
ÙÇ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³ï³ÙÝ³µÝÇÝ  ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿, ù³Ý ó»Ù»ÝïÇÝ: ¶³·³Ã³ÛÇÝ 
Ã»É»ñÁ ×³é³·³ÛÃ³Ó¨ áõÕÕí³Í »Ý ³ñÙ³ïÇ ·³·³ÃÇ ¨ ³ï³ÙÝ³µÝÇ Ñ³ï³ÏÇ 
ÙÇç¨: ì»ñç³å»ë ÙÇç³ñÙ³ï³ÛÇÝ Ã»É»ñÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇ »ñÏ³ïÙ³Ý 
¨ »é³ïÙ³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ ³Ý³ïáÙá-ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ ÉÝ¹Ç ¨ ³ï³ÙÇ ³Ùñ³óÙ³Ý, Í³ÙÇã ×ÝßÙ³ÝÁ ¹ÇÙ³Ï³ÛÙ³Ý ¨ Ýñ³ 
µ³ßËÙ³Ý Ù»ç:   

 
¾É³ëïÇÝ³ÛÇÝ Ã»É»ñ 
ø³Ý³Ïáí ³í»ÉÇ ùÇã »Ý, ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ ÙÇç¨: ²í»ÉÇ 

Ñ³×³Ë Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ý ÏïñÇãÝ»ñÇ ¨ Å³ÝÇùÝ»ñÇ å»ñÇû¹áÝïÇ Ñ³ñí½ÇÏ³ÛÇÝ 
ßñç³ÝáõÙ: 

 
úùëÇÃ³É³Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñ 
Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ¿É³ëïÇÝ³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ ï³ñ³ï»ë³Ï, Ï³ÛáõÝ »Ý ÃÃáõÝ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ä»ñÇû¹áÝïáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ù³Ý³Ïáí ¨ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý Ñ³ñí½ÇÏ³ÛÇÝ ¨ Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ, ÇëÏ 
³ÝáÃÝ»ñÇ ßáõñç ³é³ç³óÝáõÙ »Ý ûùëÇÃ³É³Ý³-³ÝáÃ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ: ²ï³ÙÇ 
·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ûùëÇÃ³É³Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ 
Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ ³í»É³ÝáõÙ »Ý: 
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²ñ·ÇñáýÇÉ Ã»É»ñ 
²Ûë Ã»É»ñÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ý ³ñÍ³ÃÇ ³Õ»ñáí Ý»ñÏ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï 

(Ý»ñÏíáõÙ »Ý ë¨ ·áõÛÝÇ): Üñ³Ýù ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ ËñÓ»ñÇ ÙÇç¨ 
¨ áõÝ»Ý ÝáõÛÝ áõÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ²í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ñ³ÛտÝ³µ»ñíáõÙ »Ý Ñ³ñí½ÇÏ³ÛÇÝ ¨ 
Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ, Ý³¨ µ³½Ù³ñÙ³ïանի ³ï³ÙÝ»ñÇ ýáõñÏ³óÇ³Ý»ñÇ 
Ùáï: 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý (³Ùáñý) ÝÛáõÃÁ ¹áÝ¹áÕ³ÝÙ³Ý ÙÇç³í³Ûñ ¿, áñÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ 
Ã»É»ñÇ ¨ µçÇçÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ 70% 
Ï³½ÙáõÙ ¿ çáõñÁ: ²ÛÝ Ý³¨ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÃÃáõ ÙáõÏáåáÉÇë³Ë³ñÇ¹Ý»ñ ¨ 
ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ßÝáñÑÇí ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ µçÇçÝ»ñÇ ¨ 
ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: ´³óÇ ³Û¹ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ Ù»Í 
¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ Í³ÙáÕ³Ï³Ý Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ßËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
(³ÙáñïÇ½³óÇ³):  

ä»ñÇû¹áÝïÇÝ µÝáñáß ¿ ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÇÝ Ñ³ïáõÏ µçç³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ 
áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí` ýÇµñáµÉ³ëïÝ»ñ, ÑÇëïÇáóÇïÝ»ñ, 
ûëï»áµÉ³ëïÝ»ñ, ûëï»áÏÉ³ëïÝ»ñ, ó»Ù»ÝïáµÉ³ëïÝ»ñ, ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñ, 
å³ñ³ñï µçÇçÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: 

 
üÇµñáµÉ³ëïÝ»ñ - ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ »Éáõëï³íáñ µçÇçÝ»ñ »Ý, áõÝ»Ý 

ï³÷³Ï ¨ Ó·í³Í ï»ëù, Óí³Ó¨ ÏáñÇ½ ¨ µ³½áýÇÉ óÇïáåÉ³½Ù³: Ð³ëáõÝ 
ýÇµñáµÉ³ëïÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý å»ñÇû¹áÝï³É ×»ÕùÇ ÙÇçÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ, ÇëÏ 
Ñ³ñí½ÇÏ³ÛÇÝ, Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³ñÙ³ï³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýù 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý áãÑ³ëáõÝ ùÇã ¹Çý»ñ»Ýóí³Í µçÇçÝ»ñáí: î»Õ³Ï³ÛíáõÙ »Ý 
ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ »ñÏ³ÛÝùáí: üÇµñáµÉ³ëï»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ 
Ã»É»ñÁ ¨ å»ñÇû¹áÝïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃը: Üñ³Ýù ûÅïí³Í »Ý Ý³¨ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í 
§Í»ñ¦ ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÁ ù³Ûù³Û»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ: ²Ëï³µ³Ý³Ï³Ý 
åñáó»ëÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ýÇµñáµÉ³ëï»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý å³ßïå³ÝÇã ýÇµñá½ 
å³ïÛ³Ý:  

 
úëï»áµÉ³ëïÝ»ñÁ (³ï³ÙÝ³µÝÇ áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ §ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñ¦)  

ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý å»ñÇû¹áÝïáõÙ ³ï³ÙÝ³µÝÇ áëÏñ³ÛÇÝ å³ïÇ Ùáï: ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ 
»Ý ·ïÝíáõÙ ûëï»áÏÉ³ëïÝ»ñÁ – áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍÁ ù³Ûù³ÛáÕ µçÇçÝ»ñ:  Üßí³Í 
»ñÏáõ µçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ ³ï³ÙÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É 
íÇ×³ÏÇó, ¹ÇñùÇó, ³ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ áëÏñáõÙ ÁÝÃ³óáÕ åñáó»ëÝ»ñÇóª 
áëÏñ³·áÛ³óáõÙ Ï³Ù Ý»ñÍÍáõÙ: Ø³Ýñ³¹Çï³ÏÇ ï³Ï ûëï»áµÉ³ëïÝ»ñÁ` ÙÇ³ÏáñÇ½, 
ÇëÏ ûëï»áÏÉ³ëïÝ»ñÁ` µ³½Ù³ÏáñÇ½ µçÇçÇÝ»ñ »Ý: 

 
Ø³Ïñáý³·»ñÁ ¨ ÑÇëïÇáóÇïÝ»ñÁ (Ýëï³ÏÛ³ó, ýÇùëí³Í Ù³Ïñáý³·»ñ) 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý å»ñÇû¹áÝïÇ Ùßï³Ï³Ý µçç³ÛÇÝ ï³ññ»ñÁ ¨ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ 
ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÇ ÙÇçÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
áõ ·»ñ³½³Ýó³å»ë å»ñÇû¹áÝïÇ Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ: Üñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ýáõÝÏóÇ³Ý ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñÇ ÷»Õ»ùáõÙÝ áõ ÏÉ³ÝáõÙÝ ¿: ¸ñ³ ßÝáñÑÇí 
µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýù ã»½áù³óÝáõÙ »Ý ÃáõÝ³íáñ ÝÛáõÃ»ñÁ, 
áãÝã³óÝáõÙ ù³Ûù³Ûí³Í µçÇçÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: 

 
äÉ³½Ù³ïÇÏ µçÇçÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ »Ý ³ñÛáõÝ³ï³ñ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ùáï: ²Ûë 

µçÇçÝ»ñÁ áõÝ»Ý ÏÉáñ Ï³Ù Óí³Ó¨ ï»ëù, ÏÉáñ ÏáñÇ½: ´³½áýÇÉ »Ý (óÇïáåÉ³½Ù³Ý 
å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ èÜÂ):Üñ³Ýó ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³ÏÁ ·ïÝíáõÙ 
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¿ å»ñÇû¹áÝïÇ Ñ³ñí½ÇÏ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ: øñáÝÇÏ µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï åÉ³½Ù³ïÇÏ µçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ß³ï³ÝáõÙ ¿: äÉ³½Ù³ïÇÏ µçÇçÝ»ñÇ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Ý ¿: 

 
ä³ñ³ñï µçÇçÝ»ñÁª  É³µñáóÇïÝ»ñÁ, ûÅïí³Í »Ý Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ³ÏïÇí 

ÝÛáõÃ»ñ ³ñï³¹ñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ: Üñ³Ýù »½³ÏÇ µçÇçÝ»ñÇ ï»ëùáí ï»Õ³Ï³Ûí³Í 
»Ý ³ÝáÃÝ»ñÇ ßáõñçÁ: ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ñï³½³ïáõÙ »Ý Ñ»å³ñÇÝ, 
ÑÇëï³ÙÇÝ, Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý ³ÝáÃÝ»ñÇ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÝ áõ 
ÙÇÏñáóÇñÏáõÉÛ³óÇ³Ý: ä³ñ³ñï µçÇçÝ»ñÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ¹³Ý¹³Õ»óí³Í ïÇåÇ 
·»ñ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ:  

 
ò»Ù»ÝïáµÉ³ëïÝ»ñÁ Ëáñ³Ý³ñ¹³Ó¨ µçÇçÝ»ñ »Ý, ï»Õ³Ï³Ûí³Í ³ñÙ³ïÇ 

Ù³Ï»ñ»ëÇ »ñÏ³ÛÝùáí: Üñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý ¿` »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ó»Ù»ÝïÇ 
ëÇÝÃ»½Á: 

²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý å»ñÇû¹áÝïáõÙ ·ïÝíáÕ 
¿åÇÃ»É³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñÁª Ø³É³ëë»ÛÇ ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ ÏÕ½Û³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý Ñ³ñí½ÇÏ³ÛÇÝ ¨ ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: ¶ïÝáõÙ »Ý, áñ ³Û¹ 
µçÇçÝ»ñÁ ¿Ù³É³ÛÇÝ ûñ·³ÝÇ Ñ»ñïíÇ·Û³Ý ÍáóÇ (ë³ÕÙÇ ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ ûñ·³Ý) 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÝ »Ý, áñáÝù ³Ýç³ïí»É »Ý ³ï³ÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ó»Ù»ÝïÇ 
Ó¨³íáñáõÙÇó Ñ»ïá: Î³ Ý³¨ ï»ë³Ï»ï, Ã» ³Ûë ÏÕ½Û³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ÉÝ¹Ç 
¿åÇÃ»ÉÇ ÏïáñÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñÃ³÷³Ýó»É »Ý å»ñÇû¹áÝï ³ï³ÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ñ³ÏÇó ÉÝ¹Çó: î³ñÇùÇ Ñ»ï ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñÁ` »ÝÃ³ñÏí»Éáí 
¹»·»Ý»ñ³óÇ³ÛÇ, ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ »Ý Ï³Ù Ïñ³Ï³Éí»Éáí í»ñ »Ý ³ÍíáõÙ 
ó»Ù»ÝïÇÏÉÝ»ñÇ:Üñ³Ýó ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³ÏÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ 10-20 ï³ñ»Ï³Ý 
Ñ³ë³ÏáõÙ, ÇëÏ 50-Çó µ³ñÓñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï ³Ûë µçÇçÝ»ñÇ ÃÇíÁ ËÇëï Ýí³½áõÙ ¿:  
ê³Ï³ÛÝ, áñáß ËÃ³ÝÇãÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³Û¹ µçÇçÝ»ñÁ Ï³ñÕ »Ý 
»ÝÃ³ñÏí»É åñáÉÇý»ñ³óÇ³ÛÇ ¨ Ù³ëÝ³Ïó»É Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ áõ ³ñÙ³ïÇ ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ 
ÏÇëï³Ý»ñÇ ¨ Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ: 

 
ä»ñÇû¹áÝïÇ ³ñÛáõÝ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ: ä»ñÇû¹áÝïÇ ·³·³Ã³ÛÇÝ Ù³ëÇ 

³ñÛáõÝ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ í»ñÇÝ ÍÝáïÇ íñ³ ³å³ÑáíáõÙ »Ý ³ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ 
½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ ³ï³ÙÝ³ÛÇÝ ×ÛáõÕ»ñÁ` rami dentales a. alveolaris superior posterior 
et anterior ¨ a. alveolaris inferior ëïáñÇÝ ÍÝáïÇ íñ³: ä»ñÇû¹áÝïÇ ÙÇçÇÝ ¨ 
Ñ³ñí½ÇÏ³ÛÇÝ Ù³ë»ñÁ ³ñÛáõÝÁ ëï³ÝáõÙ »Ý ÙÇç³ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ 
×ÛáõÕ»ñÇó` rami interalveolares, áñáÝù å»ñÇû¹áÝï »Ý Ý»ñËáõÅáõÙ ³ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ 
å³ïÇ ³Ýóù»ñáí: 

 ä»ñÇû¹áÝïáõÙ ³ÝáÃÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý ÙÇçÃ»É³ÛÇÝ 
ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ³é³ç³óÝ»Éáí µ³½Ù³ÃÇí µ»ñ³Ý³ÏóáõÙÝ»ñ` 
·áÛ³óÝáõÙ »Ý ó³Ýó³ÛÇÝ ÑÛáõë³ÏÝ»ñ: î³ñµ»ñáõÙ »Ý »ñ»ù ³ÝáÃ³ÛÇÝ ÑÛáõë³Ï  

- ³ñï³ùÇÝ - Ï³½Ùí³Í ¿ Ëáßáñ ³ÝáÃÝ»ñÇó 
- ÙÇçÇÝ – Ï³½Ùí³Í ¿ ³ñï»ñÇáÉÝ»ñÇó ¨ í»ÝáõÉÝ»ñÇó 
- Ý»ñùÇÝ – Ï³½Ùí³Í ¿ Ù³½³ÝáÃÝ»ñÇó 

ºñ³Ï³ÛÇÝ ³ñÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ Ù³½³ÝáÃ³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ¨ »ñ³Ï-
½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ µ»ñ³Ý³ÏóáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 

²íß³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñÝ ³é³ïáñ»Ý µ³ßËí³Í »Ý ³ÙµáÕç å»ñÇû¹áÝïáõÙ: 
ÈÝ¹³ÛÇÝ ³ÏáëÇ »ÝÃ³¿åÇÃ»É³ÛÇÝ ßñç³ÝÇó ÙÇÝã¨ ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝï, áñï»Õ 
áõÕ»ÏóáõÙ »Ý ³ñÛáõÝ³ï³ñ ³ÝáÃÝ»ñÇÝ: ²Ûë ³íß³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñÝ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý 
µ³½Ù³ÃÇí µ»ñ³Ý³ÏóáõÙÝ»ñ Ï³ÏÕ³ÝÇ, ³ï³ÙÝ³µÝ³ÛÇÝ áëÏñÇ ¨ ÉÝ¹Ç ³íß³ÛÇÝ 
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Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï: Æ í»ñçá å³ñû¹áÝïÇ ³ÙµáÕç Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³íÇßÁ ÑáëáõÙ ¿ ¹»åÇ 
ßñç³Ý³ÛÇÝ ³íßային հանգույցներ ` »ÝÃ³Ï½³Ï³ÛÇÝ, »ÝÃ³ÍÝáï³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉÝ: 

 
ä»ñÇû¹áÝïÇ ÝÛ³ñ¹³íáñáõÙ 
 ä»ñÇû¹áÝï³ÛÇÝ Ï³å³ÝáõÙ ³éÏ³ »Ý Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ½·³óáÕ 

ÝÛ³ñ¹³Ã»É»ñ, áñáÝù ûÅïí³Í »Ý ßáß³÷»ÉÇùÇ, ó³íÇ ¨ ×ÝßÙ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
»éíáñÛ³Ï ÝÛ³ñ¹ÇÝ Ñ³Õáñ¹»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ: ÜÛ³ñ¹³Ã»É»ñÁ ¹»åÇ å»ñÇû¹áÝï 
Ã³÷³ÝóáõÙ են ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝÇó, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÁ ÙïÝáõÙ ¿ ³ï³ÙÇ Ï³ÏÕ³Ý, 
ÇëÏ áñáß ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ËñÓ»ñ ³ñÙ³ïÇÝ ½áõ·³Ñ»é ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý å»ñÇû¹áÝïÇ 
»ñÏ³ÛÝùáí ¹»åÇ ÉÝ¹³ÛÇÝ »½ñ ¨ ÙÇç³ï³ÙÝ³ÛÇÝ åïÏÇÏ: ä»ñÇû¹áÝïáõÙ Ï³Ý Ý³¨ 
³ï³ÙÝ³µÝÇ áëÏñ³ÛÇÝ å³ïÇó Ý»ñÃ³÷³Ýó³Í ÝÛ³ñ¹³Ã»É»ñ, áñáÝù Ý³Ëáñ¹Ç Ñ»ï 
³é³ç³óÝáõÙ »Ý ÑÛáõë³ÏÝ»ñ: ØÇ»ÉÇÝ³å³ï ÝÛ³ñ¹³Ã»É»ñÁ Çñ»Ýó Í³Ûñ³ÛÇÝ 
Ñ³ïí³ÍáõÙ ÏáñóÝáõÙ »Ý ÙÇ»ÉÇÝ³ÛÇÝ å³ïÛ³ÝÁ ¨ ³í³ñïíáõÙ áñå»ë ÇÉÇÏ³Ó¨, 
Ã÷³Ó¨ Ï³Ù å³ñ½³å»ë ³½³ï ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ í»ñçáõÛÃÝ»ñ` ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ: Ð³Ù³ñíáõÙ ¿, 
áñ Ã÷³Ó¨ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ í»ñçáõÛÃÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 
Ù»Ë³ÝáÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ`(é»ýÉ»Ïïáñ Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý Í³ÙáÕ³Ï³Ý ×ÝßÙ³Ý áõÅÁ), ÇëÏ 
ÇÉÇÏ³Ó¨ í»ñçáõÛÃÝ»ñÁ` ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý ßáß³÷»ÉÇù³ÛÇÝ ·ñ·éÇãÝ»ñÁ: 

 
ä»ñÇû¹áÝïÇ ÑÛáõëí³ÍùÇ ï³ñÇù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 ä»ñÇû¹áÝïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ Ï³ÛáõÝ ã¿ ¨ ï³ñÇùÇ Ñ»ï »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ²Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ýù µ³Å³Ý»É »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ßñç³ÝÝ»ñÇ` 

I ßñç³Ý (ÙÇÝã¨ 20-24ï)- µÝáñáßíáõÙ ¿ å»ñÇû¹áÝïÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ï³ññ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ùµ ¨ Ó¨³íáñÙ³Ùµ, ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý 
Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ùµ: 

II  ßñç³Ý (25-40ï)- µÝáñáßíáõÙ ¿ å»ñÇû¹áÝïÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ùµ: 
ä»ñÇû¹áÝïáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ñ»Ã» ã»Ý ÝÏ³ïíáõÙ: 

III ßñç³Ý (40ï-Çó µ³ñÓñ) - µÝáñáßíáõÙ ¿ å»ñÇû¹áÝïáõÙ ¹»ëïñáõÏïÇí 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ÏÍÇÏÝ»ñÇ ³å³Ã»É³íáñÙ³Ùµ, 
ý»ñÙ»Ýï³ïÇí Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³Ùµ:  

 
ä»ñÇû¹áÝïÇ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ 

• Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý (Ñ»Ý³ñ³Ý³ÛÇÝ) 
• ×ÝßÙ³Ý µ³ßËáõÙ 
• åÉ³ëïÇÏ 
• ¥ëÝáõóáÕ³Ï³Ý) ïñáýÇÏ 
• ½·³Û³Ï³Ý ¥ë»Ýëáñ) 
• å³ßïå³Ý³Ï³Ý 

 
Ø»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý (Ñ»Ý³ñ³Ý³ÛÇÝ) ýáõÝÏóÇ³Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ï³å³Ý³ÛÇÝ 

³å³ñ³ïÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ä»ñÇû¹áÝïáõÙ Ã»É»ñÁ ³ÛÝå»ë »Ý µ³ßËí³Í, áñ ³ï³ÙÁ 
å³Ñ»Ý ³ï³ÙÝ³µÝáõÙ µáÉáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí:  

 
ÖÝßÙ³Ý µ³ßËÙ³Ý áõ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ßÝáñÑÇí 

»ñ»ù ·áñÍáÝÇ` 
- ýÇµñá½ Ã»É»ñÇ áãËÇï ¹³ë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ·³·³Ã³ÛÇÝ 

Ñ³ïí³ÍáõÙ ÷áõËñ ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ 
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- ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÇ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ (60%), ³ñÛ³Ý ¨ 
³íÇßÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ å»ñÇû¹áÝïÇ ³ÝáÃÝ»ñáõÙ, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÝÙ³Ý Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ ï»Õ³µ³ßË»É 
Í³ÙáÕ³Ï³Ý ×ÝßáõÙÁ ³ï³ÙÝ³µÝÇ µáÉáñ å³ï»ñáí:  

- Ù»Ë³ÝáÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ (Ã÷³Ó¨ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ) ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, áñáÝù 
Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý Í³ÙáÕ³Ï³Ý ×ÝßÙ³Ý áõÅÁ, ÷áË³Ýó»Éáí ·ñ·éáõÙÁ 
Í³ÙáÕ³Ï³Ý ÙÏ³ÝÝ»ñÇÝ:  

 
äÉ³ëïÇÏ ýáõÝÏóÇ³Ý Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ýÇµñáµÉ³ëï»ñÇ, ó»Ù»ÝïáµÉ³ëïÝ»ñÇ 

¨ ûëï»áµÉ³ëïÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ:  
 
îñáýÇÏ ýáõÝÏóÇ³Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³ñáõëï ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ¨ ³ñÛáõÝ³ï³ñ 

³ÝáÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇçµçç³ÛÇÝ ÝÛáõÃáí:  
 
¼·³Û³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý ³å³ÑáííáõÙ ¿ Ñ³ñáõëï ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ó³Ýóáí: 
 
ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ å»ñÇû¹áÝïÁ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ å³ïÝ»ß ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ, ïáùëÇÝÝ»ñÇ, ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É 
µçÇçÝ»ñáí` ýÇµñáµÉ³ëï»ñ (µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËÇ ßáõñç ýÇµñá½ å³ïÛ³ÝÇ 
³é³ç³óáõÙ), åÉ³½Ù³ïÇÏ  µçÇçÝ»ñ (Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½), ÑÇëïÇáóÇïÝ»ñ 
Ï³Ù Ù³Ïñáý³·»ñ (ý³·áóÇïá½) ¨ ³ÛÉÝ: 

ä»ñÇû¹áÝïÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ý³¨ ³ï³ÙÝ»ñÇ ÍÏÃÙ³ÝÁ ¨ ÷áË³ñÇÝÙ³ÝÁ: 
 
ä»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 
 Àëï ÈáõÏáÙëÏáõ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ »Ýù` 

1. êáõñ (¿ùëáõ¹³ïÇí) å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñ (periodontitis acuta) 
³.  ß×³ÛÇÝ (ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¨ ï³ñ³ÍáõÝ) (periodontitis acuta 

seroza) 
µ.   Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ (ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¨ ï³ñ³ÍáõÝ) (periodontitis acuta 

purulenta) 
2. øñáÝÇÏ³Ï³Ý (åñáÉÇý»ñ³ïÇí) å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñ 
³.  ýÇµñá½ (periodontitis chronica fibrosa) 
µ.   ·ñ³ÝáõÉ³óíáÕ (periodontitis chronica granulans) 
·.   ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ (periodontitis chronica granulomatoza) 
3. øñáÝÇÏ³Ï³Ý å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ëñ³óáõÙ (periodontitis chronica 

exacerbata) 
 
Ð²Î – Ç ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ`  
Î 04.4 Ï³ÏÕ³Ý³ÛÇÝ Í³·Ù³Ý, ëáõñ ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇï 
Î 04.5 ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇï (·³·³Ã³ÛÇÝ 

·ñ³ÝáõÉ»Ù³) 
Î 04.6 Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ³µëó»ë ËáõÕ³Ïáí 
Î 04.7 Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ³µëó»ë ³é³Ýó ËáõÕ³ÏÇ 
Î 04.8 ³ñÙ³ï³ÛÇÝ ÏÇëï³ 
Î 04.9 Ñ³ñ³ñÙ³ï³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ³ÛÉ ã×ß·ñïí³Í ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ 
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ä»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñ 
 
ä»ñÇû¹áÝïÇïÁ ¹³ ßáõñç³ñÙ³ï³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ µáñµáùáõÙÝ ¿ :  
 
ä³ï×³é³·ÇïáõÃÛáõÝÁ 
ä»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý í³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ áã í³ñ³Ï³Ï³Ý: àã 

í³ñ³Ï³Ï³Ý å»ñÇû¹áÝïÇïÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ÉÇÝáõÙ ¿ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ (Ï³ñÇ»ëÇ Ï³Ù 
åáõÉåÇïÇ µáõÅÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí) ¨ íÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ (Ñ³ñí³Í, ë³Éç³ñ¹ ¨ ³ÛÉÝ): 
²é³í»É Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý í³ñ³Ï³Ï³Ý  µÝáõÛÃÇ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÁ: 

 ì³ñ³ÏÇ ³ÕµÛáõñÁ, áñå»ë ûñ»Ýù, ³ï³ÙÇ Ù³Ñ³ó³Í Ï³ÏÕ³ÝÝ ¿: 
²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇó Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ Ã³÷³ÝóáõÙ »Ý å»ñÇó»Ù»Ýï (å»ñÇû¹áÝï) ¨ 
³é³ç³óÝáõÙ ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇï: ¸ñ³Ý Ýå³ëïáõÙ ¿ Í³Ù»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï 
³é³ç³ó³Í ×ÝßáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨, µÅßÏÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñ³Í ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï Ï³ÏÕ³ÝÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ý»ñÑñáõÙÁ å»ñÇû¹áÝï: ê³ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ ¿: 

ì³ñ³ÏÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý »ñÏñáñ¹ ×³Ý³å³ñÑÁ ¹³ ÉÝ¹Ç »½ñը ¨ 
å³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý ÉÝ¹³·ñå³ÝÇÏÝ ¿: 

ºññáñ¹ը` ¹³ Ñ»Ù³ïá·»Ý ¨ ÉÇÙýá·»Ý (·ñÇåÇ, ³Ý·ÇÝ³ÛÇ, ïÇýÇ ¨ ³ÛÉ 
í³ñ³Ï³Ï³Ý  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï) ×³Ý³å³ñÑÝ ¿  : 

âáññá¹ áõÕÇÝ` Áëï åñáó»ëÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý: úñÇÝ³Ï ·ÇÝ·Çíá-
ëïáÙ³ïÇïÝ»ñÇ, ûëï»áÙÇ»ÉÇïÝ»ñÇ, Ñ³ÛÙáñÇïÝ»ñÇ, å»ñÇÏáñáÝ³ñÇïÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï:  

ä»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËÇó ëï³óí³Í ùëáõùáõÙ 
³í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ »Ý ³Ý³¿ñáµ ¨ ³¿ñáµ ëïñ»åïáÏáÏ»ñ, Ï³ñáÕ »Ý 
ÉÇÝ»É Ý³¨ ëï³ýÇÉáÏáÏ»ñ, ÇëÏ ³í»ÉÇ Ñ³½í³¹»å` g”-“ Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ 
(ýáõ½áµ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÁ), ëåÇñáË»ïÝ»ñÁ ¨ Entamoeba gingivalis 

¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ï³Ù ùÇÙÇ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÁ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý, 
»ñµ å»ñû¹áÝï »Ý ³ÝóÝáõÙ áõÅ»Õ ³½¹áÕ ¨ ·ñ·éáÕ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³Ù ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ 
ÝÛáõÃ»ñ` ýáñÙ³ÉÇÝ, ý»ÝáÉ, ïñÇÏñ»½áÉ, Ñ³Ï³ë»åïÇÏÝ»ñ, ÙÏÝ¹»Õ³ÛÇÝ ³ÝÑÇ¹ñÇ¹: 
¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇÝ »Ý í»ñ³µ»ñíáõÙ Ý³¨ ³É»ñ·Çկ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÁ: Դñ³Ýù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³ÛÝ ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñÇó, áñáÝù µ»ñáõÙ »Ý 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÇ³ÛÇ` Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹³ÛÇÝ 
åñ»å³ñ³ïÝ»ñ ¨ Ñ³Ï³ë»åïÇÏÝ»ñ, áñáÝù ëáíáñ³µ³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý 
å»ñÇû¹áÝïÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝíÝ³ë ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñáí: 

 
ìÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ëáõñ (ÙÇ³Ýí³· Ï³ñ×³ï¨ 

áõÅ»Õ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó)` Ñ³ñí³ÍÇó, ÁÝÏáõÛ½ Ï³Ù ÏáñÇ½ ÏÍ»Éáõó ¨ ùñáÝÇÏական 
(»ñÏ³ñ³ï¨ ÏñÏÝíáÕ ÃáõÛÉ ³½¹»óáõÃÛáõÝ)` Ùßï³Ï³Ý ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ 
³Ýï³·áÝÇëï ³ï³ÙÇ ÏáÕÙÇó, µ³ñÓñ åÉáÙµ³ÝÛáõÃÇó,  ³ï³ÙÝ»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ Ù»Ë 
Ï³Ù ³ÛÉ Çñ»ñ å³Ñ»É ëáíáñáõÃÛáõÝÇó: êáõñ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇó ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ëáõñ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñ, ÇëÏ ùñáÝÇÏականÝ»ñÇó – ùñáÝÇÏական: 

ìÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ å³ï×³é Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ¨ µÅßÏÇ ëË³ÉÁ 
(Û³Ãñá·»Ý å³ï×³é)  ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ 
·áñծÇùÁ ¹áõñë ¿ µ»ñíáõÙ ³åÇÏ³É ³ÝóùÇó ¹»åÇ å»ñÇû¹áÝï Ï³Ù »ñµ å»ñÇû¹áÝï ¿ 
Ý»ñÑñíáõÙ ³ñÙ³ï³ÉÇóùÁ Ï³Ù ·³ÙÁ: Ú³Ãñá·»Ý åեñÇû¹áÝïÇï Ï³ñáÕ ¿ 
³é³ç³Ý³É Ý³¨ ëË³É ûñÃá¹áÝïÇÏ µáõÅáõÙÇó, »ñµ ×Çßï ãÇ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ³ï³ÙÇ 
ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í áõÅÁ (³ï³ÙÝ»ñÇ ³ñ³· ï»Õ³ß³ñÅ): 
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ä»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ å³Ãá·»Ý»½Á 
´áñµáùáõÙÁ - ¹³ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý å³ï³ëË³ÝÝ ¿ µçÇçÝ»ñÇ 

íÝ³ëÙ³ÝÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ùÇÙÇ³Ï³Ý, ÇÝý»ÏóÇáÝ, ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ, 
×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ íÝ³ëí³ÍùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: 

´áñµáùáõÙÁ Ù³Ïñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³Ù³ñ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
- ·ñ·éáÕ ³·»ÝïÇ Ñ»é³óáõÙ ¨ Ýñ³ Ñ»ï³·³ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ï³ë»óáõÙ 
- µçç³ÛÇÝ Ù»¹Ç³ïáñÝ»ñÇ ÑաÙ³Ï³ñ·³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Ó³ÏáõÙ 
- ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ é»·»Ý»ñ³óÇ³ÛÇ ËÃ³ÝáõÙ 

´áñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÁ ÙÇßï ÁÝ¹³ÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ëË»Ù³Ûáí, ³ÝÏ³Ë å³ï×³éÇó 
¨ ³Ëï³Ñ³ñí³Í ûñ·³ÝÇó: 

 
ÆÝý»ÏóÇáÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï µçÇçÝ»ñÇ íÝ³ëáõÙ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý 

ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ Ýñ³ÝóÇó áñáßÝ»ñÁ ³ñï³¹ñáõÙ »Ý 
»Ý¹áïáùëÇÝÝ»ñ, áñáÝù óáõó³µ»ñáõÙ »Ý óÇïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ÙÛáõëÝ»ñÁ – 
åñáÃ»áÉÇïÇÏ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñ, ÃÃí³ÛÇÝ ¨ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ýáëý³ï³½Ý»ñ, áñáÝù µ»ñáõÙ »Ý 
µçÇçÝ»ñÇ ù³Ûù³ÛÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ µáÉáñ ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ³ñï³¹ñáõÙ »Ý 
Ñ³Ï³·»ÝÝ»ñ, áñáÝù µ»ñáõÙ »Ý ÇÙáõÝ³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñÇ ¹ñ¹Ù³Ý: 

´áñµáùÙ³Ý ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ - ³Éï»ñ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉ - ¾Ý¹áïáùëÇÝÁ ³é³ç ¿ 
µ»ñáõÙ É³µñáóÇïÝ»ñÇ (å³ñ³ñï µçÇçÝ»ñ) ¹»·ñ³ÝáõÉÛ³óÇ³ 
(³å³Ñ³ïÇÏ³íáñáõÙ), áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñï³½³ïíáõÙ ¿ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ³ÏïÇí 
ÝÛáõÃ»ñ -  ÑÇëï³ÙÇÝ, Ñ»å³ñÇÝ ¨  ù»Ùáï³ùëÇëÇ ·áñÍáÝÁ (Ý»ÛïñáýÇÉÝ»ñÇ ¨ 
¿á½ÇÝáýÇÉÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ·áñÍáÝ): ÐÇëï³ÙÇÝÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
í³½á³ÏïÇí ³ÙÇÝ, ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý ÑáëùÇ ³ñ³·³óáõÙ (ù³ÝÇ áñ µ»ñáõÙ ¿ 
Ëáßáñ ³ÝáÃÝ»ñÇ å³ï»ñÇ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ÏÍÏÙ³Ý), Ù³½³ÝáÃÝ»ñÇ ¹ÇÉ³ï³óÇ³ ¨ 
Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ: ²Ûë ³Ù»ÝÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³ñÛ³Ý 
åÉ³½Ù³ÛÇ ³ñï³Ñáëù ¹»åÇ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ ¨ ëÏëíáõÙ ¿ ¿ùëáõ¹³ïÇí ÷áõÉÁ: ÆëÏ 
ù»Ùáï³ùëÇëÇ ·áñÍáÝÝ»ñÁ áõÕáñ¹áõÙ »Ý É»ÛÏáóÇïÝ»ñÁ ¹»åÇ µáñµáù³ÛÇÝ ûç³Ë, 
áñáÝù ÙÇ³ÝáõÙ »Ý ý³·áóÇïÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ý³·áóÇïá½Ç åñáó»ëÇÝ: 
¾Ý¹áïáùëÇÝÁ ³ÏïÇí³óÝáõÙ ¿ Ý³¨ ÏáÙåÉ»Ù»ÝïÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏáÙåáÝ»ÝïÝ»ñÁ, 
áñáÝù Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý 10 áã ³ÏïÇí ëåÇï³Ïáõó, áñáÝó ³ÏïÇí³óÝáõÙ 
»Ý É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ Ñ»Ùáï³ùëÇëÁ ¨ å³ñ³ñï µçÇçÝ»ñÇ ¹»·ñ³ÝáõÉÛ³óÇ³Ý: 

¸»ñ áõÝÇ Ý³¨ ³ñÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ 
³ñÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹áõÏÁ Ï³ÝËáõÙ ¿ ÇÝý»ÏóÇáÝ ·áñÍáÝÇ Ñ»ï³·³ ï³ñ³ÍáõÙÁ 
ûñ·³ÝÇ½Ùáí: 

ÎÇÝÇÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÝáõÛÝå»ë ¹»ñ áõÝÇ µáñµáùÙ³Ý åñáó»ëÇ Ù»ç, ù³ÝÇ 
áñ µñ³¹ÇÏÇÝÇÝÁ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ³ÏïÇí³óÝáõÙ ¿ 
É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ ÙÇ·ñ³óÇ³Ý ¨ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ó³íÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ:   

²ÛëåÇëáí ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇï, áñÇ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í 
¿ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ íÇñáõÉ»Ýï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÇÙáõÝ íÇ×³ÏÇó: ºñµ ÇÙáõÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÃáõÛÉ ¿, ³å³ µáñµáùÙ³Ý ûç³ËÁ  ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ 
¨  ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÍÝáïÇ Ù³ñÙÝáõÙ` ³é³ç³óÝ»Éáí ³µëó»ë ¨ ýÉ»·ÙáÝ³: Ð³Ï³é³Ï 
¹»åùáõÙ (»ñµ ÇÙáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ÛáõÝ ¿ ) ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÁ í»ñ³÷áËíáõÙ ¿ 
ùñáÝÇÏ³Ï³ÝÇ: 

øñáÝÇÏ³Ï³Ý µáñµáùáõÙÁ å»ñÇû¹áÝïáõÙ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ åñáÉÇý»ñ³ïÇí  
÷áõÉáí ·ñ³ÝáõÉÛ³óÇáÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ Ï³Ù ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ÛÇ ³é³ç³óáõÙáí: 
¶ñ³ÝáõÉÛ³óÇáÝ ÑÛáõëí³ÍùÁ áõÝÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³×»Éáõ ï»Ý¹»Ýó, ÇÝãÁ µ»ñáõÙ ¿ Ù»Í 
¹»ëïñáõÏïÇí ûç³ËÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùáõÙ: 
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øñáÝÇÏ µáñµáùáõÙÁ ¹³ »ñÏ³ñ³ï¨ åñáó»ë ¿ (Ï³ñáÕ ¿ ï¨»É ß³µ³ÃÝ»ñ, 
³ÙÇëÝ»ñ, ï³ñÇÝ»ñ), áñÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ¿ÃÇáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï 
³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: øñáÝÇÏ µáñµáùáõÙÁ Ùßï³Ï³Ý ëïñ»ë ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÇÙáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ: Î»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ³ÏïÇí ÝÛáõÃ»ñÇ 
³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ñï³½³ïáõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ï»Õ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ, ³ÛÉ Ý³¨ 
µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËÇó µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ íÝ³ëÙ³ÝÁ: ´³óÇ 
¹ñ³ÝÇó, »ñÏ³ñ³ï¨ ·áÛ³ï¨áÕ ùñáÝÇÏ µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËÁ Ï³ñáÕ ¿ µ»ñ»É ÇÙáõÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ë³ËïÙ³ÝÁ, ÇÝãÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ³É»ñ·ÇÏ ¨ ³áõïáÇÙáõÝ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

 
ìÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ 

Ýñ³ÝÇó Ã» ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ù³Ûù³ÛáõÙ, Ã» 
å³ñ½³å»ë Ýñ³Ýó ·ñ·éáõÙ: ØÇ³Ýí³· íÝ³ëí³ÍùÁ µ»ñáõÙ ¿ Ï³ñ×³ï¨ ³ñ³· 
³ÝóÝáÕ µáñµáùÙ³Ý, ÇëÏ ùñáÝÇÏ³Ï³Ý µáñµáùáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ 
íÝ³ëí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ ÝÛ³ñ¹-³ÝáÃ³ÛÇÝ ËáõñÓÁ, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 
³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ, Ï³ÏÕ³ÝÇ Ý»Ïñá½ ¨ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ùñáÝÇÏ µáñµáùáõÙ: 

ä»ñÇû¹áÝï³É ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÙÇÏñáíÝ³ëáõÙÁ, ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÏñÏÝíáÕ ó³Íñ 
ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý ùñáÝÇÏ íÝ³ëÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, µ»ñáõÙ ¿ å»ñÇû¹áÝïÇ 
³ÙáñïÇ½³óÇáÝ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇ, Ë³ËïíáõÙ ¿ µçÇçÝ»ñÇ ëÝáõóáõÙÁ, ÇÝãÁ 
Ñ»ï¨³µ³ñ µ»ñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó áãÝã³óÙ³ÝÁ: 

²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ ·»ñÉ»ó³íáñÙ³Ý å³ï×³éáí ÝáõÛÝå»ë Ï³ñáÕ ¿ 
³é³ç³Ý³É å»ñÇû¹áÝïÇï, ù³ÝÇ áñ ÉÇóù³ÝÛáõÃÁ µ»ñáõÙ ¿ å»ñÇû¹áÝïÇ 
Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ·ñ·éÙ³Ý ¨ µáñµáùÙ³Ý: 

¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï µçÇçÝ»ñÇ ù³Ûù³ÛáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ 
áõÝ»ÝáõÙ ¹»Õ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó, Ñ³ïÏ³å»ë ÙÏÝ¹»ÕÁ íÝ³ëáõÙ ¿ µçÇçÝ»ñÇ 
åñáïáåÉ³½Ù³Ý, µ³ñÓñ ËïáõÃÛ³Ý ³Ý»ëï»ïÇÏÝ»ñÁ Ïá³·áõÉÛ³óÇ³ÛÇ »Ý 
»ÝÃ³ñÏáõÙ å»ñÇû¹áÝïÇ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ: 

²ÛÝáõÑ»ï¨, ³ÝÏ³Ë µçÇçÝ»ñÇ ÏáñÍ³ÝÙ³Ý å³ï×³éÇó, µáñµáùáõÙÁ ÇÝãå»ë 
íÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 
½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ëË»Ù³Ûáí` Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ³ÏïÇí ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³½³ïáõÙ, 
³ÝáÃ³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: 

  
 

êáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñ 
 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ 
 êáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇÝ µÝáñáß ¿ Ùßï³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ, ÏïñáõÏ, ï»Õ³Ï³Ûí³Í 

ó³í: ò³íÇ  ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ ³ÛïáõóÇ ¨ ·»ñ³ñÛáõÝáõÃÛ³Ý 
³ëïÇ×³ÝÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¿ùëáõ¹³ïÇ ù³Ý³ÏÇó ¨ µÝáõÛÃÇó: êáõñ ·³·³Ã³ÛÇÝ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÁ Ï³ñáÕ ¿ ï¨»É 2-3 ûñÇó ÙÇÝã¨ 2 ß³µ³Ã: êáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÁ 
ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý »ñÏáõ ÷áõÉáí` 1 ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉ ¨ 2 ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉ 

   
ÆÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ßñç³Ý  
  
êáõµÛ»ÏïÇíáñ»Ýª ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Ý·³ïÝ ¿ª 

ÃáõÛÉ, ïÝù³óáÕ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ó³í: ²ï³ÙÇ ·»ñ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝ Í³ÙáÕ³Ï³Ý åñáó»ëÇ 
Å³Ù³Ý³Ï: ò³íÁ ï»Õ³ÛÝ³óí³Í ¿, ÑÇí³Ý¹Á Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ Ýß»É ó³íáï ³ï³ÙÁ: 
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úµÛ»ÏïÇíáñ»Ýª  ¹»ÙùÇ ßñç³ÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÏ³Ý, µ»ñ³ÝÇ µ³óáõÙÁ 
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ã¿, µ»ñ³ÝÇ ËáéáãáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ Ï³ñÇ»ë³ÛÇÝ Ëáéáãáí 
³ï³Ù, áñáõÙ ³éÏ³ »Ý ëÝÝ¹Ç ¨ Ï³ÏÕ³Í ¹»ÝïÇÝÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ: ²ï³ÙÇ ·áõÛÝÁ 
Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÷á÷áËí³Í: ²ï³ÙÁ ³Ýß³ñÅ ¿: Ð³ñ³ÏÇó ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ÝÏ³ïíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³ÝóÙ³Ý Í³ÉùÇ ßáß³÷áõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 
ó³íáï: àõÕÕ³Ñ³Û³ó Ã³ÏáõÙÁ ó³íáï ¿: ¼áÝ¹³íáñáõÙÁ ó³íáï ã¿: è»Ýï·»Ý 
å³ïÏ»ñÇ íñ³ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ËáñÁ Ï³ñÇá½ Ëáéáã, Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ 
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝÏ³ïíáõÙ »Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëÏ½µÇó Ù»Ï ûñ 
Ñ»ïá ¨ é»Ýï·»Ý ÝÏ³ñÇ íñ³ µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý áëÏñÇ ëåáõÝ·³ÝÙ³Ý ÝÛáõÃÇ Ñëï³Ï 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ïáñëïáí, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áëÏñ³ÍáõÍÇ ÇÝýÇÉïñ³óÇ³Ûáí: 
Ð³ñ³ÏÇó ³íß³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ùÇã Ù»Í³ó³Í ¨ Ã»Ã¨ ó³íáï: 
æ»ñÙ³ÛÇÝ ·ñ·éÇãÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ó³íÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿: ¾ú² - 100ÙÏ²-Çó µ³ñÓñ: 

 Ø³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÝáñÙ³ÛáõÙ ¿, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÇÝùÝ³½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ãÇ 
ïáõÅáõÙ: 

 ²Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³Ý - µáñµáùÙ³Ý ûç³ËáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ 
µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇå»ñ»ÙÇ³, É»ÛÏáóÇï³ÛÇÝ Ý»ñë÷é³Ýù, ï»Õ-ï»Õ »ñ¨áõÙ »Ý 
ÑÇëïÇáóÇïÝ»ñÇ ¨ ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙ: ØÇçµçç³ÛÇÝ ÝÛáõÃáõÙ ³ÝáÃÝ»ñÇ 
ßáõñç Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ß×³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÇ Ïáõï³ÏáõÙ, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ÝáõÙ ¿ 
å»ñÇí³ëÏáõÉÛ³ñ (ßáõñç³ÝáÃ³ÛÇÝ) µáñµáù³ÛÇÝ ³Ûïáõó: 

 
î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙ. 
êáõñ ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÁ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ 
»Ý 
- ëáõñ ï³ñ³ÍáõÝ åáõÉåÇïÇó 
- ëáõñ ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇó ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ 
- ùñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ ëñ³óáõÙÇó 
 
êáõñ ï³ñ³ÍáõÝ åáõÉåÇïÇó 
ÜÙ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ 
 1) ëáõñ ÇÝùÝ³ÍÇÝ »ñÏ³ñ³ï¨ ó³í 
 2) ÃáõÛÉ ¹ñ³Ï³Ý Ã³ÏáõÙ 
 3) é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1)å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³íÁ Ùßï³Ï³Ý ¿ ¨ ÉáÏ³ÉÇ½³óí³Í, ãÏ³Ý 

³Ýó³í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñ, ÇëÏ åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³í³ÛÇÝ Ýáå³ÛÇÝ 
Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ ³Ýó³í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í, ÇëÏ ó³íÁ ëáíáñ³µ³ñ ×³é³·³ÛÃáÕ ¿ 

    2) ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ³Ýó³í ¿, ÇëÏ åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³íáï ¿ Ï³ñÇá½ 
ËáéáãÇ ³ÙµáÕç Ñ³ï³Ïáí 

 3) åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³í ³é³ç³ÝáõÙ ¿ µáÉáñ ·ñ·éÇãÝ»ñÇó, ÇëÏ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ³ÛÝ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³ÝÇó (³ï³ÙÇÝ Ñåí»ÉÇë) 

 4) Ã³ÏáõÙÁ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³í»ÉÇ ó³íáï ¿, ù³Ý åáõÉåÇïÇ 
 5) ¾ú²-Ý å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï 100ÙÏ²-Çó µ³ñÓñ ¿, ÇëÏ åáõÉåÇïÇ 

Å³Ù³Ý³Ï 20-40ÙÏ² 
 6) ³ÝóÙ³Ý Í³ÉùÇ ßáß³÷áõÙÁ ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³íáï ¿, 

ÇëÏ åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï áã 
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êáõñ ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇó ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ 
ÜÙ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ 
 1) ëáõñ ÇÝùÝ³ÍÇÝ Ùßï³Ï³Ý »ñÏ³ñ³ï¨  ï»Õ³ÛÝ³óí³Í ó³í 
 2) ¹ñ³Ï³Ý áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ã³ÏáõÙ 
 3) ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ³Ýó³í ¿ 
 4) ¾ú¸-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 5) ç»ñÙ³ËïáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 6) é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ ¹ñ³Ï³Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ã³ÏáõÙÁ, ÇëÏ 

¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ¨ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ 
  2) ³ï³ÙÁ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ ³Ýß³ñÅ ¿, ÇëÏ ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ 

Å³Ù³Ý³Ï ß³ñÅáõÝ 
 3) ³ï³ÙÇÝ Ñ³ñ³ÏÇó ÉÇÝ¹Á ¨ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ 

³Ý÷á÷áË »Ý, ÇëÏ ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑÇå»ñ»ÙÇÏ ¨ ³Ûïáõóí³Í 
 4) ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñ³ï³ÙÝ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ 

ÏáÉ³ï»ñ³É ³Ûïáõó, ÇÝãÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï 
 
øñáÝÇÏ åáñÇû¹áÝïÇïÇ ëñ³óáõÙ 
ÜÙ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ 
 1) ëáõñ ÇÝùÝ³ÍÇÝ Ùßï³Ï³Ý »ñÏ³ñ³ï¨  ï»Õ³ÛÝ³óí³Í ó³í 
 2) ¹ñ³Ï³Ý áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ã³ÏáõÙ 
 3) ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ³Ýó³í ¿ 
 4) ¾ú¸-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 5) ç»ñÙ³ËïáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 

           î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ëñ³ó³Í 

å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »ñ¨áõÙ ¿ Ý³Ëáñ¹áÕ ùñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ 
å³ïÏ»ñ, ÇëÏ ëáõñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ å»ñÇû¹áÝïáõÙ ã»Ý 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ 

  2) ëñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ËáõÕ³ÏÇ ³é³ç³óáõÙ  
 3) ëñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ï³ÙÇ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý 

ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 
 4) ëñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÏáÉ³ï»ñ³É 

³Ûïáõó 
  
 ¾ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ßñç³Ý 
  
êáõµÛ»ÏïÇíáñ»Ýª  - ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Ý·³ïÝ»ñÝ »Ý ³ï³ÙÇ áõÅ»Õ Ùßï³Ï³Ý 

ÇÝùÝ³ÍÇÝ åáõÉë³óíáÕ ó³í, Ñ³ïÏ³å»ë Í³Ù»Éáõ åñáó»ëáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
³ï³ÙÇÝ Ñåí»ÉÇë: ò³íÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñ³Íí»É ¹»ÙùÇ ³ÙµáÕç Ï»ëÇ íñ³: ´Ýáñáß ¿ 
“³ï³ÙÇ »ñÏ³ñ³óÙ³Ý” ëáõµÛ»ÏïÇí ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, áñÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ 
¿ùëáõ¹³ïÇ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñáí å»ñÇû¹áÝïáõÙ ¨ Í³ÙáÕ³Ï³Ý ×ÝßÙ³Ý µ³ßËÙ³Ý 
Ë³Ý·³ñáõÙáí:  ÐÇí³Ý¹Á ÝßáõÙ ¿ Ý³¨ ³ï³ÙÇ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 
²ñï³Ñ³Ûïí³Í »Ý Ý³¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýß³ÝÝ»ñ` ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ·ÉË³ó³í, ùÝÇ 
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: 
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úµÛ»ÏïÇíáñ»Ýª  
²ñï³ùÇÝ ½ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ¹»ÙùÇ ³ëÇÙ»ïñÇ³ 

ÏáÉ³ï»ñ³É ³ÉïáõóÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, µ»ñ³ÝÇ µ³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï: 
²ï³ÙÇ ·áõÛÝÁ ëáíáñ³µ³ñ ÷á÷áËí³Í ¿: 

¼áÝ¹³íáñáõÙÁ` ³Ýó³í ¿: ÐÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙ Ï³ñÇá½ ¨ Ï³ÏÕ³ÝÇ 
ËáéáãÝ»ñÇ ÙÇç¨: 

Â³ÏáõÙÁ` ËÇëï ¹ñ³Ï³Ý ¿ µáÉáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí (áõÕÕ³Ñ³Û³Í ¨ 
ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý): 

Þáß³÷áõÙÁ` ³ï³ÙÁ ß³ñÅáõÝ ¿, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý»ñë÷é³Ýùáí ¨ 
ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇ ³å³Ã»É³íáñÙ³Ùµ ¨ Ù³ëÝ³ÏÇ ù³Ûù³ÛÙ³Ùµ: ÈÇÝ¹Á ¨ ³ÝóÙ³Ý 
Í³ÉùÁ ÑÇí³Ý¹ ³ï³ÙÇ ßñç³ÝáõÙ ËÇëï ó³íáï »Ý, ÑÇå»ñ»ÙÇÏ »Ý ¨ ³Ûïáõóí³Í: 
ÈÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ Ù»Í³ó³Í »Ý, ó³íáï »Ý, µ³Ûó ß³ñÅáõÝ: 

æ»ñÙ³ËïáñáßáõÙ` ³ï³ÙÁ ç»ñÙ³ÛÇÝ ·ñ·éÇãÝ»ñÇÝ ãÇ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ: 
¾ú¸` Ï³ÏÕ³ÝÇ ¿É»Ïïñá½·³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ýí³½áõÙ ¿ ÙÇÝã¨100ÙÏ² ¨ ó³Íñ: 
è»Ýï·»Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ` é»Ýï·»Ý ÝÏ³ñÇ íñ³ Ï³ñÇá½ ËáéáãÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ` ëåáõÝ·³ÝÙ³Ý ÝÛáõÃÇ å³ïÏ»ñÇ 
ëÕí³ÍáõÃÛáõÝ: 

Ì³Ýñ ¹»åù»ñáõÙ ïáõÅáõÙ ¿ Ý³¨ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÁ: Ø³ñÙÝÇ 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 37-38˚, ³ñÛ³Ý Ù»ç Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ 
É»ÛÏáóÇïá½ ¨ ¾Ü²-Ç µ³ñÓñ³óáõÙ: 

ÐÇí³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ ï³Ýç³ÉÇ ³Ûë åñáó»ëÁ Ï³ñáÕ ¿ ï¨»É ÙÇ ù³ÝÇ ûñ: ÐÇí³Ý¹Ç 
íÇ×³ÏÁ áñáß ã³÷áí µ³ñ»É³ííáõÙ ¿, »ñµ ¿ùëáõ¹³ïÁ Çñ Ñ³Ù³ñ »Éù ¿ ·ïÝáõÙ 
(ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÝ »Ý` áëÏñÇ ÙÇçáí ¹»åÇ í»ñÝáëÏñ ¨ ËáõÕ³ÏÇ ÙÇçáóáí 
¹»åÇ ÉÇÝ¹ Ï³Ù ¹»ÙùÇ Ù³ßÏÁ): ²Ûë ¹»åùáõÙ ó³íÇ áõÅ·ÝáõÃÛáõÝÁ Ýí³½áõÙ ¿, Ù³ñÙÝÇ 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÇçÝáõÙ ¿, ¨ ÝáõÛÝÇëÏ, ÑÇí³Ý¹ ³ï³ÙÇ Ã³ÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 
µ³ó³ë³Ï³Ý: ê³Ï³ÛÝ ÉÝ¹Ç ¨ ³ÝóÙ³Ý Í³ÉùÇ ßáß³÷áõÙÁ ÙÇßï ÙÝáõÙ ¿ ó³íáï: 

úñ·³ÝÇ½ÙÇ ÝáñÙ³É é»³ÏïÇí³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ëáõñ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ ùñáÝÇÏÇ, Ó¨³íáñ»Éáí ùñáÝÇÏ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ 
ûç³Ë:úñ·³ÝÇ½ÙÇ ó³Íñ é»³ÏïÇí³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÁ 
Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³Íí»É ¹ÇÙ³ÍÝáï³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ³µëó»ëÝ»ñÇ ¨ ýÉ»·ÙáÝ³Ý»ñÇ: 

êáõñ Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÁ 
ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ßñç³Ï³ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ: î³ñµ»ñáõÙ »Ýù 4 ÷áõÉ` 
1. å»ñÇû¹áÝï³É ÷áõÉ – Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ åñáó»ëÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ å»ñÇû¹áÝïáõÙ: 

´ÝáñáßíáõÙ ¿ ÉáÏ³É µÝáõÛÃÇ ó³í»ñáí, áñÁ áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿ ÏÍ»Éáõó: 
2.  ¾Ý¹áûë³É ÷áõÉ – Ã³ñ³ËÁ Ã³÷³ÝóáõÙ ¿ ³Éí»áÉÛ³ñ áëÏñÇ Ù»ç: ò³íÁ 

Ñ»ï½Ñ»ï» ³×áõÙ ¿, Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë »éáñÛ³Ï ÝÛ³ñ¹Ç ×ÛáõÕ»ñáí ×³é³·³ÛÃáÕ 
ó³í: 

3.  »ÝÃ³í»ñÝáëÏñ³ÛÇÝ ÷áõÉ – Ã³ñ³ËÁ Ïáõï³ÏíáõÙ ¿ í»ñÝáëÏñÇ ï³Ï: ò³íÝ 
áõÅ·Ý³ÝáõÙ ¿ ¨ ¹³éÝáõÙ ³Ýï³Ý»ÉÇ: 

4.  »ÝÃ³ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ ÷áõÉ – Ã³ñ³ËÁ í»ñÝáëÏñÇó ³ÝóÝáõÙ ¿ ÷³÷áõÏ 
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ: Æ Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë ³Ûïáõó, áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ 
»ÝÃ³³ÏÝ³Ï³å×³ÛÇÝ ßñç³Ý (í»ñÇÝ ÍÝáï) ¨ »ÝÃ³ÍÝáï³ÛÇÝ ßñç³Ý (ëïáñÇÝ 
ÍÝáï): ì»ñÝáëÏñÇ Ã³÷³Í³ÏÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ó³íÁ Ýí³½áõÙ ¿ (×ÝßÙ³Ý 
³ÝÏáõÙ): Î³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ËáõÕ³Ï: 

 êáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÁ ï¨áõÙ »Ý 2-3 ûñÇó (ß×³ÛÇÝ) ÙÇÝã¨ 14 ûñ (Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ) ¨ 
µáõÅÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ í»ñ³ÍíáõÙ »Ý ùñáÝÇÏ³Ï³ÝÇ: 
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²Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³ 
´áñµáùÙ³Ý ûç³ËáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ µ³½Ù³Ó¨-ÏáñÇ½³ÛÇÝ É»ÛÏáóÇïÝ»ñáí 

Ý»ñë÷é³Ýù, ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÁ ÷Ëñ»óí³Í »Ý: î³ñ³ÍáõÝ Ý»ñë÷é³ÝùÇ ýáÝÇ 
íñ³ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³µëó»ëÝ»ñ, áñáÝù ÙÇ³Ý³Éáí ëï»ÕÍáõÙ »Ý Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ 
ûç³ËÝ»ñ: ì»ñÝáëÏñÁ Ñ³ëï³ó³Í ¿ , ï»Õ-ï»Õ Ã³ñ³Ëáí ß»ñï³½³ïí³Í: 
ä»ñÇû¹áïÇÝ Ñ³ñ³ÏÇó áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ »Ý é»½áñµóÇ³ÛÇ 
Ýß³ÝÝ»ñ: î»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨ ³ï³ÙÇ ³ñÙ³ïÇ ó»Ù»ÝïÇ Ý»ñÍÍáõÙ: àëÏñÇ 
é»½áñµóÇ³ÛÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ¿ùëáõ¹³ïÇ »Éù í»ñÝáëÏñÇ ï³Ï: 

  
î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙ 
êáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÁ ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ »Ý 
- ëáõñ ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇó ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ 
- ùñáÝÇÏ åáñÇû¹áÝïÇïÇ ëñ³óáõÙÇó 
- ëáõñ û¹áÝïá·»Ý ûëï»áÙÇ»ÉÇïÇó 
- å³ñû¹áÝï³É ³µëó»ëÇó 
- Ã³ñ³Ë³Ï³Éí³Í ÏÇëï³ÛÇó 

 
êáõñ ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇó ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ (Ý³ÛÇñ í»ñÁ) 
 
øñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ëñ³óáõÙÇó 

ÜÙ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ 
 1) ëáõñ ÇÝùÝ³ÍÇÝ Ùßï³Ï³Ý »ñÏ³ñ³ï¨  ï»Õ³ÛÝ³óí³Í ó³í 
 2) ¹ñ³Ï³Ý Ã³ÏáõÙ µáÉáñ áõÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
 3) ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ³Ýó³í ¿ 
 4) ¾ú¸-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 5) ç»ñÙ³ËïáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 6) ëñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ï³ÙÇ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý 

ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 
 7) ßñç³Ý³ÛÇÝ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»Í³óáõÙ ¨ ó³íáïáõÃÛáõÝ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ 

¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ ¹ÇïíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ áëÏñÇ ëåáõÝ·³ÝÙ³Ý ÝÛáõÃÇ å³ïÏ»ñÇ 
ëÕí³ÍáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ùñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ëñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÙÇßï ³éÏ³ »Ý 
ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹»ëïñáõÏïÇí ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³Ëí³Í 
³ÛÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Ñ»ï, áñÁ ëñ³óáõÙ ¿ ïí»É:   

  2) ëñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ËáõÕ³ÏÇ ³é³ç³óáõÙ  
 3) ëñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëáõñ ÷áõÉÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ï³ñ×, ù³ÝÇ 

áñ áëÏñÁ ³ñ¹»Ý ù³Ûù³Ûí³Í ¿, ¨ ¿ùëáõ¹³ïÁ ³ñ³· ·ïÝáõÙ ¿ »ÉùÇ ×³Ý³å³ñÑÁ  
 

êáõñ û¹áÝïá·»Ý ûëï»áÙÇ»ÉÇï 
ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇ í³ï³óáõÙ 
 2) ÷á÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ³ÛïáõóÇ ¨ ÑÇå»ñ»ÙÇ³ÛÇ ³é³ç³óáõÙ 
 3) ¹ñ³Ï³Ý Ã³ÏáõÙ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) ûëï»áÙÇ»ÉÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÁ ³í»ÉÇ í³ï ¿, Ùáï 39-

400C ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý 
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  2) ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÛïáõóÁ ÉÇÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ í»ëïÇµáõÉÛ³ñ 
ÏáÕÙÇó, ÇëÏ ûëï»áÙÇ»ÉÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ: 

 3) ûëï»áÙÇ»ÉÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ »Ý Ó»éù µ»ñáõÙ ¨ ¹ñ³Ï³Ý 
Ã³ÏáõÙ áõÝ»Ý Ý³¨ Ñ³ñ¨³Ý ³ï³ÙÝ»ñÁ, ÇëÏ ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ³ÛÝ 
å³ï×³é ³ï³ÙÁ  

4) ûëï»áÙÇ»ÉÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ß³ñÅíáÕ ³ï³ÙÝ»ñÇ Ù»ç Ï³ñáÕ ¿ å³Ñå³Ýí³Í 
ÉÇÝ»É Ï³ÏÕ³ÝÁ ¨ ¾ú¸-Ý ÉÇÝÇ 20-40ÙÏ² 
 
 
 
ä³ñû¹áÝï³É ³µëó»ë 

ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) ÇÝùÝ³ÍÇÝ Ùßï³Ï³Ý ó³í 
 2) ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ³ÛïáõóÇ ¨ ÑÇå»ñ»ÙÇ³ÛÇ ³é³ç³óáõÙ 
 3) ¹ñ³Ï³Ý Ã³ÏáõÙ 
 4) ³ï³ÙÇ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) ³µëó»ëÇ Å³Ù³Ý³Ï ³í»ÉÇ ó³íáï ¿ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ã³ÏáõÙÁ 
  2) Ï³ÏÕ³ÝÇ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ å³ñû¹áÝï³É ³µëó»ëÇ Å³Ù³Ý³Ï 

å³Ñå³Ýí³Í ¿ 
 3) é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý ³µëó»ëÇ Å³Ù³Ý³Ï ·³·³Ã³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ, ³ÛÉ áëÏñ³ÛÇÝ ÝÏ³ñÇ Ë³Ùñ³ÍáõÃÛáõÝ 
»ñ¨áõÙ ¿ ÙÇç³Éí»áÉÛ³ñ ËïñáóÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ 
 
Â³ñ³Ë³Ï³É³Í ÏÇëï³  

ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) ³Ûïáõó ³ï³ÙÇ ³åÇÏ³É Ñ³ïí³ÍáõÙ 
 2) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇ í³ï³óáõÙ 
 3) ¹ñ³Ï³Ý Ã³ÏáõÙ 
 4) ³ï³ÙÇ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) ÏÇëï³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï Ã³ÏáõÙÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ Ý³¨ Ñ³ñ¨³Ý ³ï³ÙÝ»ñÇ 

ßñç³ÝáõÙ 
  2) ÏÇëï³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ß³ñÅáõÝ »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³ï³Ù 
  3) é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý ÏÇëï³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ áëÏñ³ÛÇÝ 

ÑÛáõëí³ÍùÇ é»½áñµóÇ³ÛÇ Ù»Í ûç³ËÝ»ñ 
 
 

øñáÝÇÏ³Ï³Ý ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇï 
øñáÝÇÏ³Ï³Ý ýÇµñá½ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ 

 
 øñáÝÇÏ³Ï³Ý ýÇµñá½ å»ñÇû¹áÝïÇïÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ áñå»ë ëáõñÇ »Éù, Ï³Ù 

åáõÉåÇïÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ùñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
·»ñÍ³Ýñ³µեéÝí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ³ï³ÙÝ»ñÇ ÏáñëïÇ 
Ï³Ù íÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ ûÏÉÛáõ½Ç³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï:  
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êáõµÛ»ÏïÇíáñ»Ý - ÀÝÃ³ÝáõÙ ¿ ³é³Ýó ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ: ºñµ»ÙÝ ¹ÇëÏáÙýáñï 
Í³ÙáÕ³Ï³Ý åñáó»ëÇ Å³Ù³Ý³Ï: ²ï³ÙÇ ·áõÛÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÷á÷áËí³Í: 
²Ý³ÙÝ»½áõÙ ÝßíáõÙ ¿ Ý³ËÏÇÝáõÙ ó³í»ñ, Ï³Ù ³ï³ÙÇ µáõÅáõÙ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí: 
   
 úµÛ»ÏïÇíáñ»Ý - ¸»ÙùÁ ÷á÷áËí³Í ã¿: ²ï³ÙÇ Ù»ç Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ËáñÁ 
Ï³ñÇá½ Ëáéáã, Éóí³Í ÷³÷Ï³Í ¹»ÝïÇÝáí ¨ ëÝÝ¹Ç ÙÝ³óáñ¹Ý»ñáí: Î³ñáÕ ¿ 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ÑÇÝ É»ó³ÝÛáõÃ: Â³ÏáõÙÁ ó³íáï ã¿: ÈÝ¹Ç íñ³ ãÏ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ï³ÙÇ ·áõÛÝÁ ÷á÷áËí³Í ¿: ¼áÝ¹³íáñáõÙÁ ó³íáï ã¿: ²ï³ÙÁ 
ãÇ å³ï³ëË³ÝáõÙ ç»ñÙ³ÛÇÝ ·ñ·éÇãÝ»ñÇÝ, ¾ú¸-Ý 100ÙÏ²-Çó µ³ñÓñ: 

 ²ËïáñáßáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿  é»Ýï·»Ý ÝÏ³ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ÜÏ³ñáõÙ »ñ¨áõÙ ¿ 
å»ñÇû¹áÝïալ ×»ÕùÇ É³ÛÝ³óáõÙ ·³·³Ã³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ` ³é³Ýó áëÏñÇ é»½áñµóÇ³ÛÇ: 
²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É É»ó³íáñí³Í: 

 
ä³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³ 
 üÇµñá½ å»ñÇû¹áÝïÇïÇÝ µÝáñáß ¿ ÏáåÇï Ã»É³Ï³½Ù ýÇµñá½ ÑÛáõëí³ÍùÇ 

³í»É³óáõÙ ¨ µçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ýí³½áõÙ: Ê³ËïíáõÙ ¿ ÏáÉ³·»Ý³ÛÇÝ Ã»É»ñÇÝ 
µÝáñáß áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ²ÝáÃÝ»ñÁ ëÏÉ»ñá½³óí³Í »Ý, ÇëÏ å»ñÇû¹áÝïÇ 
·³·³Ã³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁª ¹Çýáõ½ Ñ³ëï³ó³Í: 

 î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙ 
-ùñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ ³ÛÉ Ó¨»ñÇó 
-ÙÇçÇÝ Ï³ñÇ»ëÇó 
-ùñáÝÇÏ ·³Ý·ñ»Ýá½ åáõÉåÇïÇó 

 
²ÛÉ ùñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñ 

ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) ³Ý³Ëï³ÝÇß ÁÝÃ³óù 
 2) ½ոÝ¹³íáñÙ³Ý ¨ Ã³ÏÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 3) ¾ú²-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 4) ç»ñÙ³ËïáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
1) é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý ýÇµñá½Ç Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ å»ñÇû¹áÝï³É 

×»ÕùÇ É³ÛÝ³óáõÙ, ³é³Ýó áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ é»½áñµóÇ³ÛÇ, ÇëÏ ³ÛÉ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³éÏ³ ¿ áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ ù³Ûù³յáõÙ: 

 
ØÇçÇÝ Ï³ñÇ»ë 
ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) ³Ý³Ëï³ÝÇշ ÁÝÃ³óù 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) ½áÝ¹³íáñÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
  2) ¾ú¸-Ç ¨ ç»ñÙ³ËïáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
  3)é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý Ï³ñÇ»ëÇ Å³Ù³Ý³Ï å»ñÇû¹áÝïáõÙ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÏ³Ý 
 4) Ï³ñÇ»ëÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ï³ÙÇ ·áõÛÝÁ ÷á÷áËí³Í ã¿ 
 
øñáÝÇÏ ·³Ý·ñ»Ýá½ åáõÉåÇï 
ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) »ñµ»ÙÝ ³Ý³Ëï³ÝÇß ÁÝÃ³óù 
 2) Ï³ñÇá½ ËáéáãÇ Ñ³ï³ÏÇ ³Ýó³í ½³Ý¹³íáñáõÙ 
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 3) é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ·³·³Ã³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ 
 4) ³ï³ÙÇ ·áõÛÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ç»ñÙ³ÛÇÝ ·ñ·éÇãÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ï³ÙÁ 

½·³ÛáõÝ ã¿, ÇëÏ ·³Ý·ñ»Ýá½ åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 
³é³ç³óÝáõÙ ¿ ó³í 

  2) ¾ú¸-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
  3)å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ó³íáï ã¿ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ 

³ÙµáÕ »ñÏ³ÛÝùáí,µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ·ñ³ÝáõÉյ³óÇ³Ý»ñÁ 
å»ñÇû¹áÝïÇó Ý»ñ³×áõÙ »Ý ³ñÙ³ï³ËáÕáí³Ï: ²Ûë ¹»åùáõÙ µ³Ùµ³Ï» ËÍáõÍÇ íñ³ 
ÙÝáõÙ ¿ ³É Ï³ñÙÇñ ³ñÛ³Ý Ñ»ïù»ñ, ÇÝãÁ µÝáñáß ã¿ ·³Ýգñ»Ýá½ åáõÉåÇïÇÝ: ´³óÇ 
³Û¹ ·ñ³ÝáõÉյ³óÇ³Ý»ñÇ ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ³í»ÉÇ ùÇã ó³íáï ¿, ù³Ý ·³Ý·ñ»Ýá½ 
åáւÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ËáÕáí³ÏáõÙ ÙÝ³ó³Í Ï³ÏÕ³ÝÇ ½áÝ¹³íáñáõÙÁ:  

 
øñáÝÇÏ³Ï³Ý  ·ñ³ÝáõÉ³óíáÕ å»ñÇû¹áÝïÇï 
 
 ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇó Ï³Ù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 

ùñáÝÇÏ³Ï³Ý µáñµáùÙ³Ý ÷áõÉ»ñÇó Ù»ÏÁ:  
  
êáõµÛ»ÏïÇíáñ»Ý - ´ÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ïÑ³×, ÃáõÛÉ ó³í³ÛÇÝ 

½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí (Í³ÝñáõÃÛ³Ý, ¹ÇëÏáÙýáñïÇ ½·³óáõÙ): ÎÍ»Éáõó` ³ÝÝß³Ý ó³í: 
ºñµ»ÙÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ÉñÇí ³Ý³Ëï³ÝÇß: ÐÇí³Ý¹Á ³Ý³ÙÝ»½áõÙ ÝßáõÙ ¿ 
å³ñµ»ñ³µ³ñ ³é³ç³óáÕ ó³í³ÛÇÝ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, áñÁ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ ËáõÕ³ÏÇ 
³é³ç³óÙ³ÝÁ: ºñµ»ÙÝ ËáõÕ³ÏÇó ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ·ñ³ÝáõÉÛ³óÇáÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ ·»ñ³× ¨ 
Ã³ñ³ËÇ ³ñï³Ñáëù: 

 
 úµÛ»ÏïÇíáñ»Ý -  ¸»ÙùÇ ³ëÇÙ»ïñÇ³ ãÇ ÝÏ³ïíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ »ñµ»ÙÝ Ù³ßÏÇ 

íñ³ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ËáõÕ³Ï Ï³Ù Ýñ³ ëåÇÝ: Ð»ï³½áïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ËáñÁ Ï³ñÇá½ Ëáéáã ÷³÷Ï³Í ¹»ÝïÇÝáí Ï³Ù ÑÇÝ É»ó³ÝÛáõÃáí: 
²ï³ÙÇ ·áõÛÝÁ ÷á÷áËí³Í ¿: ¼áÝ¹³íáñáõÙÁ` ³Ýó³í ¿: ê³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ 
·ñ³ÝáõÉյ³óÇáÝ ÑÛáõëí³ÍùÁ Ý»ñ ¿ ³×áõÙ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³Ï, ËáñÁ ½áÝ¹³íáñáõÙÁ 
Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ó³íáï ¨ µ»ñ»É ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý: 

Â³ÏáõÙÁ` ÃáõÛÉ ¹ñ³Ï³Ý: 
Þáß³÷áõÙÁ` ³ï³ÙÁ ß³ñÅáõÝ ã¿, ³ÝóÙ³Ý Í³ÉùÁ ÑÇí³Ý¹ ³ï³ÙÇ ßñç³ÝáõÙ 

³Ûïáõóí³Í ¿ ¨ ·»ñ³ñÛáõÝ³ÛÇÝ: ¸ÇïíáõÙ ¿ í³½áå³ñ»½Ç ³Ëï³ÝÇßÁ (Áëï 
ÈáõÏáÙëÏáõ)` »Ã» ë»ÕÙ»É áñ¨¿ ·áñÍÇùÇ µáõÃ Í³Ûñáí ÑÇí³Ý¹ ³ï³ÙÇ Ñ³ñ³ÏÇó 
ÉÝ¹ÇÝ, í»ñçÇÝÇë  íñ³ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ÷áëáõÃÛáõÝ, ßñç³å³ïí³Í ³Ý»ÙÇ³ÛÇ ûç³Ëáí: 
Â»¨ ³Ý»ÙÇ³ÛÇ ûç³ËÁ ÙÇ³Ý·³ÙÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ³É Ï³ñÙÇñ »ñ³Ý·, ³é³ç³ó³Í 
÷áëáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³Ý·³ÙÇó ãÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ: 

ÈÝ¹Ç íñ³ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ËáõÕ³Ï, Ï³Ù Ýñ³ÝÇó Ñ»ïá ÙÝ³ó³Í Ýáõñµ 
ëåÇ»ñ: ÊáõÕ³ÏÇ ßáõñç Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ·ñ³ÝáõÉ³óÇáÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ ·»ñ³×áõÙÝ»ñ: 
ÊáõÕ³ÏÇÝ Ñ³ñ³ÏÇó ÉÝ¹ÇÝ ë»ÕÙ»ÉÇë Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë ß×³ÛÇÝ Ï³Ù Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ 
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ: 

ÈÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ Ù»Í³ó³Í »Ý, ó³íáï, µ³Ûó ß³ñÅáõÝ: 
æ»ñÙ³ËïáñáßáõÙÁ ó³íáï ã¿: 
¾ú¸-ի ïíÇ³ÉÝ»ñÁ 100ÙÏ²-Çó µ³ñÓñ »Ý: 
è»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý` Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ ¹ÇïíáõÙ ¿ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ 

ûç³Ë áã Ñëï³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí: 
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´áÉáñ ùñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇó ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ·ñ³ÝáõÉ³óíáÕ 
å»ñÇû¹áÝïÇïը Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³Ù»Ý³³ÏïÇíÁ ¨ ³Ù»Ý³³·é»ëÇíÁ: ²ÛÝ ß³ï Ñ³×³Ë 
ëñ³óáõÙÝ»ñ ¿ ï³ÉÇë, ë³Ï³ÛÝ »ÉùÁ µ³ñ»Ýå³ëï ¿ Ç Ñ³ßÇí ËáõÕ³ÏÇ, áñÁ 
³å³ÑáíáõÙ ¿ ¿ùëáõ¹³ïÇ ³ñï³ÑáëùÁ: ÖÇßï µáõÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ûë Ó¨Á áõÝÇ 
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ïáÏáë, ù³Ý ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÁ: 

 
ä³Ã. ³Ý³ïáÙÇ³ 
²Ûë ¹»åùáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ·ñ³ÝáõÉÛ³óÇáÝ ÑÛáõëí³Íù, áñÁ Ñ³ñáõëï ¿ 

Ù³½³ÝáÃÝ»ñáí, ýÇµñáµÉ³ëïÝ»ñáí, ÏÉáñ åÉ³½Ù³ïÇÏ µçÇçÝ»ñáí ¨ É»ÛÏáóÇïÝ»ñáí: 
êñ³Ý ½áõ·³Ñ»é ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ (Ý³¨ ó»Ù»ÝïÇ) ¹»ëïñáõÏóÇ³, 
»ñµ»ÙÝ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Ý³¨ ³ñÙ³ïÇ ¹»ÝïÇÝÇ ¹»ëïñáõÏóÇ³: ¶ñ³ÝáõÉÛ³óÇ³Ý ³×áõÙ ¿ 
áëÏñ³ÍáõÍÇ Ù»ç` ³é³ç³óÝ»Éáí Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ ËáõÕ³ÏÝ»ñ: 
¶ñ³ÝáõÉÛ³óÇ³Ý »ñµ»ÙÝ ³×»Éáí ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë ËáõÕ³ÏÇó: ´áñµáùÙ³Ý ïáùëÇÝÝ»ñÁ 
³ÝóÝ»Éáí ³ñÛ³Ý ÑáõÝ` ³é³ç »Ý µ»ñáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë 
Ó¨Á Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹³ñÓ»ÉÇ ¨ µ³ñ»Ýå³ëï »ÉùÇ ¹»åùáõÙ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ùñáÝÇÏ³Ï³Ý 
ýÇµñá½ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ: 

äñáó»ëÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ·ñ³ÝáõÉյ³óÇáÝ ÑÛáõëí³ÍùáõÙ ÷á÷áËíáõÙ ¿ 
É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ ¨ ß³ñ³Ïó³ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ: 
êñ³óáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³í»É³ÝáõÙ ¿ É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: êñ³óáõÙÝ»ñÇ 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ Ã»É»ñÇ, ýÇµñáµÉ³ëïÝ»ñÇ ¨ ÑÇëïÇáóÇïÝ»ñÇ 
ÃÇíÁ:  

 
î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙ 

- ³ÛÉ քրոնիկական å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Ñ»ï 
- ùñáÝÇÏ ·³Ý·ñ»Ýá½ åáõÉåÇïÇ Ñ»ï 

 
²ÛÉ քրոնիկական å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Ñ»ï 

ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) ³Ý³Ëï³ÝÇß ÁÝÃ³óù 
 2) ½ոÝ¹³íáñÙ³Ý, ßáß³÷Ù³Ý ¨ Ã³ÏÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 3) ¾ú²-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 4) ç»ñÙ³ËïáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ է ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ áã Ñëï³Ï 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí áëÏñ³ÛÇÝ ¹»ëïñáõÏóÇ³, ÇëÏ ýÇµñá½Ç Å³Ù³Ý³Ï – å»ñÇû¹áÝï³É 
×»ÕùÇ É³ÛÝ³óáõÙ, ³é³Ýó áëÏñ³ÛÇÝ é»½áñµóÇ³ÛÇ, ÇëÏ ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½Ç – 
áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ é»½áñµóÇ³ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáÕ 

 2) ËáõÕ³ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: 
 
øñáÝÇÏ³Ï³Ý ·³Ý·ñ»Ýá½ åáõÉåÇï 
ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) »ñµ»ÙÝ ³Ý³Ëï³ÝÇß ÁÝÃ³óù 
 2) Ï³ñÇá½ ËáéáãÇ Ñ³ï³ÏÇ ³Ýó³í ½ոÝ¹³íáñáõÙ 
 3) ËáñÁ ½áÝ¹³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ó³í ¨ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ 

³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇó 
 4) ³ï³ÙÇ ·áõÛÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 
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î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ç»ñÙ³ÛÇÝ ·ñ·éÇãÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ï³ÙÁ 

½·³ÛáõÝ ã¿, ÇëÏ ·³Ý·ñ»Ýá½ åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 
³é³ç³óÝáõÙ ¿ ó³í 

  2) ¾ú¸-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
  3)å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ó³íáï ã¿ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ 

³ÙµáÕç »ñÏ³ÛÝùáí, ë³Ï³ÛÝ »Ã» ·ñ³ÝáõÉÛ³óÇ³Ý»ñÁ Ý»ñ³×»Ý ³ñÙ³ï³ËáÕáí³Ï, 
³å³ ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ÝáõÛÝå»ë ó³íáï ¿ ÉÇÝáõÙ, µ³Ûó ³í»ÉÇ ùÇã ¨ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ 
³É Ï³ñÙÇñ ³ñÛáõÝ 

 4) é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ïան ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 

øñáÝÇÏ³Ï³Ý ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ å»ñÇû¹áÝïÇï 
 
êáõµÛ»ÏïÇíáñ»Ý - ÎÉÇÝÇÏáñ»Ý ãÇ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ (ÙÇ³ÛÝ ëñ³óáõÙÝ»ñÇ 

Å³Ù³Ý³Ï), ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ÃáõÛÉ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ó³í»ñ Í³Ù»ÉÇë: ºñµ»ÙÝ 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÝÏ³ï»É ³ñÙ³ïÇ ·³·³ÃÇ ßñç³ÝáõÙ ³ÝÝß³Ý 
³ñï³÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ: ²Ý³ÙÝ»½áõÙ ³ï³ÙÁ ó³í»É ¿, Ï³Ù åÉáÙµ³íáñí³Í ¿: 

 
úµÛ»ÏïÇíáñ»Ý - ¸»ÙùÇ ³ëÇÙ»ïñÇ³ ãÇ ÝÏ³ïíáõÙ, µ»ñ³ÝÇ µ³óáõÙÁ 

ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ã¿: ²ï³ÙÇ Ù»ç Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ËáñÁ Ï³ñÇá½ Ëáéáã Ï³Ù 
³ï³ÙÁ Ý³ËÏÇÝáõÙ É»ó³íáñí³Í ¿: ²ï³ÙÇ ·áõÛÝÁ ÷á÷áËí³Í ¿: 

 ¼ոÝ¹³íáñáõÙÁ ³Ýó³í: ºñµ»Ù ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ»é³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë ·³ñß³Ñáï ¹»ÕÝ³ÙáËñ³·áõÛÝ Ï³Ù 
Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ ¿ùëáõ¹³ï: 

Â³ÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÃáõÛÉ ¹ñ³Ï³Ý Ï³Ù µ³ó³ë³Ï³Ý: Â³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
ÝÏ³ïíáõÙ ¿ “³ñÙ³ïÇ ¹áÕÇ” ³Ëï³ÝÇßÁ, áñÁ ½·³óíáõÙ ¿ ³ñÙ³ïÇ ·³·³ÃÇ 
ßñç³ÝáõÙ Ù³ïáí ë»ÕÙ»ÉÇë: ²ï³ÙÁ ³Ýß³ñÅ ¿, ³Ýó³ÙաÝ Í³ÉքÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 
ÑÇå»ñ»ÙÇÏ ¨ ùÇã ³Ûïáõóí³Í, »ñµ»ÙÝ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíում է ËáõÕ³Ï: 

ÈÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ ùÇã Ù»Í³ó³Í »Ý, ó³íáï, ß³ñÅáõÝ: 
¾ú¸-Ý 100ÙÏ² µ³ñÓñ:  Ջ»ñÙ³ËïáñáßáõÙÁ - µ³ó³ë³Ï³Ý: 
 è»Ýï·»Ý ÝÏ³ñÇ íñ³ ï»ëÝáõÙ »Ýù Ñëï³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí áëÏñ³ÛÇÝ 

ÑÛáõëí³ÍùÇ Ýáëñ³ó³Í ûç³Ë, áñÁ ÉÇÝáõÙ ¿ ÏÉáñ Ï³Ù ûí³É³Ó¨ ÙÇÝã¨ 0.5 ëÙ 
ïñ³Ù³·Íáí: 

Ä³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ å»ñÇû¹áÝïÇïÁ ï³ÉÇë ¿ 
ëñ³óáõÙÝ»ñ: ì»ñÇÝ ÍÝáïÇ íñ³ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë (63%), ù³Ý ëïáñÇÝ 
ÍÝáïáõÙ (37%): 

 
ä³Ã ³Ý³ïáÙÇ³ 
¶»ñ³ÏßéáõÙ »Ý åñáÉÇý»ñ³ïÇí »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ: ä»ñÇû¹áÝïÇ ÑÛáõëí³ÍùÁ 

÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ ·ñ³ÝáõÉÛ³óÇáÝ ÑÛáõëí³Íùáí ¨ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ·ñ³ÝáõÉ»Ù³: 
¶ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý ¹³` ·ñ³ÝáõÉ³óÇáÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ ûç³Ë ¿, ßñç³å³ïí³Í 
ß³ñ³Ïó³ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ å³ïÛ³Ýáí, áñÇ Ã»É»ñÁ ³ÝóÝáõÙ »Ý å»ñÇû¹áÝïÇ 
ÑÛáõëí³Íù: ¶ñ³ÝáõÉ³óÇáÝ ÑÛáõëí³ÍùÁ Ñ³ñáõëï ¿ Ù³½³ÝáÃÝ»ñáí, 
åÉ³½ÙáóÇïÝ»ñáí, ÑÇëïÇáóÇïÝ»ñáí, É»ÛÏáóÇïÝ»ñáí ¨ ÉÇÙýáóÇïÝ»ñáí: ä³ïÛ³ÝÁ 
Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ËÇï ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³Íù, Ñ³Ù³Ï»ÝïñáÝ 
¹³ë³íáñí³Í Ã»É»ñáí: ¶ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ý³¨ 
¿åÇÃ»É³ÛÇÝ Ó·³ÝÝ»ñ: ¸ñ³ÝÇó »ÉÝ»Éáí տարբերáõÙ »Ýùª Ñ³ë³ñ³Ï (áã ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ) 
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¨ µ³ñ¹ (¿åÇÃ»É³ÛÇÝ) ·ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý»ñ: ²é³í»É Ñ³×³Ë – 90% ¹»åù»ñáõÙ 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ են µ³ñ¹ ·ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý»ñ: 

Ð³ëáõÝ ·ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É ·áïÇÝ»ñÇó (Fich) 
• Ý»Ïñá½Ç ·áïÇ (Ý»Ïñá½í³Í ÑÛáõëí³Íù ¨ µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñ) - ·ïÝíáõÙ ¿ 
³ÝÙÇç³å»ë ³ñÙ³ïÇ ·³·³ÃÇ Ùáï 
• ÏáÝï³ÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áïÇ – ßñç³å³ïáõÙ ¿ Ý»Ïñá½Ç ·áïÇÝ ¨ å³ñáõÝ³ÏáõÙ 
¿ É»ÛÏáóÇïÝ»ñ, ÉÇÙýáóÇïÝ»ñ, ûëï»áÏÉ³ëï»ñ 
• ·ñ·éÙ³Ý ·áïÇ (·ñ³ÝáõÉÛ³óÇáÝ ÑÛáõëí³Íù), ³Ûë ·áïáõÙ Ï»Ý¹³ÝÇ 
ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý 
• ËÃ³ÝÙ³Ý ·áïÇ – Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ·áïÇÝ ¿, å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³ÏïÇí 
ûëï»ûµÉ³ëï»ñ ¨ ýÇµñáµÉ³ëï»ñ 
Ð³×³Ë³ÏÇ ëñ³óáõÙÝ»ñÁ µ»ñáõÙ »Ý ·ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý»ñÇ Ù»Í³óÙ³Ý ¨ Ýñ³Ýó 

Ù»ç ËáéáãÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý, áñáÝù å³ïíáõÙ »Ý ¿åÇÃ»Éáí: Ü»ñëÇó ¿åÇÃ»Éáí 
å³ïí³Í ·ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ÏÇëïá·ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý»ñ, ³Ûëï»Õ ¿åÇÃ»ÉÁ 
µ³½Ù³ß»ñï ¿ /4-12 ß»ñï/, ã»Õçñ³óáÕ: ÎÇëïá·ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý»ñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 
Ù³Ñ³ó³Í ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñ, ¿á½ÇÝáýÇÉÝ»ñ, ÉÇÙýáóÇïÝ»ñ, ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ ¨ 
×³ñå³ÛÇÝ ¹»ïñÇï, áñáÝó ù³Ûù³ÛáõÙÇó ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ËáÉ»ëï»ñÇÝÇ 
µÛáõñ»ÕÇÏÝ»ñ: ÎÇëïá·ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É ¹Çñù ¿ ·ñ³íáõÙ ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ÛÇ ¨  
Ñ³ëáõÝ ÏÇëï³ÛÇ ÙÇç¨: è»Ýï·»Ý ÝÏ³ñÇ íñ³ ÏÇëïá·ñ³ÝáõÉեÙ³Ý »ñ¨áõÙ ¿ áñå»ë 
áëÏñÇ é»½áñµóÇ³ÛÇ ÏÉáñ³íáõն ûç³Ë 0,5-0,8 ëÙ ïñ³Ù³·Íáí: ØÇ³ÛÝ ã³÷»ñáí ãÇ 
Ï³ñ»ÉÇ ëïáõÛ· ï³ñµ»ñ³Ï»É ·ñ³ÝáõÉ»Ù³Ý ÏÇëïá·ñ³ÝáõÉ»Ù³ÛÇó, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
³ÝóÏ³óÝ»É å³Ã³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ (ÏÇëïá·ñ³ÝáõÉ»Ù³ÛÇ ËáéáãÁ 
Ý»ñëÇó å³ïí³Í ¿ ¿åÇÃ»Éáí): ê³Ï³ÛÝ, ×ßï·ñÇï ³ËïáñáßáõÙÁ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, áñáíÑ»ï¨ µáõÅÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ »ñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É 
ÙÇ¨ÝáõÛÝն »Ý: 

¶ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µ³ñ»Ýå³ëï »Éù ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ýñ³ 
³ÝóáõÙÁ ýÇµñá½ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ (µáõÅáõÙÇó Ñ»ïá): Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ³ÛÝ í»ñ ¿ 
³ÍíáõÙ ÏÇëïá·ñ³ÝáõÉ»Ù³ÛÇ (0.5-0.8 ëÙ) Ï³Ù é³¹ÇÏáõÉÛ³ñ ÏÇëï³ÛÇ: 

 
î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙÁ 

- ³ÛÉ ùñáÝÇÏ³Ï³Ý å»ñÇá¹áÝïÇïÝ»ñ 
- ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ·³Ý·ñ»Ýá½ åáõÉåÇï 
- é³¹ÇÏáõÉÛ³ñ ÏÇëï³ 

  
 ²ÛÉ քրոնիկական å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Ñ»ï 

ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) ³Ý³Ëï³ÝÇß ÁÝÃ³óù 
 2) ½ոÝ¹³íáñÙ³Ý, ßáß³÷Ù³Ý ¨ Ã³ÏÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 3) ¾ú²-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 4) ç»ñÙ³ËïáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ է ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ñëï³Ï 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí áëÏñ³ÛÇÝ ¹»ëïñáõÏóÇ³, ÇëÏ ýÇµñá½Ç Å³Ù³Ý³Ï – å»ñÇû¹áÝï³É 
×»ÕùÇ É³ÛÝ³óáõÙ, ³é³Ýó áëÏñ³ÛÇÝ é»½áñµóÇ³ÛÇ, ÇëÏ ·ñ³ÝáõÉ³óíáÕÇ Å³Ù³Ý³Ï – 
áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ é»½áñµóÇ³  áã Ñëï³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí:  
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øñáÝÇÏ³Ï³Ý ·³Ý·ñ»Ýá½ åáõÉåÇï 
ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) »ñµ»ÙÝ ³Ý³Ëï³ÝÇß ÁÝÃ³óù 
 2) Ï³ñÇá½ ËáéáãÇ Ñ³ï³ÏÇ ³Ýó³í ½ոÝ¹³íáñáõÙ 
 3) ³ï³ÙÇ ·áõÛÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ç»ñÙ³ÛÇÝ ·ñ·éÇãÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ï³ÙÁ 

½·³ÛáõÝ ã¿, ÇëÏ ·³Ý·ñ»Ýá½ åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 
³é³ç³óÝáõÙ ¿ ó³í 

  2) ¾ú¸-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
  3) å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ó³íáï ã¿ 

³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ ³ÙµáÕç »ñÏ³ÛÝùáí, 
  4) é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ïան ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 
è³¹ÇÏáõÉÛ³ñ ÏÇëï³ 
ÜÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ 
 1) ³Ý³Ëï³ÝÇß ÁÝÃ³óù 
 2) ³Ýó³í ½ոÝ¹³íáñáõÙ 
 3) ³ï³ÙÇ ·áõÛÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 
 4) ¾ú¸-Ç ¨ ç»ñÙ³ËïáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) ÏÇëï³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóÙ³Ý Í³ÉùÇ ßոß³÷»ÉÇë ³é³ç³ÝáõÙ ¿ 

“Ù³·³Õ³ÃÛ³ ×³ñ×³ïÛáõÝÇ” ³Ëï³ÝÇßÁ 
  2) é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ïան ïíÛ³ÉÝ»ñÁ – ÏÇëï³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ûç³ËÇ ã³÷»ñÁ 

0,8 ëÙ-Çó Ù»Í »Ý, ÇëÏ ËáéáãÇ Ù»ç ¹ÇïíáõÙ »Ý ÑáíÑ³ñ³Ó¨ ï»Õ³Ï³Ûí³Í 
³ï³ÙÝ»ñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ: 

 
øñáÝÇÏ³Ï³Ý å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ëñ³óáõÙ 
 
²í»ÉÇ Ñ³×³Ë ëñ³óáõÙ ï³ÉÇë »Ý ·ñ³ÝáõÉ³óíáÕ ¨ ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ 

å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÁ: ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñáí ÝÙ³Ý ¿ ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇÝ: 
 
êáõµÛ»ÏïÇíáñ»Ý - ²Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý` Ùßï³Ï³Ý, ïÝù³óáÕ, ï»Õ³ÛÝ³óí³Í 

ó³í, ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ³Ûïáõó, ËáõÕ³ÏÇó ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ /»Ã» ³ÛÝ 
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ/: ºñµ»ÙÝ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ, 
·ÉË³ó³í, ùÝÇ Ë³Ý·³ñáõÙ, Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ: 

 
úµÛ»ÏïÇíáñ»Ý – ¸»ÙùÁ ³ëÇÙ»ïñÇÏ ¿, Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ÷³÷áõÏ 

ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÏáÉ³ï»ñ³É ³Ûïáõó, µեñ³ÝÇ µ³óáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿, ³ï³ÙÇ 
·áõÛÝÁ ÷á÷áËí³Í, ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ³Ýó³í ¿, åáõÉå³ñ ËáéáãÁ Ñ³Õáñ¹³ÏóíáõÙ ¿ 
Ï³ñÇá½ ËáéáãÇ Ñ»ï, Ã³ÏáõÙÁ ËÇëï ó³íáï ¿ áõÕղ³Ñ³Û³ó ¨ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý 
áõÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí,  ³ï³ÙÁ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, ßáß³÷áõÙÁ ó³íáï ¿ 
³ÝóÙ³Ý Í³ÉùÇ ßñç³ÝáõÙ, ¾ú¸-Ý 100ÙÏ-Çó µ³ñÓñ, ç»ñÙ³ËïáñáßáõÙÁ µ³ó³ë³Ï³Ý: 
è»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ëñ³ó³Í å»ñÇû¹áÝïÇïÇ 
քñáÝÇÏ³Ï³Ý ÷áõÉÇ å³ïÏ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ëáõñ ÏÉÇÝÇÏ³Ý ï¨áõÙ ¿ Ï³ñ×, ù³ÝÇ áñ 
áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¹»ëïñáõÏïÇí ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ 
ËáõÕ³ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ»ßï³óÝáõÙ »Ý ¿ùëáõ¹³ïÇ ³ñï³ÑáëùÁ: 
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ÈÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ Ù»Í³ó³Í »Ý ¨ ó³íáï: ²ñÛ³Ý å³ïÏ»ñÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝ. É»ÛÏáóÇïá½, øÜ² -Ç Ù»Í³óáõÙ: 37% ¹»åù»ñáõÙ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ 
³Ûë Ó¨Á í»ñ³ÍíáõÙ ¿ Ñ³ñÍÝáï³ÛÇÝ ³µëó»ëÝ»ñÇ ¨ ýÉ»·ÙáÝ³Ý»ñÇ:  

 
ä³Ã. ³Ý³ïáÙÇ³ 
ä³Ã³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ÝÙ³Ý ¿ ëñ³óáõÙ ïí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

ùñáÝÇÏ³Ï³Ý å»ñÇû¹áÝïÇïÇ å³Ã³Ý³ïáÙÇ³ÛÇÝ: ¸ÇïíáõÙ ¿ Ý³¨ ¿ùëáõ¹³ïÇ, 
Ý»ÛïñáýÇÉÝ»ñÇ, É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ µçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ³×: 

 
î³ñµ»ñ³ÏÇã ³ËïáñáßáõÙ 

- ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇï 
- ëáõñ ¹Çýáõ½ åáõÉåÇï 
- ëñ³ó³Í ùñáÝÇÏ³Ï³Ý åáõÉåÇïÝ»ñ 

 
êáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇó  

ÜÙ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ 
 1) ëáõñ ÇÝùÝ³ÍÇÝ Ùßï³Ï³Ý »ñÏ³ñ³ï¨  ï»Õ³ÛÝ³óí³Í ó³í 
 2) ¹ñ³Ï³Ý Ã³ÏáõÙ µáÉáñ áõÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
 3) ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ³Ýó³í ¿ 
 4) ¾ú¸-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 5) ç»ñÙ³ËïáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
 6) ³ï³ÙÇ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ /ëáõñÇ ¿ùëáõ¹³ïÇí ÷áõÉáõÙ/ 
 7) ßñç³Ý³ÛÇÝ ÉÇÙý³ïÇÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»Í³óáõÙ ¨ ó³íáïáõÃÛáõÝ 
 

   î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ëñ³ó³Í 

å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »ñ¨áõÙ ¿ Ý³Ëáñ¹áÕ ùñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ 
å³ïÏ»ñ, ÇëÏ ëáõñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ å»ñÇû¹áÝïáõÙ 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ëåáõÝ·³ÝÙ³Ý áëÏñÇ å³ïÏ»ñÇ ëÕí³ÍáõÃÛ³Ùµ: 

  2) ëñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ËáõÕ³ÏÇ ³é³ç³óáõÙ ³ÝóÙ³Ý Í³ÉùÇ 
ßñç³ÝáõÙ Ï³Ù ¹»ÙùÇ Ù³ßÏÇ íñ³: 

 3) ëñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëáõñ ÷áõÉÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ï³ñ×, ù³ÝÇ 
áñ áëÏñÁ ³ñ¹»Ý ù³Ûù³í³Í ¿, ¨ ¿ùëáõ¹³ïÁ ³ñ³· ·ïÝáõÙ ¿ »ÉùÇ ×³Ý³å³ñÑÁ  

 
êáõñ ï³ñ³ÍáõÝ ¨ ëñ³ó³Í ùñáÝÇÏ³Ï³Ý åáõÉåÇïÝ»ñÇó 
ÜÙ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ 
 1) ëáõñ ÇÝùÝ³ÍÇÝ »ñÏ³ñ³ï¨ ó³í 
 2) ÃáõÛÉ ¹ñ³Ï³Ý Ã³ÏáõÙ 
î³ñµ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñÁ 
 1) å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³íÁ Ùßï³Ï³Ý ¿ ¨ ÉáÏ³ÉÇ½³óí³Í, ãÏ³Ý 

³Ýó³í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñ, ÇëÏ åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³í³ÛÇÝ Ýáå³ÛÇÝ 
Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ ³Ýó³í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ծ, ÇëÏ ó³íÁ ëáíáñ³µ³ñ ×³é³·³ÛÃáÕ ¿ 

    2) ½áÝ¹³íáñáõÙÁ ³Ýó³í ¿, ÇëÏ åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³íáï ¿ Ï³ñÇá½ 
ËáéáãÇ ³ÙµáÕç Ñ³ï³Ïáí 

 3) åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³í ³é³ç³ÝáõÙ ¿ µáÉáñ ·ñ·éÇãÝ»ñÇó, ÇëÏ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ³ÛÝ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³ÝÇó (³ï³ÙÇÝ Ñåí»ÉÇë) 

 4) Ã³ÏáõÙÁ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³í»ÉÇ ó³íáï ¿, ù³Ý åáõÉåÇïÇ 
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 5) ¾ú²-Ý å»ñÇû¹áÝïÇïի Å³Ù³Ý³Ï 100ÙÏ² µ³ñÓñ ¿, ÇëÏ åáõÉåÇïÇ 
Å³Ù³Ý³Ï 20-40ÙÏ² 

 6) ³ÝóÙ³Ý Í³ÉùÇ ßáßա÷áõÙÁ ëñ³ó³Í å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³íáï 
¿, ÇëÏ åáõÉåÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï áã 

 7) é»Ýï·»Ý³µ³Ýáñ»Ý ëñ³ó³Í å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »ñ¨áõÙ »Ý 
áëÏñ³ÛÇÝ ¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³ËÝ»ñ, ÇëÏ åáõÉåÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: 

 
 

è³¹ÇÏáõÉÛ³ñ (Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ) ÏÇëï³Ý»ñ 
 

ÎÇëï³Ý Áëï ¿áõÃÛ³Ý áõéáõóù³ÝÙ³Ý ·áÛ³óáõÃÛáõÝ ¿, Ã³ñ·Ù³Ý³µ³ñ   
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ µáõßï: Ü³ áõÝÇ Ñ³ïÏ³ÝÇß, áñáí ÝÙ³Ý ¿, ¨ áõÝÇ Ñ³ïÏ³ÝÇß, áñáí 
ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ áõéáõóùÇó: 

àõéáõóùÇÝ ÏÇëï³Ý ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ ³Ý½áõëå, ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÏáÕÙÇó ãÏ³ñ·³íáñíáÕ 
³×Ù³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßáí, ÇëÏ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ µçç³ÛÇÝ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ¹Çýý»ñ»ÝóÙ³Ùµ: 
ÆÝãå»ë áõéáõóùÇ , ³ÛÝå»ë ¿É ÏÇëï³ÛÇ ¿Ã»áå³Ãá·»Ý»½áõÙ ÙÝáõÙ »Ý 
ãå³ñ½³µ³Ýí³Í Ñ³ñó»ñ; ú¹áÝïá·»Ý ÏÇëï³Ý»ñÇ µçÇçÝ»ñÁ áõÝ»Ý ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ 
Í³·áõÙ ¨ Çñ³Ï³ÝáõÙ ¹»é¨ë Ñëï³Ï»óí³Í ã¿, Ã» ³Û¹ ¿åÇÃ»ÉÁ áñï»ÕÇó Ñ³ÛïÝí»ó 
ÏÇëï³ÛáõÙ: Î³Ý Ï³ñÍÇùÝ»ñ, áñ ë³ÕÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÝ³ó³Í Ø³É³ë»ÛÇ 
ÏÕ½յ³ÏÝ»ñÝ »Ý: àñáß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ åÝ¹áõÙ »Ý, áñ ³Û¹ ¿åÇÃ»ÉÁ Ã³÷³Ýó»É ¿ 
Ù³ñ·ÇÝ³É ×³Ý³å³ñÑáí, Ï³ Ï³ñÍÇù, áñ ËáõÕ³ÏÝ»ñÇ ÙÇçáí ¨ ³ÛÉÝ: ²ÛÝ ÇÝãÁ 
å³ñ½³µ³Ýí³Í ¿` Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿` é³¹ÇÏáõÉÛ³ñ ÏÇëï³Ý»ñÁ Ï³åí³Í »Ý ³ï³ÙÝ»ñÇ 
³ñÙ³ïÝ»ñÇ ·³·³ÃÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ùñáÝÇÏ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÇ(·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïáë) Ñ»é³íáñ ³ñ¹ÛáõÝùÁ: 

 
ä³ÃáÉá·Ç³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³ - ÏÇëï³Ý ¹³ µáõßï ¿, áñÝ áõÝÇ Ã³Õ³ÝÃ ¨ áõÝÇ 

å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: Â³Õ³ÝÃÁ ³ñï³ùÇÝÇó áõÝÇ ýÇµñá½ Ï³éáõóí³Íù Ü»ñë³ÛÇÝ 
ß»ñïÁ ï³÷³Ï, ã»Õç»ñ³óáÕ , µ³½Ù³ß»ñï ¿åÇÃ»É ¿ :  ÎÇëï³ÛÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
áõÝÇ ¹»ÕÇÝ »ñ³Ý·` Çñ Ù»ç å³ñáõÝ³ÏíáÕ ËáÉ»ëï»ñÇÝÇ µÛáõñ»ÕÝ»ñÇ å³ï×³éáí ¨ 
ûÅïí³Í ¿ ûåïÇÏ³Ï³Ý  áñáß Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ, Ã³÷³ÝóÇÏ ¿: ÎÇëï³ÛÇ Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ 
¿åÇÃ»É»ñÁ ³ñï³¹ñáõÙ ¿ ÏÇëïá½ Ñ»ÕáõÏ: ÎÇëï³յÇ ËáéáãáõÙ Ï³ áñáß³ÏÇ 
×ÝßáõÙ(10-80ÙÙ ëÝ¹ÇÏÇ ëÛáõÝ), áñÁ µ³ßËíáõÙ ¿ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷: ÎÇëï³ÛÇÝ Ñåí³Í 
áëÏñ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ ³å³×áõÙ ¿ , ÉáõÍíáõÙ ¿ ¨ ³Ûë åñáó»ëÇ íñ³ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ áñ¨¿ 
Ï³ñ·³íáñáÕ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáëõÝ ãáõÝÇ:  

ÎÉÇÝÇÏ³-ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ µ³í³Ï³Ý ³Õù³ï ¿: ò³íÇ ëÇÙåïáÙÁ 
µÝáñáß ã¿: üáõÝÏóÇáÝ³É ß»ÕáõÙÝ»ñÁ ÏÇëï³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ 
µÝáñáß ã¿: üáõÝÏóÇáÝ³É ß»ÕáõÙÝ»ñ Ï³ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É Ù»Í ã³÷Ç Ñ³ë³Í ÏÇëï³յÇ 
Å³Ù³Ý³Ï: ÎÇëï³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ ¹³ ÍÝáïÇ áñ¨¿ Ñ³ïí³ÍÇ Ñëï³Ï 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ñï³÷ùáõÙÝ ¿, áñÁ é»·ñ»ë ãÇ áõÝ»ÝáõÙ, ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ 
áõÝÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³×»Éáõ ï»Ý¹»Ýó: 

 
²ñï³ùÇÝ ½ÝÝáõÙ- Ù³ßÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ãÏ³: Þáß³÷»ÉÇë 

½·³óíáõÙ ¿ ÍÝáïÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï áõé³ÍáõÃÛáõÝ: Æñ ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ûáí ÝÙ³Ý ¿ 
ÍÝáïÇ ã³Ëï³Ñ³ñí³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇÝ: ²é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ, »Ã» ÏÇëï³Ý Ñ³ë»É ¿ 
Ù»Í ã³÷»ñÇ ¨ ³ñï³ùÇÝÇó Ýñ³Ý Ñ³ñáÕ áëÏñÇ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ 
ëåáõÝ·³ÝÙ³Ý ß»ñïÁ, ³éÏ³ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÏáñïÇÏ³É ß»ñïÁ, ³å³ ßáß³÷»ÉÇë ÝÏ³ïíáõÙ 
¿ մագաղաթյա ×³ñ×³ïÛáõÝÁ` (¸ÛáõåáõÇïñ»ÝÇ ëÇÙåïáÙ): ê³ ÉÇÝáõÙ ¿ 12ï. Éñ³ó³Í 
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³ÝÑ³ïÝ»ñÇ Ùáï, ³í»ÉÇ ÷áùñ»ñÇ Ùáï Ï³ñáÕ ¿ µ³ó³Ï³Û»É ÍÝáïÝ»ñÇ 
¿É³ëïÇÏáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: êÇÙåïáÙÇ ¹ñë¨áñáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ñï³ùÇÝ 
×ÝßÙ³Ý ï³Ï ÏáñïÇÏ³É ß»ñïáõÙ ³é³ç³óáÕ ÙÇÏñáÏáïñí³ÍùÝ»ñáí: ²í»ÉÇ ÷áùñ 
ï³ñÇùÇ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï í»ñáÑÇßÛ³É ëÇÙåïáÙÇ ÷áË³ñ»Ý Ï³ñáÕ ¿ ½·³óí»É 
»ñ¨áõÛÃ, áñÁ ÝÙ³Ý ¿ é»ïÇÝ» Ë³Õ³ÉÇùÁ ë»ÕÙ»ÉÇë: ²í»ÉÇ áõß³ó³Í ¹»åù»ñáõÙ 
ßáß³÷»ÉÇë Ï³ñáÕ ¿ ÝÏ³ïí»É ýÉÛáõÏïáõ³óÇ³ )Í÷³Ýù):  

 
´»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ ½ÝÝáõÙ- é³¹ÇÏáõÉÛ³ñ ÏÇëï³ÛÇ ¹»åùáõÙ áñå»ë Ï³ÝáÝ 

ï»ëÝáõÙ »Ýù Ï³Ù µ³óÇÃáÕÇ íÇ×³ÏáõÙ ³ï³Ù Ï³Ù ³ñÙ³ï, µáõÅí³Í ³ï³Ù: 
ÎÇëï³ÛÇ å³ï×³éáí Çñ»Ý Ñ³ñáÕ ³ï³ÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï»Õ³ß³ñÅí³Í ÉÇÝ»É 
»ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ³é³ÝóùÇ  նկատմամբ: ÈÇÝ»Ý ³ï³ÙÝ³ß³ñ»ñÇ ¹»ýáñÙ³óÇ³Ý»ñ: 
ÎÇëï³Ý Ï³ñáÕ ¿ ×Ýß»É Ý³¨ Çñ»Ý Ñ³ñáÕ ³ï³ÙÝ»ñÇÝ, ë»Õ³ß³ñÅ»É ¹ñ³Ýù, 
³ñ·»É³Ï»É ³é³Ýձին ³ï³ÙÝ»ñÇ ÍÏÃումÁ, Ýå³ëï»É é»ï»ÝóÇ³ÛÇ ¨ 
ÏÇÝ³é»ï»ÝóÇ³ÛÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ: ÈáñÓ³Ã³ղաÝÃÁ ½ÝÝ»ÉÇë ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 
ãÏ³: ºñµ»ÙÝ Ï³ñáÕ ¿ ·ñ³Ýóí»É ³ÝáÃ³ÛÇÝ ó³Ýó: Üß»Ýù, áñ ëïáñÇÝ ÍÝáïÇ 
ýñáÝï³É ³ï³ÙÝ»ñÇ ÏÇëï³Ý»ñÁ ÑÇÙÝականում ³×áõÙ »Ý í»ëïÇµáõÉÛ³ñ 
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ²ÛëåÇëáí ÍÝáïÇ Í³ÙÇã ³ï³ÙÇ ÏÇëï³ÝÝ»ñÁ ÍÝáïÇ ³ñï³÷ùáõÙ »Ý 
³é³ç³óÝáõÙ ¨` ³ñï³ùÇÝ ¨` Ý»ñùÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ, ÍÝáïÇÝ ï³Éáí ÇÉÇÏ³Ó¨ ï»ëù: 
ì»ñÇÝ ÍÝáïÇ Ï³ÕÙ. ÏïñÇãÝ»ñÇó Ù»Í Ù³ë³Ùµ ÏÇëï³Ý ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ¹»åÇ ùÇÙù: 
ÎáÕÙնային ¨ Ï»ÝïñáÝական ÏïñÇãÝ»ñÇó` ùÃÇ Ëáéáã ¨ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÝÏ³ïíáõÙ ¿ 
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ áñáß ³ñï³÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ` Ð»ñµ»ñÇ µ³ñÓÇÏÁ: ²ËïáñáßáõÙ - 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É ³ï³ÙÝ»ñÇÝ, ÏÇëï³ÛÇ å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³ó»áÕ ³ï³ÙÇ  
³Ëï³Ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý í³Õ»ÙáõÃÛá³ÝÁ: ì×é³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù»Ãá¹Á 
¹³ é»Ýï·»ÝÝ ¿, áñáí Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ áëÏñÇ é»½áñµóÇ³ÛÇ ÏÉáñ Ï³Ù ûí³É³Ó¨, 
Ñëï³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí ûç³Ë, áñÁ Ï³åí³Í ¿ áñ¨¿ ³ï³ÙÇ Ï³Ù ³ñÙ³ïÇ ·³·³ÃÇ 
Ñ»ï: ºÃ» ÏÇëï³Ý Ý»ñ³×áõÙ ¿  Ñ³ÛÙáñÛ³Ý ËáéáãÇ Ù»ç, ³å³ ïíÛ³É áõÕÕáõÃÛ³Ùµ 
ÏÇëï³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÁ ÏáñáõÙ ¿: ²Û¹ å³ñ³·³ÛáõÙ ÏÇëï³ÛÇ Çñ³Ï³Ý ã³÷»ñÁ, 
Ñ³ÛÙáñÛ³Ý ËáéáãáõÙ ½µ³Õ»óí³Í Í³í³ÉÁ ×ß·ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñáõÙ »Ý 
ÏáÝïñ³ëï é»Ýï·»Ýá·ñ³ýÇ³, ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ ³ÛÝ ³Ý»É »ñÏáõ åñá»ÏóÇ³Ûáí` դիմային 
և կողմնային: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ÏÇëï³ÛÇ Ù»ç »Ý Ý»ñ³ñÏáõÙ é»Ýï·»ÝÏáÝïñ³ëï 
ÝÛáõÃ` Ûá¹áÉÇåáÉ: ¸Ç³·ÝáëïÇÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ åáõÝÏóÇ³Ý: äáõÝÏóÇ³ÛáõÙ 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáÕ ¹»ÕÇÝ Ñ»ÕáõÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ËáëáõÙ ¿ ÏÇëï³ÛÇ Ù³ëÇÝ: Üß»Ýù, áñ 
ÏÇëï³Ý»ñÁ ï³ÉÇë »Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ` ÇÝý»ÏóáõÙ, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ýù Ó»éù »Ý 
µ»ñáõÙ å»ñÇûëïÇïÇÝ Ï³Ù ûëïեûÙի»ÉÇïÇÝ µÝáñáß ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ: 
ÎÇëï³ÛÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ëåáÝï³Ý ախտաբան³Ï³Ý 
Ïáïñí³ÍùÝ»ñ: ÎÇëï³Ý ·ñ»Ã» ÙÇßï ÷áËáõÙ ¿ ³ï³ÙÇ ·áõÛÝÁ: 

 
´áõÅáõÙ- ÏáÝë»ñí³ïÇí, íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý (óÇëïáïáÙÇ³, óÇëïá¿ÏïáÙÇ³):  
 
ä»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ µáõÅáõÙÁ 
 
ä»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ µáõÅáõÙÁ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ 

- Ý»Ïñá½í³Í ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó 
- ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ï³Ý»ËÇã Ùß³ÏáõÙ ¨ å»ñÇ³åÇÏ³É 
ÑÛáõëí³ծùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·նÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ûåïÇÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ 
- ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»ñÙ»ïÇÏ ûµïáõñ³óÇ³ ¨ ³ï³ÙÇ 
·»Õ³·Çï³Ï³Ý ¨ ýáõÝÏóÇáÝ³É í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ 
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¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý µáõÅÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁª 
1. ÏáÝë»ñí³ïÇí 
2. ÏáÝë»ñí³ïÇí-íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý 
3. íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý 

 
ä»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Ã»ñ³å¨ïÇÏ (ÏáÝë»ñí³ïÇí) µáõÅáõÙ 
²ÛÝ Çñ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ï»Õ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ:  
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éáõÙ »Ýª 

1. Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹³ÛÇÝ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ (Doxacyclin, 
Trixopol, Sulfadimetoxin) 

2. Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ (Ibuprofen) 
3. ¹»ë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÝáÕ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ (Tavegil, Diazolin) 
4. íÇï³ÙÇÝÝ»ñ (Vit. C, B1, B2, B6, E) 

î»Õ³ÛÇÝ µáõÅáõÙª 
1. ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ 
2. Ñ³Ï³Ý»ËÇãÝ»ñ, Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹³ÛÇÝ 

åñ»å³ñ³ïÝ»ñ 
3. Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ (ëï»ñáÇ¹³ÛÇÝ /ÏáñïÇÏոëï»ñáÇ¹Ý»ñ - 

¹³Ý¹³ÕաóÝáõÙ »Ý ·ñ³ÝáõÉ³óÇáÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ ³é³ç³óáõÙÁ ¨ »ñÏ³ñ³óÝáõÙ 
»Ý é»·»Ý»ñ³óÇ³ÛÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ/, áã ëï»ñáÇ¹³ÛÇÝ) 

4. ûëï»á·»Ý»½Á ËÃ³ÝáÕ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ 
Â»ñ³å¨ïÇÏ µáõÅáõÙÁ áõÝÇ ÙÇ ß³ñù Ñ³Ï³óáõóáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ï³Ëí³Í »Ý 

ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÇÙáõÝ íÇ×³ÏÇó, ³ï³ÙÇ åë³ÏÇ ù³Ûù³ÛÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó, µáñµáù³ÛÇÝ 
ûç³ËÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó ¨ ã³÷»ñÇó: 

Ð³Ï³óáõóáõÙÝ»ñÁª 
• ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ·»ñ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, ëáÙ³ïÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ (µñáÝËÇ³É ³ëÃÙ³, é¨Ù³ïÇ½Ù, Ï³ñÙÇñ ·³ÛÉ³Ëï, 
åáÉÇ³É»ñ·Ç³), µ³½Ù³Ó¨ ³ñï³ùÇñï³ÛÇÝ ¿ñÇÃ»Ù³, ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ í³é 
»ñ¨áõÛÃÝ»ñ, ¹»ÙùÇ ³Ûïáõóí³ÍáõÃÛáõÝ: úñ·³ÝÇ½ÙÇ ÇÙáõÝÇï»ïÇ ÁÝÏ×Ù³Ý 
Ñ»ï Ï³åí³Í íÇ×³ÏÝ»ñª ÑÕÇáõÃÛáõÝ, ÑÇåá- ¨ ³íÇï³ÙÇÝá½, É»ÛÏá½, 
×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ, ß³ù³ñ³Ëï, ÃÇñ»áïáùëÇÏá½, ã³ñáñ³Ï 
Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, ØÆì – í³ñ³Ï: 

• ÙÇçÇÝ ¨ Í³Ýñ ³ëïÇ×³ÝÇ å³ñû¹áÝïÇï, ³ï³ÙÇ »ñÏñáñ¹, »ññáñ¹ 
³ëïÇ×³ÝÇ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, åë³ÏÇ ½·³ÉÇ ù³Ûù³ÛáõÙ, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 
í»ñ³Ï³Ý·Ý»É 

• ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛáõÝ – 50˚-Çó ³í»ÉÇ 
թեքí³ÍáõÃÛáõÝ, ³ñÙ³ïÇ ·³·³Ã³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ ×ÛáõÕ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ: 
ÆÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ µáñµáùÙ³Ý ûç³ËÁ 0.5 ëÙ – Çó Ù»Í ¿:  
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êáõñ ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇÝ»ñÇ µáõÅáõÙÁ 
êáõñ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µáõÅáõÙÁ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ 

 
²é³í»É Ñ³×³Ë ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³ï³ÙÇ 

ËáéáãáõÙ ÙÏÝ¹»Õ³ÛÇÝ Ù³ÍáõÏÇ »ñÏ³ñ ÙÝ³Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí Ï³Ù Ýñ³ 
·»ñ¹á½³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

 
´áõÅáõÙÁ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ µáõÅ³Ûóáí` 
I µáõÅ³Ûó` 
 
1.ò³í³½ñÏáõÙ 
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÁ ëáõñ 

å»ñÏáõïáñ ó³íÝ ¿ , ³å³ µáõÅÙ³Ý Ù»ç ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ó³í³½ñÏáõÙÁ: 
Ü»ñë÷é³Ýù³ÛÇÝ ó³í³½ñÏÙ³Ý ³ÝóÏ³óáõÙÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ áñáß ã³÷áí 
åñáµÉ»Ù³ïÇÏ ¿: Ü³Ë ¨ ³é³ç, ï»Õ³ÛÇÝ ³Ý»ëï»ïÇÏÝ»ñÁ µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËáõÙ 
ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ¿ý»ÏïÇíáõÃÛáõÝը: ºñÏñáñ¹Á` ó³í³½ñÏáÕ åñ»å³ñ³ïÇ 
Ý»ñ³ñÏáõÙÁ å»ñÇû¹áÝï µáñµáùÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ß³ï ó³íáï ¿ ¨ Ï³ñáÕ ¿ µ»ñ»É 
ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ: ºññáñ¹Á` ³Ý»ëï»ïÇÏÁ ß³ï ³ñ³· Ý»ñ ¿ ÍÍíáõÙ 
µáñµáùÙ³Ý ûç³ËÇó (³ÝáÃÝ»ñÇ É³ÛÝացմ³Ý ¨ Ýñ³Ýó å³ï»ñÇ µ³ñÓñ 
Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí) ¨ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ïáùëÇÏ 
é»³ÏóÇ³, ÇÝãÇÝ Ý³¨ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹Ç ÃáõÉ³óáõÙÁ áõÅ»Õ ó³í»ñÇó, 
³ÝùÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ³ËáñÅ³ÏÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó: 

Þ³ï Ñ³×³Ë ³Ýó³í ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³í³Ï³Ý ¿ ýÇùë»É ³ï³ÙÁ 
Ù³ïáí ¨ ³ßË³ï»É ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ Í³Ûñ³Ï³Éáí ¨ ëáõñ ·ãÇñÝ»ñáí ³é³Ýց áõÅ»Õ 
×ÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ³ï³ÙÇ íñ³: ê³Ï³ÛÝ, »ñµ ó³í³½ñÏáõÙÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, 
ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÝóÏ³óÝ»É ÇÝýÇÉïñ³óÇáÝ ³Ý½·³Û³óáõÙ, ÇëÏ 
¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ, »ñµ ³éÏ³ ¿ ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ³Ûïáõó, ·»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿ 
Ñ³Õáñ¹ã³Ï³Ý ³Ý½·³Û³óáõÙÁ: 

 
2.äë³Ï³ÛÇն ¨ ³ñÙ³ï³ÛÇն Ï³ÏÕ³ÝÇ Ñ»é³óáõÙ 
ØÏÝ¹»Õ³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µ³ó»É ³ï³ÙÇ 

ËáéáãÁ ¨ Ñ»é³óÝ»É ¨ åë³Ï³ÛÇÝ ¨ ³ñÙ³ï³ÛÇÝ Ï³ÏÕ³ÝÁ: 
ºÃ» å»ñÇû¹áÝïÇïÇ å³ï×³éÝ ¿ Ù»Ï áõñÇß ÝÛáõÃ, ³å³ ³ÛÝ å»ïù ¿ 

Ñ»é³óÝ»É ³ï³ÙÇ ËáéáãÇó: 
 
3.²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ 
Î³ï³ñáõÙ »Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙ: 

ØÏÝ¹»Õ³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Ñ³Ï³ë»åïÇÏÝ»ñ ¨ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñ (3% çñ³ÍÝÇ 
å»ñûùëÇ¹, 1-2% ùÉáñ³ÙÇÝ, 5% Ý³ïñÇáõÙÇ ÑÇåáùÉáñÇ¹, ïñÇ÷ëÇÝ, 
ËÇÙáïñÇ÷ëÇÝ): ²ÛÝáõÑ»ï¨ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ãáñ³óÝáõÙ »Ý ¨ 1-2 ûñáí Ýñ³Ýó Ù»ç 
ÃáÕÝáõÙ »Ý µáõÅÇã íÇñ³Ï³å ÙÏÝ¹»ÕÇ ³ÝïÇ¹áïáí (5% áõÝÇÃÇáÉÇ ÉáõÍáõÛÃ Ï³Ù 
1% Ûá¹ÇÝáÉÇ ÉáõÍáõÛÃ): ²ï³ÙÁ Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³ÏíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
åÉáÙµ³ÝÛáõÃáí: 

ºÃ» ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÁ ³é³ç³ó»É ¿ Ù»Ï ³ÛÉ ÝÛáõÃÇó, ³å³ 
ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ Ùß³ÏáõÙ »Ý åñ»å³ñ³ïÝ»ñáí, áñáÝù áõÝ»Ý Ñ³Ï³¿ùëáõ¹³ïÇí 
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ (0,15% ýáõñ³½áÉÇ¹áÝ, ýáõñ³·ÇÝ, ÑÇ¹ñáÏáñïÇ½áÝ): ²Û¹ ÝáõÛÝ 
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åñ»å³ñ³ïÝ»ñáí ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏáõÙ ÃáÕÝáõÙ »Ý íÇñ³Ï³å»ñ: ²ï³ÙÁ 
Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³ÏáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ åÉáµ³ÝÛáõÃáí: 

 
4.ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ ÑÇí³Ý¹ÇÝ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ 
ÐÇí³Ý¹ÇÝ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ¹á½³íáñí³Í տ³ùáõÃÛáõÝ µ»ñ³Ý³ÛÇÝ 

ողողումÝ»ñÇ ï»ëùáí ¨ áãÝ³ñÏáïÇÏ ³Ý³É·»ïÇÏÝ»ñ (³ÙÇ¹áåÇñÇÝ, ³Ý³É·ÇÝ ¨ 
³ÛÉÝ): ÐÇí³Ý¹Ç ÙÛáõë ³ÛóÁ` 1-2 ûñ Ñ»ïá: 

 
II µáõÅ³Ûó 

1. Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ åÉáÙµ³ÝÛáõÃÇ Ñ»é³óáõÙ 
2. ²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ Ùß³ÏáõÙ 

²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ Éí³ÝáõÙ »Ý ÝáõÛÝ Ñ³Ï³ë»åïÇÏÝ»ñáí: ò³í»ñÇ 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ãáñ³óÝáõÙ »Ý ¨ É»ó³íáñáõÙ ÙÇÝã¨ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý 
·³·³ÃÁ: Î³ñÇá½ ËáéáãÁ ÷³ÏáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ åÉáÙµ³ÝÛáõÃáí: 

ºÃ» ³ï³ÙÁ ó³í³ó»É ¿, ³å³ Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý ýÇ½ÇáÃ»ñ³å¨ïÇÏ µáõÅáõÙ 
(¿É»Ïïñáýáñ»½ KI-Ç Ñ³·»ó³Í ÉáõÍáõÛÃáí, ³Ýá¹·³Éí³ÝÇ½³óÇ³): ò³í»ñÇ 
í»ñ³óáõÙÇó Ñ»ïá ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ É»ó³íáñáõÙ »Ý, ÇëÏ Ï³ñÇá½ ËáéáãÁ 
÷³ÏáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ É»ó³ÝÛáõÃáí: 

 
III µáõÅ³Ûó 
1.Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ åÉáÙµ³ÛÇ Ñ»é³óáõÙ 
2.Î³ñÇá½ ËáéáãÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ ¨ É»ó³íáñáõÙ Ùßï³Ï³Ý 

É»ó³ÝÛáõÃáí 
 
¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µáõÅáõÙ ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ 
´áõÅáõÙÁ ÝáõÛÝÝ ¿, ÇÝã ëáõñ ÇÝý»ÏóÇáÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µáõÅáõÙÁ 

¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ (ï»ë ëïáñ¨): 
 
êáõñ ·³·³Ã³ÛÇÝ íÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µáõÅáõÙ 
ìÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É µ³ñÓñ 

åÉáÙµ³íáñáõÙÇó, ³ñÑ»ëï³Ï³Ý åë³ÏÇó, ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ µáõÅáõÙÇó Ñ»ïá 
(·»ñÉ»ó³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ ·áñÍÇùÝ»ñáí íÝ³ëÙ³Ý ¹»åùáõÙ), 
Ý³¨ ëáõñ íÝ³ëí³ÍùÇ Ñ»ï¨³Ýùáí: 

ºÃ» å»ñÇû¹áÝïÇïÇ å³ï×³éÁ µ³ñÓñ ÏÍí³ÍùÝ ¿, ³å³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
ÑÕÏ»É åÉáÙµ³Ý Ï³Ù ³ñÑ»ëï³Ï³Ý åë³ÏÁ: ÐÇí³Ý¹ÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý 
ýÇ½ÇáÃ»ñ³å¨ïÇÏ µáõÅáõÙ (ï³ùáõÃÛáõÝ µ»ñ³Ý³ÛÇÝ ողողումÝ»ñÇ ï»ëùáí, 
¿É»Ïïñáýáñ»½ ¨ ³ÛÉÝ), ÇëÏ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³¨ ó³í³½ñÏáÕ 
ÙÇçáóÝ»ñ: ÜáõÛÝ µáõÅáõÙÁ ³ÝóÏóÝáõÙ »Ý íÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ 
¹»åùáõÙ, áñÁ ³é³ç³ó»É ¿ ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 
(µ³ó³éáõÃÛáõÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ ·³Ù»ñÇ ¹áõñë µ»ñáõÙÁ å»ñÇû¹áÝï): 

êáõñ íÝ³ëí³ÍùÇó ³é³ç³ó³Í å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ¹»åùáõÙ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ 
å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»É é»Ýï·»Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ³ñÙ³ïÇ Ïáïñí³ÍùÁ µ³ó³é»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ¨ ¾ú¸ Ñ»ï³½áïáõÙ ÝÛ³ñ¹³ÝáÃ³ÛÇÝ ËáõñÓÇ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ºÃ» í»ñçÇÝë íÝ³ëí³Í ¿ (¾ú¸ µ³ñÓñ ¿ 100ÙÏ²-ից) 
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ï³ÙÇ ¹»åáõÉå³óÇ³ ¨ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ É»ó³íáñáõÙ ÙÇÝã¨ 
ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ·³·³ÃÁ: 

ºÃ» Ïáïñí³ÍùÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿, ÇëÏ ¾ú¸ 100ÙÏ²-Çó ó³Íñ ¿, ³å³ 
Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ¹á½³íáñí³Í ï³ùáõÃÛáõÝ µ»ñ³Ý³ÛÇÝ ողողումÝ»ñÇ ï»ëùáí, 



 27 

³ï³ÙÁ ¹áõñë ¿ µ»ñíáõÙ ÏÍí³ÍùÇó, ÇëÏ 3-4 ß³µ³Ã Ñ»ïá ÝáñÇó Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 
¿É»ÏïñáÙ»ïñÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ: ºÃ» ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¾ú¸ ïíյ³ÉÝ»ñÁ µ³ñÓñ »Ý 
2-12ÙÏ²-Çó, ³å³ ³ï³ÙÇ Ï³ÏÕ³ÝÁ Ñ»é³óíáõÙ ¿, ÇëÏ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ 
É»ó³íáñíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ·³·³Ã: 

 
êáõñ ÇÝý»ÏóÇáÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µáõÅáõÙ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ 
I µáõÅ³Ûó 
1.ò³í³½ñÏáõÙ 
ÆÝÛ»ÏóÇáÝ ³Ý½·³Û³óáõÙÁ ³Ûë ÷áõÉáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, µ³Ûó å»ïù ãÇ 

·³ÉÇë: ´³í³Ï³Ý ¿ ³ßË³ï»É ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ Í³Ûñ³Ï³Éáí ëáõñ ·ãÇñÝ»ñáí ¨ 
³ï³ÙÁ Ù³ïáí ýÇùë»É: 

2.²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ¨ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ 
Î³ñÇá½ ËáéáãÇó Ñ»é³óíáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ÇÝý»Ïóí³Í ÷³÷Ï³Í ¹»ÝïÇÝÁ, 

µ³óíáõÙ ¿ ³ï³ÙÇ ËáéáãÁ, Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
Ù»ç ¿ ï»Õ³¹ñíáõÙ áñ¨¿ Ñ³Ï³ë»åïÇÏ ÙÇçáó Ï³Ù µáõÅÇã Ù³ÍáõÏ 
(“Ñåïòîìèêñèí”, “Ãðèíàçîëü”¨ ³ÛÉÝ) ¨ ³ï³ÙÁ Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³ÏíáõÙ ¿ 1-2 
ûñáí: 

3.ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ ÑÇí³Ý¹ÇÝ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ 
àôÅ»Õ ó³í»ñÇ ¹»åùáõÙ Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý ó³í³½ñÏáÕÝ»ñ ¨ áãÝ³ñÏáïÇÏ 

Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ (Çµáõåñáý»Ý,íáÉï³ր»Ý, ³ó»ïÇÉë³ÉÇóÇÉ³ÃÃáõ): 
 
II µáõÅ³Ûó 
1.Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ åÉáÙµ³ÝÛáõÃÇ Ñ»é³óáõÙ 
2.²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ É»ó³íáñáõÙ 
ò³í»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Éí³óáõÙ ¨ 

ãáñ³óáõÙ: ºÃ» ¿ùëáõ¹³óÇ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ (³ÛëÇÝùÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÉÇ³ñÅ»ù 
ãáñ³óÝ»É ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ) Ï³ï³ñáõÙ »Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý É»ó³íáñáõÙ: 
Î³ñÇá½ ËáéáãÁ ÷³ÏíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ É»ó³ÝÛáõÃáí: 

²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ó³í»ñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý Ï³Ù ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ 
ãáñ³óÝ»É ¿ùëáõ¹³ïÁ, ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñáõÙ ÝáñÇó ÃáÕÝáõÙ »Ý µáõÅÇã 
íÇñ³Ï³å, ³ï³ÙÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ÷³ÏáõÙ »Ý, ÇëÏ í»ñçÝ³Ï³Ý É»ó³íáñáõÙÁ 
ÃáÕնáõÙ »Ý ÙÛáõë µáõÅ³ÛóÇÝ: 

 
III µáõÅ³Ûó 
1.Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ åÉáÙµ³ÛÇ Ñ»é³óáõÙ 
2.Î³ñÇá½ ËáéáãÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ ¨ åÉáÙµ³íáñáõÙ Ùßï³Ï³Ý 

É»ó³ÝÛáõÃáí 
 
êáõñ ÇÝý»ÏóÇáÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µáõÅáõÙÁ ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ 
I µáõÅ³Ûó 
1.ò³í³½ñÏáõÙ 
2.¸ñ»Ý³ÅÇ ³å³ÑáííáõÙ 
àñå»ë½Ç Ã»Ã¨³óÝ»É áõÅ»Õ ó³íÁ ¨ Ï³ÝË»É µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÇ 

ï³ñ³ÍáõÙÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ïáõï³Ïí³Í ¿ùëáõ¹³ïÇÝ 
»Éù ³å³Ñáí»É: Â³ñ³Ë³ÛÇÝ ûç³ËÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¹ñ»Ý³íáñáõÙ »Ý 
³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí µ³óáõÙ »Ý ³ï³ÙÇ ËáéáãÁ, 
Ï³ï³ñáõÙ »Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ù³ùñáõÙ, 
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Ëáõë³÷»Éáí Ýñ³ Ý»ñÑñáõÙÇó å»ñÇû¹áÝï; ³ÛÝáõÑ»ï¨ É³ÛÝ³óÝáõÙ »Ý ³åÇÏ³É 
µ³óí³ÍùÁ, áñå»ë½Ç ¿ùëáõ¹³ïÇ ³ñï³ÑáëùÁ ÉÇÝÇ ¿ý»ÏïÇí: 

²ï³ÙÁ µ³ó »Ý ÃáÕÝáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ûñáí: 
²ñï³Ñ³Ûïí³Í å»ñÇûëïÇïÇ ¹»åùáõÙ óáõóí³Í ¿ ³ÝóÙ³Ý Í³Éùáí 

Ïïñí³Íù: Îïñí³ÍùÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 2ëÙ áã å³Ï³ë ¨ ³նå³ÛÙ³Ý ÁÝ¹·ñÏÇ 
í»ñÝáëÏñÁ (ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ ÙÇÝã¨ Ã³ñ³ËÇ ëï³óáõÙ): 

ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ³ñï³¹ñíáõÙ 
»Ý ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µáõÅÇã Ù³ÍáõÏÝ»ñ: Դñ³Ýó ß³ñùÇÝ 
»Ý å³ïÏ³ÝáõÙ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ (“Սեպտոմիկսին ֆորտե”), Ù»ïñáÝÇ¹³½áÉ 
(“Գրինազոլ”), Ûá¹áýáñÙ (“Տեմպոֆոր”) å³ñáõÝ³ÏáÕ Ù³ÍáõÏÝ»ñÁ: ²Ûë 
Ù³ÍáõÏÝ»ñÁ ÃáÕÝáõÙ »Ý ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñáõÙ, Ýñ³Ýó Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý, 
ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙÇó Ñ»ïá, ³ï³ÙÁ ÷³ÏáõÙ »Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ É»ó³ÝÛáõÃáí: ²Û¹ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ëáõë³÷»É ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¨ 
å»ñÇû¹áÝïÇ ÏñÏÝ³ÏÇ í³ñ³ÏÇó µ»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ Ù³Ýñ¿Ý»ñáí, ÇÝãÁ ³Ýå³ï×³é 
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³ï³ÙÁ µ³ó ÃáÕÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ: ´áõÅÇã Ù³ÍáõÏÝ»ñáí 
íÇñ³Ï³å»ñÁ å»ïù ¿ ÷áË»É ³Ù»Ý ûñ, ÙÇÝã¨ µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÇ í»ñçÝ³Ï³Ý 
Ù³ñáõÙÁ: 

3.ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ ÑÇí³Ý¹ÇÝ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ 
ÐÇí³Ý¹ÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý Ñ³×³Ë³ÏÇ áÕáÕáõÙÝ»ñ ÑÇå»ñïáÝÇÏ 

ÉáõÍáõÛÃÝ»ñáí ¨ Ñ³Ï³ë»åïÇÏÝ»ñáí: ÐÇí³Ý¹Á å»ïù ¿ áõß³¹Çñ ÉÇÝÇ, áñå»ë½Ç 
ëÝÝ¹Ç ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ãÁÝÏÝ»Ý ³ï³ÙÇ ËáéáãÇ Ù»ç ¨ ãËó³Ý»Ý ¿ùëáõ¹³ïÇ 
³ñï³ÑáëùÇ ×³Ý³å³ñÑÁ: 

ÐÇí³Ý¹ÇÝ Ý³¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý Ñ³Ï³ÑÇëï³ÙÇÝ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ` ý»ÝÏ³ñáÉ, 
ï³í»·ÇÉ, ëáõåñ³ëïÇÝ, ¹ÇÙ»¹ñáÉ ÁÝ¹áõÝí³Í ¹»Õ³ã³÷»ñáí ¨ ³Ý³¿ñáµ 
ÙÇÏñáýÉáñ³ÛÇ íñ³ ³½¹áÕ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ` µ³ÏïñÇÙ, µÇë»åïáÉ, 
Ù»ïñáÝÇ¹³½áÉ ¨ ³ÛÉÝ: 

úñ·³ÝÇ½ÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ (µ³ñÓñ ç»ñÙáõÃÛáõÝ, 
·ÉË³ó³í»ñ, ÃáõÉáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ) Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ Ý»ñùÇÝ 
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ¿ñÇïñáÙÇóÇÝ, դոùë³óÇկÉÇÝ, Ù»ïÇóÇÉÇÝ ¨ ³ÛÉÝ: ºÃ» 24 Å³Ù 
Ñ»ïá É³í³óáõÙ ãÇ ÝÏ³ïíáõÙ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÁ ÷áËáõÙ »Ý: Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ 
Ñ³Ï³óáõóÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹³ÛÇÝ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ: 

 
II µáõÅ³Ûó 
1.²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ É»ó³íáñáõÙ 
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ï³ÙÁ µ³ó ¿ñ ÃáÕÝí»É ¨ µáÉáñ µáñµáù³ÛÇÝ 

»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ³Ýó»É »Ý (ó³íÇ, ¿ùëáõ¹³ïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ, Ã³ÏáõÙÁ ¨ 
ßáß³÷áõÙÁ ³Ýó³í »Ý) Ï³ï³ñáõÙ »Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³Ï³Ý 
¨ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙ ¨ É»ó³íáñáõÙ ÙÇÝã¨ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ·³·³Ã: 

²ÛÝ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ, áñáÝó Ù»ç ï»Õ³¹ñí³Í ¿ñ µáõÅÇã íÇñ³Ï³å 
í»ñçÝ³Ï³Ý É»ó³íáñáõÙ »Ý ó³íÇ ¨ µáñµáù³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ: ²ï³ÙÁ ÷³ÏáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ É»ó³ÝÛáõÃáí: 

ºÃ» ó³í»ñÁ ã»Ý ¹³¹³ñ»É, ÇëÏ ËáÕáí³ÏáõÙ ÙÝ³ó»É ¿ ¿ùëáõ¹³ï, ³å³ 
ÝáñÇó ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ µáõÅÇã íÇñ³Ï³å, ³ï³ÙÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ÷³ÏíáõÙ ¿, ÇëÏ 
í»ñçÝ³Ï³Ý É»ó³íáñáõÙÁ ÃáÕÝáÙ »Ý ÙÛáõë ³ÛóÇÝ: 

²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ É»ó³íáñáõÙÇó Ñ»ïá ó³í»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý ýÇ½ÇáÃ»ñ³åÇ³ (ýÉÛáõÏïááñÇ½³óÇ³), ÇëÏ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ (³Ûïáõó) Ï³ï³ñíáõÙ ¿ É³ÛÝ Ïïñí³Íù ³ÝóÙ³Ý 
Í³Éùáí: 
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´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ÝË³ñ·»Éելáõ Ñ³Ù³ñ, ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
É»ó³íáñáõÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ³ÝóÙ³Ý Í³Éù Ý»ñ³ñÏáõÙ »Ý 0,2-0,5ÙÉ 
ÑÇ¹ñáÏáñïÇ½áÝ: 

 
III µáõÅ³Ûó 
1.Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ åÉáÙµ³ÝÛáõÃÇ Ñ»é³óáõÙ 
2.Î³ñÇá½ ËáéáãÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ ¨ åÉáÙµ³íáñáõÙ Ùßï³Ï³Ý 

É»ó³ÝÛáõÃáí 
êáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µáõÅÙ³Ý É³í³·áõÛÝ »ÉùÝ ¿` ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý 

³éáÕç³óáõÙÁ, áñáíÑ»ï¨ å»ñÇû¹áÝïÁ ãÇ í»ñաÏ³Ý·ÝíáõÙ, ³ÛÉ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ 
ÏáåÇï ëåÇ³ÝÙ³Ý ÑÛáõëí³ÍùÇ: ê³Ï³ÛÝ, ÝáõÛÝÇëÏ ³Ûë íÇ×³ÏáõÙ å»ñÇû¹áÝïÁ 
ÉÇ³ñÅ»ù Ï³ï³ñáõÙ ¿ Çñ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ: 

²ÝÑ³çáÕ µáõÅÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ 
ùñáÝÇÏ³Ï³ÝÇ Ï³Ù ÍÝáïÇ å»ñÇûëïÇïÇ ¨ ûëï»ոÙÇ»ÉÇïÇ: 

 
øñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` 
1.ÏáÝë»ñí³ïÇí 
2.ÏáÝë»ñí³ïÇí-íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý 
3.íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý 
øñáÝÇÏ ·³·³Ã³ÛÇÝ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ÏáÝë»ñí³ïÇí µáõÅÙ³Ý ÷áñÓ å»ïù 

¿ Ï³ï³ñ»É ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ: ²ÝÑ³çáÕáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ (ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
³Ý³Ýóան»ÉÇáõÃÛáõÝ, ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ó³Íñ ÇÙáõÝáÉá·Ç³Ï³Ý 
é»³ÏïÇí³Ï³ÝáõÃÛáõÝ) ¹ÇÙáõÙ »Ý ÏáÝë»ñí³ïÇí-íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ¨ 
íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ: 

 
øñáÇÏ ýÇµñá½, ·ñ³ÝáõÉ³óíáÕ ¨ ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ 

µáõÅáõÙ 
øñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï µÅÇßÏÁ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ 

³éÝÇ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ Ù»Í ù³Ý³ÏÁ ³ï³ÙÇ Ù³Ïñá- ¨ ÙÇÏñáËáÕáí³ÏÝ»ñáõÙ, 
³ÛëÇÝùÝ, ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷áí Ýñ³Ýó Ñ»é³óÝÇ, í»ñ³óÝÇ µáñµáù³ÛÇÝ 
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ å»ñÇû¹áÝïáõÙ ¨ Ýå³ëïÇ é»·»Ý»ñ³ïáñ åñáó»ëÝ»ñÇ: 

´áõÅáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ µáõÅ³Ûóáí: Ø»Ï µáõÅ³Ûóáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
í»ñç³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï³ñÙ³ï³ÝÇ ³ï³ÙÝ»ñÇ ùñáÝÇÏ ·ñ³ÝáõÉ³óíáÕ 
å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µáõÅáõÙÁ ËáõÕ³ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¨ ËáÕáí³ÏÇ 
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ùß³ÏáõÙÇó Ñ»ïá: 

 
I µáõÅ³Ûó 
1.Î³ñÇá½ ËáéáãÇ Ùß³ÏáõÙ 
Î³ï³ñíáõÙ ¿ Ï³ñÇá½ ËáéáãÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ ³ï³ÙÇ ËáéáãÇ µ³óáõÙ, 

³å³Ñáí»Éáí ³¹»Ïí³ï ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ Ùáï»óáõÙ: Ð»é³óíáõÙ ¿ ³ÙµáÕç 
ÇÝý»Ïóí³Í ÷³÷Ï³Í ¹»ÝïÇÝÁ: Î³ñÇá½ ËáéáãÁ Éí³ÝáõÙ »Ý 
Ñ³Ï³ë»åïÇÏÝ»ñáí: 

2.²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ 
Ùß³ÏáõÙ 

ÊáÕáí³ÏÝ»ñÁ Ùß³ÏíáõÙ »Ý “Crown down” »Õ³Ý³Ïáí: 
²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ 
Ý»Ïñá½³óí³Í ¨ í³ñ³Ïí³Í ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ ËáÕáí³ÏÇ µ³óí³ÍùÇó, 
Ý³¨ í³ñ³Ïí³Í åñ»¹»ÝïÇÝÇ ¨ “ùëÙ³Ý ß»ñïÇ” Ñ»é³óáõÙÁ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
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å³ï»ñÇó, µ³ó»Éáí, ³Û¹åÇëáí, É³ï»ñ³É ÙÇÏñáËáÕáí³ÏÝ»ñÇ µ³óí³ÍùÝ»ñÁ: 
¸»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙÁ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³ÝÇ ¿ý»ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ, 
Éí³Ý³Éáí Ý»Ïñá½³óí³Í ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÁ, ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, ³ñÛ³Ý 
Ù³Ï³ñ¹áõÏÝ»ñÁ, ¿ùëáõ¹³ïÁ, Ã³ñ³ËÁ, Ù³ùñ»Éáí ×³ù»ñÁ ¨ 
ÙÇÏñáËáÕáí³ÏÝ»ñÁ, áñáÝó Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÁ ³ÝÑÝ³ñ ¿: ÎáÙµÇÝ³óí³Í 
¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ¿ý»Ïï ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ï»Õ»É ÙÇ ù³ÝÇ 
ÇñÇ·³óÇáÝ ÉáõÍáõÛÃ (Ý³ïñÇáõÙÇ ÑÇåáùÉáñÇ¹ ¨ çñ³ÍÝÇ å»ñûùëÇ¹ ¨ ³ÛÉÝ): 
²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³Ï³Ù ¨ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙÁ 
å»ïù ¿ ³í³ñï»É ³é³çÇÝ µáõÅ³Ûóáí: ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ã»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ 
ËáÕáí³ÏÇ ÙÇÏñáýÉáñ³ÛÇ ¨ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý 
Ë³ËïÙ³ÝÁ: ²յ¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý µ»ñ»É ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý 
Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ ¨ µáñµáù³ÛÇÝ åñáó»ëÇ ëñ³óÙ³ÝÁ: 

3.²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ÝáõÙÁ 
²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÷áõÃ³ç³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý 

Ùß³ÏáõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ½·³ÉÇ ù³Ý³ÏÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ 
»ñ³ßË³íáñí³Í Ù³ùñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ËáÕáí³ÏÇ Ù»ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÃáÕÝ»É áñ¨¿ 
µáõÅÇã íÇñ³Ï³å: Î³ÉóÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ç ÑÇÙ³Ý íñ³ å³ïñ³ëïí³Í 
åñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³é³í»É ¿ý»ÏïÇí: Üñ³Ýù ÃáÕÝáõÙ »Ý 
»ñÏ³ñ³ï¨ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ, Ñ³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É ¨ ûëï»ո·»Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 
ê³Ï³ÛÝ ãÇ µ³ó³éíáõÙ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ: ´áõÅÇã íÇñ³Ï³åÁ 
ï»Õ³¹ñ»Éáõó Ñ»ïá, ³ï³ÙÁ ÷³ÏáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ É»ó³ÝÛáõÃáí: 

4.ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ ÑÇí³Ý¹ÇÝ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ 
êáíáñ³µ³ñ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ ã»Ý ³ñíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ áñáß ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ 

Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ: ²Û¹åÇëÇ 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇó »Ý` ëñïÇ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñ³ïÝ»ñáí, ³րÑ»ëï³Ï³Ý ÷³Ï³ÝÝ»ñáí 
¨ éÇÃÙÇ ÏñÇãÝ»ñáí, ëáõñ ·ÉáÙ»ñáõÉáÝ»ýñÇïáí ¨ ß³ù³ñ³ÛÇÝ ¹Ç³µ»ïáí 
¹»ÏáÙå»Ýë³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ: Î³ÝË³ñ·»ÉÇã Ñ³Ï³µÇáïÇÏáÃ»ñ³åÇ³Ý ³é³í»É 
Ñ³×³Ë Ï³ï³ñáõÙ »Ý ³Ùáùë³óÇÉÇÝÇ ÙÇçáóáí: 

 
II µáõÅ³Ûó 
²é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ µáõÅ³ÛóÇ ÙÇç¨ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ Ï³åí³Í ¿ ³ÛÝ 

¹»Õ³ÙÇçáóÇ Ñ»ï, áñÁ û·ï³·áñÍí»É ¿ µáõÅÇã íÇñ³Ï³åÇ Ù»ç: 
1.Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ åÉáÙµ³ÝÛáõÃÇ Ñ»é³óáõÙ 
2.²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñի Éí³óáõÙ ¨ ãáñ³óáõÙ 
²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇó Ñ»é³óÝáõÙ »Ý íÇñ³Ï³åÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ: 

ÊáÕáí³ÏÝ»ñÁ ÏñÏÇÝ Éí³ÝáõÙ »Ý ¨ ãáñ³óÝáõÙ ÃÕÃ» ³¹ëáñµ»ñÝ»ñáí: 
ÊáÕáí³ÏáõÙ ¿ùëáõ¹³ïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ (³¹ëáñµ»ñÝ»ñÁ ãáñ »Ý ¹áõñë 
·³ÉÇë) Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÝóÝ»É í»ñçÝ³Ï³Ý ûµïáõñ³óÇ³ÛÇ: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÉÇ³ñÅ»ù 
ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ ãáñ³óÝ»É ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ¿ùëáõ¹³ïÇó, Ýñ³Ýó Ù»ç ÏñÏÇÝ ÃáÕÝáõÙ 
»Ý µáõÅÇã íÇñ³Ï³å, ÇëÏ í»ñçÝ³Ï³Ý É»ó³íáñáõÙÁ ÃáÕÝáõÙ »Ý ÙÛáõë µáõÅ³ÛóÇÝ: 

3.²ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ É»ó³íáñáõÙ 
Èí³ó³Í ¨ ãáñ³ó³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ É»ó³íáñáõÙ »Ý Ùßï³Ï³Ý 

É»ó³ÝÛáõÃáí` 1ÙÙ ãÑ³ëÝ»Éáí ÙÇÝã¨ é»Ýï·»ÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·³·³ÃÁ: Î³ñÇá½ 
ËáéáãÁ ÷³ÏíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ É»ó³ÝÛáõÃáí: 
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III µáõÅ³Ûó 
1.Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ åÉáÙµ³ÛÇ Ñ»é³óáõÙ 
2.Î³ñÇá½ ËáéáãÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ ¨ É»ó³íáñáõÙ 
 
øñáÝÇÏ ëñ³ó³Í å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µáõÅáõÙ 
Æñ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñáí ëñ³ó³Í å»ñÇû¹áÝïÇïÁ ß³ï ÝÙ³Ý ¿ ëáõñ 

å»ñÇû¹áÝïÇïÇÝ ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ýñ³Ýó µáõÅáõÙÁ 
³é³çÇÝ µáõÅ³ÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï ÝáõÛÝն ¿ : 

 
I µáõÅ³Ûó (ï»ë” êáõñ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ µáõÅáõÙÁ ¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉáõÙ”) 
1.ò³í³½ñÏáõÙ 
2.¸ñ»Ý³ÅÇ ³å³ÑáííáõÙ 
3.ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ ÑÇí³Ý¹ÇÝ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ 
êáõñ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ Ù³ñáõÙÇó Ñ»ïá, µáõÅáõÙÁ ÝáõÛÝÝ ¿, ÇÝã ùñáÝÇÏ 

å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: 
 
Ð»é³íáñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ áõ µáõÅÙ³Ý Ý³Ë³ï»ëáõÃÛáõÝÁ 
¶³·³Ã³ÛÇÝ ùñáÝÇÏ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ÏáÝë»ñí³ïÇí µáõÅÙ³Ý 

Ý³Ë³ï»ëáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ : øñáÝÇÏ ýÇµñá½ å»ñÇû¹áÝïÇïÇ ¹»åùáõÙ 
µáõÅáõÙÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ 90-95% ¹»åù»ñáõÙ, ÇëÏ ·ñ³ÝáõÉ»Ù³ïá½ ¨ 
·ñ³ÝáõÉ³óíáÕ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï` 80-85% ¹»åù»ñáõÙ: 

ÎáÝë»ñí³ïÇí µáõÅÙ³Ý Ñ»é³Ï³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¨ 
é»Ýï·»Ý³µ³Ý³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý 3-6 ³ÙÇëÁ Ù»Ï, ÇëÏ 
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù` ÙÇÝã¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý é»·»Ý»ñ³óÇ³ÛÇ 
Ýß³ÝÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ: ´áõÅáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³í³ñïí³Í 
é»Ýï·»ÝáÉá·Ç³Ï³Ý Éáõë³ñÏÙ³Ý ûç³ËÇ ³ÝÑ»ï³óÙ³Ý ¨ å»ñÇû¹áÝï³É ×»ÕùÇ 
É³ÛÝáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³É³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá, Ñ»ï³·³ ÑëÏáÕ³Ï³Ý 
½ÝÝáõÙ ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ: 

Ð³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ é»·»Ý»ñ³ïáñ åñáó»ëÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
³í³ñïí»É 3-6 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÝ³Ï³Ý É³í³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ñ³×³Ë å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ 2-3 ï³ñÇ: 

²ÝÑ³çáÕáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÏñÏÇÝ Ï³ï³ñáõÙ »Ý ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ µáõÅáõÙ Ï³Ù 
¹ÇÙáõÙ »Ý íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³ÝÁ: 

 
ÎáÝë»ñí³ïÇí-íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ 
Üñ³ÝóÇó »Ý` 
1.³ñÙ³ïÇ ·³·³ÃÇ Ñ³ïáõÙ Ï³Ù ³å»Ï¿ÏïáÙÇ³ 
2.ÏáñáÝáé³¹ÇÏáõÉÛ³ñ ë»å³ñ³óÇ³ 
3.³ñÙ³ïÇ Ñ»ÙÇë»ÏóÇ³ ¨ ³Ùåáõï³óÇ³ 
4.³ï³ÙÇ é»åÉ³Ýï³óÇ³ 
ØÇÝã¨ ÏáÝë»ñí³ïÇí-íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÝóÝ»ÉÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 

³Ýó³Ý»ÉÇ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¨ åñáµÉ»Ù³ïÇÏ ËáÕáí³ÏÇ ³Ýó³Ý»ÉÇ Ù³ëÇ 
¿Ý¹á¹áÝïÇÏ µáõÅáõÙ: 

²ñÙ³ïÇ ·³·³ÃÇ Ñ³ïáõÙ, ³å»Ï¿ÏïáÙÇ³ ` ³ñÙ³ïÇ ·³·³ÃÇ ¨ Ýñ³ 
ßñç³Ï³ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÇ Ñ³ïáõÙ: 

²å»Ï¿ÏïáÙÇ³ÛÇ óáõóáõÙÝ»ñÝ »Ý ` Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ áëÏñÇ 
¹»ëïñáõÏïÇí ÷á÷áËոõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ É»ó³íáñÙ³Ý 
³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛáõÝÁ ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý (³ñÙ³ïÇ Ã»ùáõÃÛáõÝ, ÏïñáõÏ Ý»Õ³óáõÙ) 
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Ï³Ù Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý (·áñÍÇùÇ ÏáïñáõÙ, ó»Ù»ÝïÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ) ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ 
Ñ»ï¨³Ýùáí: 

²å»Ï¿ÏïáÙÇ³ÛÇ Ñ³Ï³óáõóáõÙÝ»ñÁ` ëáõñ ¨ ëñ³ó³Í åñáó»ëÝ»ñ, 
³ñÙ³ïÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ Ñ³ÛÙáñÛ³Ý ÍáóÇ Ï³Ù Ù»Ýï³É ËáÕáí³ÏÇ Ùáï, 
³ï³ÙÝ³µÝÇ ¹»ëïñáõÏóÇ³ ¨ ³ï³ÙÇ III ³ëïÇ×³ÝÇ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, Í³Ýñ 
ëáÙ³ïÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ: 

ÎáñáÝáé³¹ÇÏáõÉÛ³ñ ë»å³ñ³óÇ³` ³ï³ÙÇ µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ »ñÏáõ Ù³ëÇ 
»ñÏ³ïÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ, ³Û¹ Ñ³ïí³ÍÇ ÏÛáõñ»ï³Åáí ¨ ÓáõÉí³Í åë³ÏÝ»ñáí ³Û¹ 
»ñÏáõ ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ÙÇ³óáõÙáí: ú·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ëïáñÇÝ Ù»Í 
³ÕáñÇùÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »ñÏ³ïÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ å»ñýáñ³óÇ³ÛÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: 

²ñÙ³ïÇ Ñ»ÙÇë»ÏóÇ³ ¨ ³Ùåáõï³óÇ³`Ñ»ÙÇë»ÏóÇ³-Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ³ï³ÙÇ 
³ñÙ³ïÇ ¨ Ýñ³Ý Ñ³ñ³ÏÇó åë³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ Ñ»é³óáõÙ: Î³ï³ñáõÙ »Ý 
ëïáñÇÝ Ù»Í ¨ í»ñÇÝ ÷áùñ ³ÕáñÇùÝ»ñÇ íñ³: 

²ñÙ³ïÇ ³Ùåáõï³óÇ³` ³ÙµáÕç ³ñÙ³ïÇ Ñ»é³óáõÙÝ ¿ ³é³ÝÓ ³ï³ÙÇ 
åë³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ: ²é³í»É Ñ³×³Ë Ï³ï³ñáõÙ »Ý í»ñÇÝ Ù»Í ³ÕáñÇùÇ 
Ù»¹Ç³É Ãß³ÛÇÝ ³ñÙ³ïÇ íñ³: 

²ï³ÙÇ é»åÉ³Ýï³óÇ³` Ñ»é³óí³Í ¨ µáõÅí³Í ³ï³ÙÁ ÏñÏÇÝ ï»Õ³¹ñáõÙ 
»Ý Çñ ³ï³ÙÝ³µÝÇ Ù»ç: 

 
ìÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ 
ìÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Á` ¹³ ³ï³ÙÇ Ñ»é³óáõÙÝ ¿, áñÇÝ ¹ÇÙáõÙ »Ý 

Ïáնë»ñí³ïÇí ¨ ÏáÝë»ñí³ïÇí-íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ 
³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: 

 
ä»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý ëË³ÉÝ»ñÁ ¨ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
1. ²Ý½·³Û³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáõÛÉ ïñí³Í ëË³ÉÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³ÝóÇó ³é³ç³ó³Í 

µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ï»Õ³ÛÇÝ: 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ý` áõß³·Ý³óáõÃÛáõÝÁ, ÏáÉ³åëÁ, 

¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ /³Ý³ýÇÉ³ÏïÇÏ ßáÏ, ÎíÇÝÏ»Ç ³Ûïáõó ¨ 
³ÛÉÝ/: 

Ð³×³Ë áõß³·Ý³óáõÃÛ³Ý å³ï×³é ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ í³ËÁ 
ëïáÙ³ïáÉá·Ç³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å /¹»ÝïáýáµÇ³/: ²Ûë ¹»åùáõÙ ÝßíáõÙ ¿ 
·ÉË³åïáõÛï, ëñïË³éÝáó, Ù³ßÏÇ ËáÝ³í³óáõÙ ¨ ·áõÝ³ïáõÃÛáõÝ, µÇµ»ñÇ 
É³ÛÝ³óáõÙ, ³ñï»ñÇ³É ×ÝßÙ³Ý Ýí³½áõÙ, ³ÝáÃ³½³ñÏ»ñÇ ³ñ³·³óáõÙ ¨ ÃáõÉ³óáõÙ, 
·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñ×³ï¨ Ïáñáõëï: 

ú·ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÑÇí³Ý¹ÇÝ ï³ÉÇë »Ý ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¹Çñù, 
³å³ÑáíáõÙ Ã³ñÙ û¹Ç Ý»ñÑáëù, ³Ýáß³¹ñÇ ëåÇñïÇ ·áÉáñßÇÝ»ñÇ Ý»ñßÝãáõÙ, 
Ï³ï³ñáõÙ »Ý ¹»ÙùÇ ¨ å³ñ³ÝáóÇ Ù³ßÏÇ ß÷áõÙ ËáÝ³í ëñµÇãáí: Ì³Ýñ ¹»åù»ñáõÙ 
Ý»ñ³ñÏáõÙ »Ý ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ /Ïáñ¹Ç³ÙÇÝ, Ïáý»ÇÝ, ¿ý»¹ñÇÝ/: 

ÎáÉ³åë - ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ·ÉË³åïáõÛïáí, ÃáõÉáõÃÛáõÝáí, Ù³ßÏÇ 
·áõÝ³ïáõÃÛ³Ùµ ¨ ËáÝ³í³óáõÙáí, Ñ³×³Ë³ÏÇ ¨ Ã»É³ÝÙ³Ý ³ÝáÃ³½³ñÏ»ñáí, 
½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý ³ÝÏáõÙáí: ê³Ï³ÛÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ áõß³·Ý³óáõÃÛ³Ý 
·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ïáñáõëï ãÇ ÉÇÝáõÙ: 

ú·ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÑÇí³Ý¹ÇÝ ï³ÉÇë »Ý ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¹Çñù, 
Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ ï³ÉÇë »Ý 20-60 ÙÉ 40% ·ÉÛáõÏá½³ÛÇ ÉáõÍáõÛÃ 2-5ÙÉ 5% 
³ëÏáñµÇÝ³ÃÃíÇ Ñ»ï, 2-3ÙÉ Ïáñ¹Ç³ÙÇÝ, 1-2 ÙÉ 10% Ïáý»ÇÝÇ ÉáõÍáõÛÃ, 2-3ÙÉ 3% 
åñ»¹ÝÇ½áÉáÝ: 
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²Ý³ýÇÉ³ÏïÇÏ ßáÏÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÙÇ³Ý·³ÙÇó /³Ý½·³Û³óÝáÕ ÝÛáõÃÇ 
Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý å³ÑÇó/ ¨ ß³ï ³ñ³·, Ñ³×³Ë ³í³ñïíáõÙ ¿ Ù³Ñáí /Ù³Ñ 
³ë»ÕÇ Í³ÛñÇÝ/, ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ï»ë³ÏÝ»ñáí` 

-Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ - ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ó³í»ñ ëñïÇ ßñç³ÝáõÙ, ÙÇ³Ý·³ÙÇó Ýí³½áõÙ 
¿ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÁ, ÝßÙ³ñíáõÙ ¿ Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ý»Õ³ցáõÙ ¨ 
Ù³ßÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ ·áõÝ³ïáõÃÛáõÝ: 

-³ëýÇùëÇÏ - ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ëáõñ ßÝã³é³Ï³Ý  ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãÁ 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÏáÏáñ¹Ç ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ³Ûïáõóáí, µñáÝËáëå³½Ùáí ¨ Ãáù»ñÇ 
³Ûïáõóáí 

-ó»ñ»µñ³É - ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ñá·»-ß³ñÅ³Ï³Ý ·ñ·éí³ÍáõÃÛ³Ùµ, í³Ëáí, 
·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí, çÕ³Ó·áõÙÝ»ñáí, ßÝã³é³Ï³Ý ³éÇÃÙÇ³Ûáí: 

-³µ¹áÙÇÝ³É – ëáõñ ó³í»ñ ¿åÇ·³ëïñ³É ßñç³ÝáõÙ, »ñµ»ÙÝ ëñïÇ ßñç³ÝáõÙ:  
ÎíÇÝÏ»Ç ³ÛïáõóÁ ÝáõÛÝå»ë ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ß³ï ³ñ³·: ²Ûë ¹»åùáõÙ ï»ÕÇ ¿ 

áõÝ»ÝáõÙ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ ³Ûïáõó, Ñ³ïÏ³å»ë íï³Ý·³íáñ ¿ ÏáÏáñ¹Ç ³ÛïáõóÁ, 
ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ µ»ñ»É ßÝã³Ñ»ÕÓáõÃÛ³Ý: 

ú·ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å»ïù ¿ Ï³Ý·Ý³óÝ»É ³Ý½·³Û³óÝáÕ 
ÝÛáõÃÇ Ý»ñ³ñÏáõÙÁ, ³å³Ñáí»É ßÝã³é³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ /ÑÇí³Ý¹Ç 
·ÉáõËÁ Ã»ù»É ÏáÕùÇ, É»½áõÝ ýÇùë»É, ³½³ï»É µ»ñ³ÝÇ ËáéáãÁ ÷ëËÙ³Ý 
½³Ý·í³ÍÇó/, Ï³ï³ñ»É ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ßÝã³éáõÃÛáõÝ: ²Ý½·³Û³óÝáÕ ÝÛáõÃÇ 
Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ Ý»ñ³ñÏ»É 0,5ÙÉ 0,1% ³¹ñ»Ý³ÉÇÝ, ¹»Õ³ÝÛáõÃÇ Ý»ñÍÍáõÙÁ 
¹³Ý¹³Õ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, Ýß³Ý³Ï»É ·ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñ – 1-2ÙÉ 3% 
åñ»¹ÝÇ½áÉáÝÇ ÉáõÍáõÛÃ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ, Ñ³Ï³ÑÇëï³ÙÇÝ³ÛÇÝ 
åñ»å³ñ³ïÝ»ñ – 2-4ÙÉ 1% ¹ÇÙ»¹ñáÉ, 2-3 ÙÉ 2,5% ëáõåñ³ëïÇÝ - ûñ·³ÝÇ½ÙÇ 
ë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÇ³Ý Ýí³½»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ´ñáÝËáëå³½ÙÇ ¹»åùáõÙ 
Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñ³ñÏáõÙ »Ý 10ÙÉ 2,4% ¿áõýÇÉÇÝ: 

²Ý½·³Û³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ï»Õ³ÛÇÝ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý` ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ, 
Ñ»Ù³ïáÙ³, Çß»ÙÇ³, ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ Ý»Ïñá½, ÍÝáïÝ»ñÇ íÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ 
ÏáÝïñ³Ïïáõñ³, Ñ»ïÝ»ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³µëó»ë Ï³Ù ýÉ»·ÙáÝ³, Ý¨ñÇï, ³ë»ÕÇ ÏáïñáõÙ 
¨ ³ÛÉÝ:  

²ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ – ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ï»ÕÇó, ³ÝáÃÇ íÝ³ëÙ³Ý 
å³ï×³éáí: Î³Ý·Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ßñç³ÝÁ ³Ùáõñ ë»ÕÙ»É 
µ³Ùµ³Ï» ËÍáõÍáí: Ð³ïÏ³å»ë íï³Ý·³íáñ »Ý Ñ³Õáñ¹ã³Ï³Ý ³Ý½·³Û³óÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ /ïáõµ»ñ³É, Ù³Ý¹ÇµáõÉÛ³ñ, 
ïáñáõë³É/ 

Ð»Ù³ïáÙ³ - ÝáõÛÝå»ë ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ÝáÃÝ»ñÇ íÝ³ëÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ²Ûë 
¹»åù»ñáõÙ Ñ»Ù³ïáÙ³ÛÇ ßñç³ÝáõÙ 15 ñáå»áí å»ïù ¿ ¹Ý»É ë³éÁ ë»ÕÙáÕ Ãñçáó: 

Æß»ÙÇ³ - ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ù³ßÏÇ ÏïñáõÏ ·áõÝ³ïáõÃÛ³Ùµ ³Ý½·³Û³óÝáÕ 
ÝÛáõÃÇ Ù»ç ³éÏ³ ³ÝáÃ³ë»ÕÙÇãÝ»ñÇ /³¹ñ»Ý³ÉÇÝ/ ¨ ³Ý½·³Û³óÝáÕ ÝÛáõÃáí 
³ÝáÃÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ×ÝßÙ³Ý å³ï×³éáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ Çß»ÙÇ³ÛÇ »ÝÃ³ñÏí³Í 
ûç³ËÁ å»ïù ¿ Ù»ñë»É: 

ÐÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ Ý»Ïñá½ - ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ëË³ÉÙ³Ùµ áõñÇß ÝÛáõÃ /Ï³ÉóÇáõÙÇ 
ùÉáñÇ¹, ³Ýáß³¹ñÇ ëåÇñï ¨ ³ÛÉÝ/ Ý»ñ³ñÏÙ³Ý å³ï×³éáí: ÐÇí³Ý¹Á ÙÇ³Ý·³ÙÇó 
½·áõÙ ¿ ÏïñáõÏ ó³í: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝÙÇç³å»ë Ï³Ý·Ý³óÝ»É ÝÛáõÃÇ 
Ý»ñ³ñÏáõÙÁ, µ³ó³Ñ³ï»É Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ûç³ËÁ ¨ ßáõñçÁ å³ß³ñ»É 0,5% ÝáíáÏ³ÇÝÇ 
ÉáõÍáõÛÃáí, ÃáÕÝ»Éáí ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ Ù»ç ¹ñ»Ý³Å: Î³ñ»ÉÇ ¿ Ýß³Ý³Ï»É 
Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ` Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ åñáó»ëÇ ³é³ç³óáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

ÌÝáïÝ»ñÇ íÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ ÏáÝïñ³Ïïáõñ³ - ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ù»¹Ç³É Ã¨³ÝÙ³Ý 
ÙÏ³ÝÇ íÝ³ëÙ³Ý å³ï×³éáí Ù³Ý¹ÇµáõÉÛ³ñ Ï³Ù ïáñáõë³É ³Ý½·³Û³óÙ³Ý 
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Å³Ù³Ý³Ï: ÎáÝïñ³Ïïáõñ³Ý ëáíáñ³µ³ñ ³ÝóÝáõÙ ¿ 3-4 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
Ð»ïÝ»ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³µëó»ë ¨ ýÉ»·ÙáÝ³ - ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ñ³Ï³ë»åïÇÏ³ÛÇ ¨ 

³ë»åïÇÏ³ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³Ù Ñ»Ù³ïáÙ³ÛÇ Ã³ñ³Ë³Ï³ÉÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï: ´áõÅÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí å»ïù ¿ µ³ó³Ñ³ï»É ³é³ç³ó³Í ûç³ËÁ, 
¹ñ»Ý³íáñ»É ¨ Ýß³Ý³Ï»É Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ Ã»ñ³åÇ³: 

Ü¨ñÇï - ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ óáÕáõÝÁ ³ë»Õáí íÝ³ë»Éáõ ¹»åùáõÙ, 
Ñ³ïÏ³å»ë Ù³Ý¹ÇµáõÉÛ³ñ, Ù»Ýï³É, ëïáñ³ÏÝ³Ï³å×³ÛÇÝ ³Ý½·³Û³óáõÙÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï: ÐÇí³Ý¹Ç Ùáï ³é³ç³ÝáõÙ »Ý å³ñ¿ëÃ»½Ç³, ½·³ÛÝáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙ, 
ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ ó³í³ÛÇÝ ½·³óáõÙÝ»ñ: Ü¨ñÇïÁ Ï³ñáÕ ¿ ï¨»É ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇó 
ÙÇÝã¨ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë: ´áõÅÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý ýÇ½ÇáÃ»ñ³åÇ³, 
Ù»ñëáõÙ, íÇï³ÙÇÝáÃ»ñ³åÇ³: 

²ë»ÕÇ Ïáïñí³Íù - »Ã» Ïáïñí³Í ³ë»ÕÇ Í³ÛñÁ »ñ¨áõÙ ¿, ³å³ ³ÛÝ å»ïù ¿ 
Ñ»é³óÝ»É, ÇëÏ »Ã» ·ïÝíáõÙ ¿ Ëáñ³ÝÇëï ß»ñï»ñáõÙ, ³å³ ³ÛÝ å»ïù ¿ Ñ»é³óÝ»É 
ëï³óÇáÝ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ºñµ»ÙÝ, »ñµ ³ë»ÕÇ µ»ÏáñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÝÛ³ñ¹-
³ÝáÃ³ÛÇÝ óáÕáõÝÇ Ùáï, ³ÛÝ ã»Ý Ñ»é³óÝáõÙ: 

2. êË³ÉÝ»ñ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ³ï³ÙÇ ËáéáãÇ µ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, 
³ÛëÇÝùÝ ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ Ùáõïù ëï»ÕÍ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

³) ³ï³ÙÇ ËáéáãÇ áã µ³í³ñ³ñ µ³óáõÙ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É 
³ï³ÙÇ ï»Õ³·ñ³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³Ý É³í ãÇÙ³Ý³Éáõ å³ï×³éáí: 

´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ`  
-µÅÇßÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ã·ïÝ»É ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ »É³ÝóùÝ»ñÁ 
-³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ É»ó³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ 

·áñÍÇùÝ»ñÇ ÙáõïùÁ ¹»åÇ ËáÕáí³Ï ¹Åí³ñ³ó³Í ¿ 
-³ï³ÙÇ ËáéáãáõÙ Ï³ñáÕ »Ý å³Ñå³Ýí»É ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ 

ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ, ÇÝãÁ Ïµ»ñÇ ³ï³ÙÇ ·áõÛÝÇ ÷á÷áËÙ³ÝÁ 
-¿Ý¹á¹áÝïÇÏ ·áñÍÇùÇ ÏáïñáõÙ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏáõÙ 

ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ`³ï³ÙÇ ËáéáãÇ Ã³ÕÇ ÉÇ³ñÅ»ù Ñ»é³óáõÙ ¨ ÉÇ³ñÅ»ù ÙáõïùÇ 
µ³óáõÙ ¹»åÇ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñ 

µ) ³ï³ÙÇ ËáéáãÇ ã³÷³½³Ýó É³ÛÝ µ³óáõÙ  
´³ñ¹áõÃÛáõÝÁ` ³ï³ÙÇ å³ï»ñÇ ÃáõÉ³óáõÙ ¨ Ýñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ 

Ïáïñí³ÍùÝ»ñ, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
»É³ÝóùÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ Ë³ËïíáõÙ ¿ ³ï³ÙÇ ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý 
ï»ëùÁ: 

ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ ` ³ï³ÙÇ å³ï»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ, 
¿Ý¹á¹áÝïÇÏ µáõÅÙ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³ï³ÙÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ 
Ý»ñËáÕáí³Ï³ÛÇÝ ·³Ù»ñÇ Ï³Ù ³ñÑ»ëï³Ï³Ý åë³ÏÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: 

·) ³ï³ÙÇ ËáéáãÇ Ñ³ï³ÏÇ ¨ å³ï»ñÇ Ã³÷³Í³ÏáõÙ (å»ñýáñ³óÇ³) - 
Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³ï³ÙÇ ï»Õ³·ñ³Ï³Ý ³Ý³ïáÙÇ³ÛÇ ãÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýù, Ý³¨ 
³ï³ÙÇ áã ïÇåÇÏ Ã»ùí³ÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: ²Ûë ¹»åù»ñáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ 
³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝ µÇýáõñÏ³óÇ³ÛÇ ßñç³ÝÇó, å»ñýáñ³óÇáÝ ³ÝóùÇ ½áÝ¹³íáñáõÙÁ 
ÉÇÝáõÙ ¿ ó³íáï /»Ã» ³é³Ýó ³Ý½·³Û³óÙ³Ý ¿/: 

´³ñ¹áõÃÛáõÝÁ` ùñáÝÇÏ³Ï³Ý µáñµáùÙ³Ý ûç³ËÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙ 
å»ñÇû¹áÝïáõÙ: 

ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ`Ã³÷³Í³ÏáõÙÝ»ñÁ ÷³ÏíáõÙ »Ý ²Æò-áí Ï³Ù 
³Ù³É·³Ùáí: ÐÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ Ï³ï³ñ»É åë³Ï³³ñÙ³ï³ÛÇÝ ë»å³ñ³óÇ³ 
/ï³ñ³Ýç³ïáõÙ/ Ï³Ù ³ñÙ³ïÇ ³Ùåáõï³óÇ³: 

 3. ²ñÙ³ïÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý ëË³É áñáßáõÙ 
´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ` 
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-áã µ³í³ñ³ñ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ ¨ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ Ã»ñÇ 
É»ó³íáñáõÙ 

-·³·³Ã³ÛÇÝ ³ÝóùÇ É³ÛÝ³óáõÙ ¨ ·»ñÉ»ó³íáñáõÙ 
-å»ñÇ³åÇÏ³É ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ å³ñµ»ñ³Ï³Ý íÝ³ëáõÙ ËáÕáí³ÏÇ 

Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï  
ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` ³ñÙ³ïÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý ×ßïáõÙ ¨ ÏñÏÝ³ÏÇ 

¿Ý¹á¹áÝïÇÏ µáõÅáõÙ 
4.êË³ÉÝ»ñ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý 

Ùß³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
³) ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÙáõïùÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ É³ÛÝ³óáõÙ 
´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ` ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¹Åí³ñ³ó³Í Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý 

Ùß³ÏáõÙ ¨ É»ó³íáñáõÙ, ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏáïñáõÙ 
ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ ÙáõïùÇ É³ÛÝ³óáõÙ 
µ)³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ Ã³÷³Í³ÏáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ ¿` 
- Ã»ù ËáÕáí³ÏÝ»ñáõÙ áã×ÏáõÝ ¨ ëáõñ Í³Ûñáí ·áñÍÇùÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý 

¹»åùáõÙ 
-ËáÕáí³ÏÇ ÏáñáõÃÛ³Ý ³Ýï»ëáõÙ,ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ËáÕáí³ÏÇ å³ïÁ § ÷áùñ 

ÏáñáõÃÛ³Ý¦ Ù³ëáõÙ Ï³Ù ã³÷Çó ³í»ÉÇ ¿ µ³ñ³ÏáõÙ(“stripping”), Ï³Ù Ã³÷³Í³ÏáõÙ ¿: 
´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ` å»ñÇû¹áÝïáõÙ µáñµáù³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙ 
ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` ÷áñÓ»É ³ÝóÝ»É ËáÕáí³ÏÁ ¨ É»ó³íáñ»É ³ÛÝ 

å»ñýáñ³óÇáÝ ³ÝóùÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: ²ÝÑ³çáÕáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¹ÇÙáõÙ »Ý 
íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ: 

·)³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏáõÙ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙ 
ä³ï×³éÁ` Ã»ù ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ áã×ÏáõÝ ëñ³Í³Ûñ ·áñÍÇùÝ»ñáí Ý³¨, 

»ñµ ãÇ å³Ñå³ÝíáõÙ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ã³÷»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (ûñÇÝ³Ï, 30 
Ñ³Ù³ñÇ ·áñÍÇùÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ 20-ñ¹ Ñ³Ù³ñÇó Ñ»ïá): 

 ´³ñ¹áõÃÛáõÝ` ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³ÝóáõÙÁ ¨ É»ó³íáñáõÙÁ 
¹³éÝáõÙ ¿ ³ÝÑÝ³ñ Ï³Ù ß³ï ¹Åí³ñ³ó³Í 

ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` ÷áñÓ»É ÏñÏÇÝ ³ÝóÝ»É ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÁ µ³ñ³Ï 
·áñÍÇùÝ»ñáí, ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ù»Í³óÝ»Éáí Ýñ³Ýó ã³÷Á: 

¹)) ·áñÍÇùÇ ÏáïñáõÙ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ Ù»ç - ³é³ç³ÝáõÙ ¿, »ñµ  
-û·ï³·áñÍíáÕ ·áñÍÇùÝ»ñÁ áñ³ÏÛ³É ã»Ý, Íáõé »Ý Ï³Ù Ñ»ï åïïí³Í 
- »ñµ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·áñÍ³¹ñíáõÙ ¿ Ù»Í áõÅ  
- »ñµ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÁ Ùß³Ï»ÉÇë åïïáõÙ »Ý ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù 

åïï»É ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ / H-file/, Ï³Ù ãÇ å³Ñå³ÝíáõÙ ×Çßï åïïÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ 
(K-fail-90, K-rimer-180): 

- Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ ³é³ÝÓ ÉÛáõµñÇÏ³ÝïÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý 
-³ï³ÙÇ ËáéáãÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ µ³óáõÙ ¨ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ »É³ÝóùÝ»ñÇ áã 

ÉÇ³ñÅ»ù É³ÛÝ³óáõÙ 
´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ` Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙ, 

ËáÕáí³ÏÇ ·áñÍÇù³ÛÇÝ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ É»ó³íáñÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛáõÝ: 
ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇó ·áñÍÇùÇ Ïáïñí³Í Ñ³ïí³ÍÇ 

Ñ»é³óáõÙ Ï³Ù Ýñ³Ý ßñç³Ýó»Éáõ ÷áñÓ (³ÛëÇÝùÝ ³ÝóÝ»É ÏáÕùáí): ²ÝÑ³çáÕáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É ¹»åáýáñ»½ Ï³Ù íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ( 
Ñ»é³óÝ»É Ïáïñí³Í Ñ³ïí³ÍÁ ¨ Ï³ï³ñ»É é»ïñá·ñ³¹ ÉÇóù): 

») ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ Ëó³ÝáõÙ ¹»ÝïÇÝ³ÛÇÝ Ë³ñïáõÏÝ»ñá Ï³Ù ÷³÷áõÏ 
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáí:²é³ç³ÝáõÙ ¿, »ñµ áã Å³Ù³Ý³ÏÇÝ »Ý û·ï³·áñÍáõÙ Ù»Í ã³÷ë»ñÇ 
·áñÍÇùÝ»ñ ¨ ËáÕáí³ÏÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ Éí³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 



 36 

´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ ³ÝóÙ³Ý ¹Åí³ñ»óáõÙ Ï³Ù 
³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛáõÝ 

ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` ËáÕáí³ÏÇ ³é³ï Éí³óáõÙ ¨ ³ÝóáõÙ ³ÙµáÕç 
»ñÏ³ÛÝùáí ÷áùñ Ñ³Ù³ñÇ ·áñÍÇùÝ»ñáí: 

½)³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏáõÙ ·³·³Ã³ÛÇÝ É³ÛÝ³óÙ³Ý ëï»ÕÍáõÙ(“zipping”)- 
³é³ç³ÝáõÙ ¿, »ñµ Ý»Õ ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏáõÙ ³ßÑ³ïáõÙ »Ý Ù»Í Ñ³Ù³ñÇ áã×ÏáõÝ 
·áñÍÇùáí, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ËáÕáí³ÏÁ ëï³ÝáõÙ ¿ ³í³½» Å³Ù³óáõÛóÇ ï»ëù: 

´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ` ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ ·³·³Ã³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ Ñ»ñÙ»ïÇÏ 
É»ó³íáñÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛáõÝ: 

ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` ËáÕáí³ÏÇ É»ó³íáñáõÙ áõÕÕ³Ñ³Û³Í ÏáÝ¹»Ýë³óÇ³ÛÇ 
»Õ³Ý³Ïáí 

5.´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ É»ó³íáñÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï 

³)Ã»ñÇ É»ó³íáñáõÙ 
´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ` Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ µáñµáùÙ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ ¨ áëÏñ³ÛÇÝ 

¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ ûç³ËÇ Ù»Í³óáõÙ: 
ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` ÏñÏÝ³Ï³Ý ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ µáõÅáõÙ ¨ ËáÕáí³ÏÇ 

É»ó³íáñáõÙ ÙÇÝã¨ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ·³·³Ã: 
µ)ËáÕáí³ÏÇ ·»ñÉ»ó³íáñáõÙ 
´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ µáñµáùÙ³Ý ëñ³óáõÙ µáõÅáõÙÇó 

³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá 
ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` »Ã» Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ ¹áõñë ¿ »Ï»É 

ëÇÉ»ñÁ, ³å³ µáñµáùáõÙÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇó: È³í³óáõÙÁ 
³ñ³·³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß³Ý³Ï»É ýÇ½ÇáÃ»ñ³å¨ïÇÏ µáõÅáõÙ ¨ 
ÑÇ¹ñáÏáñïÇ½áÝÇ Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñ ³ÝóÙ³Ý Í³ÉùÇ ßñç³ÝáõÙ: ²ÛïáõóÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ, óáõóí³Í ¿ Ýñ³ Ñ³ïáõÙÁ: 

Ð³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ ·áõï³å»ñã» Ï³Ù Ù»ï³Õ³Ï³Ý ·³ÙÇ ¹áõñë 
·³Éáõ ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ ³ÛÝ ¹áõñë µ»ñ»É ¨ ³ÝóÏ³óÝ»É ÏñÏÝ³ÏÇ ¿Ý¹á¹áÝïÇÏ 
µáõÅáõÙ: 

·)³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ áãÑ»ñÙ»ïÇÏ É»ó³íáñáõÙ 
´³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ`Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ µáñµáùÙ³Ý ëñ³óáõÙ µáõÅÙ³Ý ï³ñµ»ñ 

Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ 
ÞïÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ` ³ñÙ³ï³ËáÕáí³ÏÇ ÏñÏÝ³ÏÇ É»ó³íáñáõÙ: 

 
 

ÆÝý»ÏóÇ³ÛÇ ëïáÙ³ïá·»Ý ûç³Ë 
 

ÆÝý»ÏóÇ³ÛÇ ûç³Ë ³ë»Éáí Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù ï»Õ³ÛÇÝ, ùñáÝÇÏ µáñµáùáõÙ, áñÁ 
áõÝ³Ï ¿ ³é³ç³óÝ»É ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý é»³ÏóÇ³ Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ñ»É 
³é³ÝÓÇÝ ûñ·³Ý-Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ:  

ÆÝý»ÏóÇáÝ ûç³ËÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó 
Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ·³ëÇùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇ 
ù³Ûù³ÛÙ³Ý Ïáõï³ÏáõÙ, áñáÝù Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë ³ÝïÇ·»ÝÝ»ñ: ÆÝý»ÏóÇáÝ 
ûç³ËÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï é»ýÉ»Ïïáñ ·ñ·éÇã: 
²Ûë ³Ù»ÝÁ Ç í»ñçá ³é³ç ¿ µ»ñáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³ïáõÏ ïÇåÇ é»³ÏóÇ³-ëáõñ Ï³Ý 
ùñáÝÇÏ ë»åëÇë: 

ê»åïÇÏ é»³ÏóÇ³ÛÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ÉÇÝáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù ` ëñÁÝÃ³ó Ó¨, ÙÇ 
ù³ÝÇ ûñ` ëáõñ ë»åëÇë ¨ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë Ï³Ù ï³ñÇ` ùñáÝÇÏ ë»åëÇë: 
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Àëï ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý  ÇÝý»ÏóÇáÝ ûç³ËÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ` û¹áÝïá·»Ý, ûïá·»Ý, 
áõéá·»Ý, ïáÝ½ÇÉÛ³ñ, í»ñù³ÛÇÝ, åáñï³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉÝ:  ´ÅßÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë ³é³çÝ³ÛÇÝ 
ÇÝý»ÏóÇáÝ ûç³ËÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ áõÝÇ ß³ï Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: 

²ÝóÛ³É Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý ¹»åù»ñ, »ñµ ù³Ûù³Ûí³Í 
³ï³ÙÁ Ñ»é³óÝ»ÉÇë áñáß ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ 
³ÝÑ»ï³ó»É »Ý :   

1911Ã. ³Ý·ÉÇ³óÇ Ã»ñ³å¨ï Ð³Ýï»ñÁ µáõÅ»É ¿ñ ³Ý»ÙÇ³Ý` Ñ»é³óÝ»Éáí 
¹»åáõÉå³óí³Í ³ï³ÙÁ: ê³ ÑÇÙù ïí»ó µ»ñ³Ý³ÛÇÝ ë»åëÇëÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ²ÛåÇëáí µ»ñ³ÝÇ ËáéáãáõÙ ·ïÝíáÕ 
³Ëï³Ñ³ñí³Í ûç³ËÝ»ñÁ å»ïù ¿ ¹Çï»É áã ÙÇ³ÛÝ áñå»ë ï»Õ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, 
³ÛÉ áñå»ë ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³áõïáÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ¨ ³áõïáÇÝïáùëÇÏ³óÇ³ÛÇ ³ÕµÛáõñ:   

 
êïáÙ³ïá·»Ý ûç³Ë – ë³ ÙÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ 

µ»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ ûñ·³ÝÝ»ñÇ ¨ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ áõÝ»óáÕ 
ùñáÝÇÏ µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹ ûç³ËÝ»ñÇó »Ý é³¹ÇÏáõÉÛ³ñ ÏÇëï³Ý, 
ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ûëï»áÙÇ»ÉÇïÁ, Ãù³·»ÕÓ»ñÇ ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
û¹áÝïá·»Ý, éÇÝá·»Ý Ñ³ÛÙáñÇïÝ»ñÁ, û¹áÝïá·»Ý »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ ·ñ³ÝáõÉÛáÙ³Ý, 
É»½í³ÛÇÝ ÝßÇÏÇ µáñµáùáõÙ,  ÏÇë³é»ï»Ýóí³Í ³ï³ÙÝ»ñÇ µáñµáùáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: 
êïáÙ³ïá·»Ý ûç³ËÁ  Çñ å³Ãá·»Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ (Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí Ñ»ï»ñá ¨ 
³áõïá³ÝïÇ·»Ý³ÛÇÝ å»ñëÇëï»ÝóÇ³ÛÇ ³ÕµÛáõñ) ×ÝßáõÙ ¿ ÇÙáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ 
³é³ç ¿ µ»ñáõÙ ³ÛÝåÇëÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ÇÝãåÇëÇù »Ý é¨Ù³ïÇ½Ù, Ý»ýñÇï, 
ÙÇáÏ³ñ¹Çï, é¨Ù³ïáÇ¹ ³ñïñÇï, Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ ·³ÛÉ³Ëï ¨ ³ÛÉÝ:  

ºñµ»ÙÝ ³Ûë ûç³ËÝ»ñÝ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ 
ë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÇ³ (³ñÙ³ï³É»óÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáí áñå»ë ³É»ñ·»Ý): 
¼³ñ·³ÝáõÙ ¿ ¹³Ý¹³Õ»óí³Í ëÇåÇ ³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³` í³ëÏáõÉÇïÝ»ñ, ¿ñÇÃ»Ù³, 
ÎíÇÝÏ»Ç ³Ûïáõó, ýÉ»µÇï, ÉÇÙý³Ý·Çï ¨ ³ÛÉÝ: 

 
úç³Ë³ÛÇÝ - å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ  
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³Ûë ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ ³ÛÝ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý 

åñáó»ëÝ»ñÁ ¨ íÇ×³ÏÝ»ñÁ, »ñµ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ó»É ¿ ÉáÏ³É 
³áõïáÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ³ÕµÛáõñÇó: ²Ûë ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃíÇÝ ¿ ¹³ëíáõÙ ëÇñï-
³ÝáÃ³ÛÇÝ, Ñ»Ý³ß³ñÅÇã ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ ß³ï Ù»Í 
ï»Õ ¿ ïñíáõÙ ë»åëÇëÇÝ: 

 
ê»åëÇëÁ - ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿, áñÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ 

ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ï»Õ³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇáÝ ûç³ËÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó: ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÁ ¹ñ³Ýù ëï³ýÇÉ³ÏáÏ»ñ, ëïñ»åïáÏáÏ»ñ ¨ ³ÕÇù³ÛÇÝ óáõåÇÏÝ»ñÝ 
»Ý: ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ³ÝÏ³Ë Ñ³ñáõóÇãÇ µÝáõÛÃÇó µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï 
ÝáõÛÝÝ ¿: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ë»åëÇëÇ ³é³ç³óÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñ` 1.ïáùëÇÏ 
(ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³ñ·³ëÇùÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ ³ñÛ³Ý ÙÇçáóáí), 2. 
Ý¨ñá·»Ý  (é»ýÉ»Ïïáñ Ý»Ûñáí»·»ï³ïÇí Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ), 3. ÇÝý»ÏóÇáÝ-³É»ñ·ÇÏ, 
áñÁ ³Ù»Ý³×ÇßïÝ ¿ µ³ó³ïñáõÙ ë»åëÇëÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ: Àëï 
ÈáõÏáíëÏáõ ¨ èÇµ³ÏáíÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ý»Ïñá½í³Í Ï³ÏÕ³Ýáí ³ï³Ù 
ßñç³å³ïí³Í ¿ Ñ³ñ³ñÙ³ï³ÛÇÝ µáñµáùÙ³Ùµ, áñÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
ëïñ»ïáÏáÏ»ñÇ ë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÇ³ÛÇ ³Õµáõñ: ê³ ³é³ç ¿ µ»ñáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ 
³áõïáë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÇ³: Ð³Ï³ëïñ»åïáÏáÏ³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, Ï³åí»Éáí 
³ÝïÇ·»ÝÇ Ñ»ï, ýÇùëíáõÙ »Ý µçÇçÝ»ñÇ íñ³, áñÝ ¿É µ»ñáõÙ ¿ ÑÇå»ñ»ñ·ÇÏ 
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é»³ÏóÇ³ÛÇ ³é³ç³óáõÙ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ûñ·³ÝÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ: ²é³ç³ÝáõÙ ¿ 
¹³Ý¹³Õ»óí³Í ïÇåÇ é»³ÏóÇ³:  

 
úç³Ë³ÛÇÝ - å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 

 ÈáõÏáÙëÏÇÝ µ³Å³ÝáõÙ ¿ »ñ»ù ËÙµÇ`  
1. ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÙÇç³å»ë Ï³å áõÝ»Ý ëïáÙ³ïá·»Ý ûç³ËÇ 
Ñ»ï 
2. ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ , »ñµ ëïáÙ³ïá·»Ý ûç³ËÁ áõÕ»ÏóáõÙ ¨ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙ ¿ 
³ÛÝ  
3. »ñµ Ï³åÁ áñáß³ÏÇ ã¿ 
 
úíñáõóÏÇÝ µ³Å³ÝáõÙ ¿ ãáñë ËÙµÇ` 
1. ëïñ»åïáÏáÏ³ÛÇÝ Í³·Ù³Ý ÇÝ»ÏóÇáÝ-³É»ñ·ÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 
2. ³áõïá³É»ñ·ÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 
3. ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÇ³Ûáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 
4. ëïáÙ³ïá·»Ý ûç³ËÇ »ñÏ³ñ³ï¨ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó ûñ·³Ý½ÙÇ áã ëå»óÇýÇÏ 
é»½Çëï»Ýï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝÏ×Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 ²é³çÇÝ ËÙµÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ »ÝÃ³ëáõñ ë»åïÇÏ ¿Ý¹áÏ³ñ¹ÇïÁ, áã 
ëå»óÇýÇÏ ÙÇáÏ³ñ¹ÇïÁ, í³ëÏáõÉÇïÝ»ñÁ, Ý»ýñÇïÁ, ÏáÝÛáõÏïÇíÇïÁ ¨ ³ÛÉÝ: 

²Ûë ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï ¹³Ý¹³Õ »Ý ½³ñ·³ÝáõÙ:  
ºñÏñáñ¹ ËÙµÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ é¨Ù³ïÇ½ÙÁ, Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ 

·³ÛÉ³ËïÁ, ëÏÉ»ñá¹»ñÙÇ³Ý, é¨Ù³ïáÇ¹ ³ñïñÇïÁ, Ñ³Ý·áõó³íáñ 
å»ñÇ³ñï»ñÇïÁ: 

ºññáñ¹ ËáõÙµÁ Ï³åí³Í ¿ ëïáÙ³ïá·»Ý ûç³ËÁ µáõÅ»Éáõ Ñ»ï ¨ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ »ñÇÃ»Ù³Ûáí, ýÉ»µÇïáí, Ï³åÇÉÛ³ñÇïáí, ÃñáÙµáýÉ»µÇïáí: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ ÏáÝÛáõÏïÇíÇï , éÇÝÇï , ¹»ñÙ³ïÇï, µñáÝËÇï ¨ ³ÛÉÝ:  
âáññáñ¹ ËÙµáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ãí³ñÏ»É ã³÷³½³Ýó Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ (Ãáù»ñÇ, ëñïÇ, ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ, ÉÛ³ñ¹Ç, »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ, 
³ñÛ³Ý, ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ): 

 
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý  å³ïÏ»ñÁ 
 êÏ½µáõÙ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ ÝßáõÙ »Ý ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ßáõï Ñá·Ý³ÍáõÃÛáõÝ, 

ùñïÝ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ëñïËµáó: Î³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ó³í ëñïÇ ßñç³ÝáõÙ, ·ñ·éí³Í 
íÇ×³Ï, ·ÉË³ó³í»ñ, Ó»éù»ñÇ ¹áÕ,  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÑÛáõÍí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ:  
ÐÇí³Ý¹Ý»ñÁ »Õ³Ý³ÏÇ Ñ³Ý¹»å ·»ñ½·³ÛáõÝ »Ý ¹³éÝáõÙ: úµÛ»ÏïÇíáñ»Ý 
¹ÇïíáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý å³ïÏ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, ¾Ü²-Ç µ³ñÓñ³óáõÙ, Ñ»Ùá·ÉáµÇÝÇ 
Çç»óáõÙ, ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñÇ ÃíÇ Ýí³½áõÙ, É»ÛÏáå»ÝÇ³: 

 
²ËïáñáßáõÙ 
 ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³Ï` ûç³Ë³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ¨ ÇÝý»ÏóÇáÝ ûç³ËÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ: 
êïáÙ³ïá·»Ý ûç³ËÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ µ³ñ¹ ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñ ³ÛÝ áõÝÇ ß³ï 
³Õù³ï ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ: ä»ïù ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É 
ù³Ûù³Ûí³Í ¨ ¹»åáõÉå³óí³Í ³ï³ÙÝ»ñÇÝ, ³ñÑ»ëï³Ï³Ý åë³Ïáí 
³ï³ÙÝ»ñÇÝ, Ñ³ñ·³·³Ã³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇÝ, å³ñû¹áÝïÇ 
µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËÝ»ñÇÝ, É»½í³ÛÇÝ, ÁÙå³Ý³ÛÇÝ ÝßÇÏÝ»ñÇÝ, Ñ³ÛÙáñÛ³Ý 
ËáéáãÝ»ñÇÝ: Ð»ï³½áïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇó ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³ÍÁ ¹³ ÑÇëï³ÙÇÝ³-
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ÏáÝÛáõÏïÇí³ÛÇÝ ÷áñÓÝ ¿ (Áëï è»ÙÏ»Ç): ²Ûë Ù»Ãá¹Ç ¿áõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿` ³ãùÇ 
Ù»ç Ï³Ã»óÝáõÙ »Ý 1-2 Ï³ÃÇÉ ÑÇëï³ÙÇÝ(1:100000 Ï³Ù 1:500000 Ýáëñ³ó³Í):  
êïáÙ³ïá·»Ý ûç³ËÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³ÏÝ³·Ý¹Ç ¨ Ïáå»ñÇ 
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ Ï³ñÙñáõÃÛáõÝ, Ù³½³ÝáÃÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í É³ÛÝ³óáõÙ:  

Ð³×³Ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉÇÝáõÙ Ñ»ï³½áïÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ »Õ³Ý³Ï ³ÝóÏ³óÝ»É 
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: úñÇÝ³Ï é»Ýï·»Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ, ³ñÛ³Ý ³Ý³ÉÇ½Á ¨ Ù³ßÏ-
³É»ñ·ÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:  

 
´áõÅáõÙÁ 
²é³çÇ Ñ»ñÃÇÝ í»ñ³óÝ»É ëïáÙ³ïá·»Ý ûç³ËÁ: ºÃ» ¹³ Ï³ÏÕ³ÝÇ 

µáñµáùáõÙ ¿, ³å³ ßï³å Ï³ï³ñ»É Ï³ÏÕ³ÝÇ ¿ùëïÇñå³óÇ³ Ñ»ï³·³ 
µáõÅáõÙáí: ²Ùåáõï³óÇ³Ý Ñ³Ï³óáõóí³Í ¿: ²ï³ÙÝ»ñÁ óáõóí³Í ¿ Ñ»é³óÝ»É 
³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ,»ñµ ÏáÝë»ñí³ïÇí µáõÅáõÙÁ (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å»ñÇû¹áÝïÇïÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï) Ï³Ëí³Í ÑÇí³Ý¹Ç ÇÙáõÙ íÇ×³ÏÇó ¨ ³ï³ÙÇ ïáåá·ñ³ýÇ³ÛÇó 
ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ ÉÇ³ñÅ»ù Çñ³Ï³Ý³óÝ»É: ²ï³ÙÇ Ñ»é³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 
ûç³Ë³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý é»ÙÇëÇ³ÛÇ ßñç³ÝáõÙ:  ²ÛÝ 
¹»åù»ñáõÙ , »ñµ áõÝ»Ýù å³ñû¹áÝï³É ûç³ËÝ»ñ ¨ ù³Ûù³Ûí³Í ³ï³ÙÝ»ñ å»ïù 
¿ ëÏë»É µáõÅ»É ¹³Ýù, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÏáÝë»ñí³ïÇí ×³Ý³å³ñÑáí, áñÇó Ñ»ïá 
Ï³ï³ñ»É íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¾ýý»ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ »ñ¨áõÙ ¿ 3-6 
³ÙÇë ³Ùó: 



 Կակղանի կառուցվածքը 
(Pulpa dentis) 

 
 Կակղանը (pulpa dentis)  տեղակայված է ատամի խոռոչում (cavum dentis),  և 
անատոմիորեն բաժանվում է պսակային և արմատային մասերի: Պսակային 
հատվածը գտնվում է պսակային խոռոչում (cavum coronare), իսկ արմատային 
հատվածը արմատախողովակում (canalis radicis dentis): Մեկարմատանի 
ատամներում նրանց միջև սահմանը լավ արտահայտված չէ, իսկ բազմարմատանի 
ատամներում` սահմանազատված են արմատախողովակների մուտքով: Իր տեսքով 
կակղանը կրկնում է ատամի անատոմիական ձևը, իսկ պսակային մասում 
արտահայտված են կակղանի եղջյուրները, որոնք համապատասխանում են ծամիչ 
ատամների թմբիկներին: 
 Կակղանը իրենից ներկայացնում է փուխր շարակցական հյուսվածք, որը 
կազմված է բջիջներից, թելերից, հիմնական նյութից, անոթներից և նյարդերից և ունի 
մեզենխիմալ ծագում /առաջանում է ատամնային պտկիկից/: 
 Կակղանի հիմնական նյութը ունի դոնդողանման տեսք և կազմված է մուկո- և 
գլիկոպրոտեիններից և մուկոպոլիշաքարներից: Մուկո- և գլիկոպրոտեինները 
իրենցից ներկայացնում են գլիկոզամինոգլիկանների միացություններ 
սպիտակուցների հետ: Գլիկոզամինոգլիկանները կատարում են պաշտպանական 
ֆունկցիա կակղանի բջիջների և անոթների համար: Մուկոպոլիշաքարներից 
առավել մեծ տեղ են գրավում գիալուրոնաթթուն և խոնդրոիտինծծմբական թթուն: 
Թթու մուկոպոլիշաքարներն ապահովում են հիմնական նյութի մածուցիկությունը և 
թափանցելիությունը:  
        Բացի այդ կակղանի հիմնական նյութը հանդիսանում է միջավայր, որտեղ 
գտնվում են բջջիջները, թելերը և անոթները, որոնց միջև տեղի են ունենում 
նյութափոխանակության պրոցեսներ: 
Կակղանի թելերը հիմնականում ներկայացված են առաջին և երրորդ կարգի 
կոլագենային թելերով, որոնք ունեն խառը դասավորվածություն: Բացի այդ 
կակղանում կան արգիրոֆիլ թելեր, որոնք ներկվում են արծաթի ներկերով, 
օքսիթալանային թելեր, որոնք կայուն են թթուների նկատմամբ: Էլաստինային թելեր 
կակղանում չեն հայտնաբերվել: 

Պսակային մասում թելերի քանակությունը ավելի քիչ է, քան արմատային 
մասում, և դասավորված են դիֆուզ, իսկ արմատային մասում ավելի խիտ են և 
դասավորված անոթներին և նյարդերին զուգահեռ, ձևավորելով նրանց համար 
յուրօրինակ մուֆտաներ:  
 Կակղանի բջջային կազմը տարբեր հեղինակներ բաժանում են մի քանի 
շերտերի: 
-օդոնտոբլաստիկ կամ պերիֆերիկ /ծայրամասային/ շերտ 
- բջջազուրկ Վեյլի շերտ 
- միջանկյալ կամ սուբօդոնտոբլաստիկ շերտ 
- կենտրոնական շերտ 
  

Առաջին շերտը կոչվում է օդոնտոբլաստիկ կամ պերիֆերիկ /ծայրամասային/ 
շերտ և կազմված է տանձաձև կամ օվալաձև բջիջներից – օդոնտոբլաստներից, 
որոնց հիմնական ֆունկցիան դենտինի սինթեզն է: Օդոնտոբլաստները ունեն 



ելուններ, որոնցից մեկը, ամենաերկարը մտնում է դենտինային խողովակ /Թոմսի 
թելիկ/, հասնելով մինչև դենտին-էմալային սահման, նույնիսկ որոշները մտնում են 
էմալի հաստության մեջ, առաջացնելով էմալային իլիկներ, իսկ մյուսները` ավելի 
կարճերը, ուղված են դեպի կակղանի կենտրոն և կապվելով իրար հետ առաջացնում 
են հյուսակ:  
      Ատամի պսակի շրջանում հայտնաբերվում է օդոնտոբլաստ բջիջների 2-5 շերտ, 
իսկ արմատի շրջանում 1-2: Արմատային մասի օդոնտոբլաստները ավելի փոքր են 
չափերով և իրար մոտ են դասավորված: Օդոնտոբլաստները ունեն կորիզ և բջջային 
այլ օրգանոիդներ` ցիտոպլազմատիկ ցանց, Գոլջիի համալիր, միտոքոնդրիումներ և 
ռիբոսոմներ: Ռիբոսոմները մասնակցում են ցիտոպլազմայում սպիտակուցների 
սինթեզին, միտոքոնդրիումները հանդիսանում են էներգիայի աղբյուր: Արտաքինից 
օդոնտոբլաստները պատված են ցիտոպլազմատիկ թաղանթով, որը առաջացնում է 
դեսմոսոմալ կապեր հարևան բջիջների միջև, ստեղծելով ցանց, որը ապահովում է 
դրանց միավորված պատասխանը տարբեր գրգռիչների հանդեպ: 
  

Հաջորդ շերտը - բջջազուրկ Վեյլի շերտ – չի պարունակում բջիջներ, և շատ 
հեղինակներ գտնում են որ այս շերտը ընդհանրապես անատոմիորեն գոյություն 
չունի, այլ հայտնվում է միայն մանրադիտակի տակ, պրեպարատի մշակման 
ժամանակ` կակղանի կծկման հետևանքով:  
        

Երրորդ շերտը կոչվում է միջանկյալ կամ սուբօդոնտոբլաստիկ շերտ կամ 
աստղաձև բջիջների շերտ, և պարունակում է քիչ դիֆերենցված բջիջներ, որոնցից 
հետագայում կարող են առաջանալ և օդոնտոբլաստներ, և կենտրոնական շերտի 
բջիջներ` ըստ պահանջի: Կա կարծիք, որ այս բջիջները նախաօդոնտոբլաստներ են, 
բայց այս կարծիքը չի ապացուցվել: 

 
Չորրորդ կենտրանական շերտը պարունակում է շարակցական հյուսվածքին 

բնորոշ բոլոր բջիջները` ֆիբրոբլաստներ, հիստիցիտներ, պլազմոցիտներ, 
մակրոֆագեր, լիմֆոցիտներ, մոնոցիտներ, ադվենտիցիալ բջիջներ և այլն:  

Նրանցից կարևորը ֆիբրոբլաստներն են, որոնց ֆունկցիայի մեջ է մտնում 
կոլագենային թելերի և հիմնական նյութի սինթեզը, ինչպես նաև անհրաժեշտության 
դեպքում մասնակցում են կակղանի պաշտպանիչ ֆունկցիային, սինթեզելով 
ախտահարման օջախի շուրջ ֆիբրոզ պատյան:  

Հիստիոցիտները, մակրոֆագերը – տձև բջիջներ են, որոնք իրականացնելով 
ֆագոցիտոզ մասնակցում են կակղանի պաշտպանիչ ֆունկցիային: Անշարժ 
հիստիոցիտները անհրաժեշտության դեպքում կարող են ակտիվանալ և դառնալ 
ակտիվ շարժուն մակրոֆագեր: 

Պլազմոցիտներ – կլորավուն բջիջներ են, որոնց հիմնական ֆունկցիան է 
հակամարմինների սինթեզը: 

Լիմֆոցիտները նույնպես ապահովում են պաշտպանիչ ֆունկցիան: 
Ադվենտիցիալ բջիջները տեղակայված են անոթների երկայնքով և 

անհրաժեշտության դեպքում կարող են վերածվել հիստիոցիտների կամ 
ֆիբրոբլաստների: 

Բացի այդ կենտրոնական շերտում են գտնվում նաև արյունատար և լիմֆատիկ 
անոթները, նյարդերը: 

Կակղանում պարարտ բջիջներ չկան: 



Կակղանի պսակային հատվածում գերակշռում են բջջային տարրերը, իսկ 
արմատախողովակներում ` թելերը: 

Կակղանի արյունամատակարարումը ապահովվում է a.carotis externa-ի 
միջոցով, որից առանձնանում է a.maxilaris-ը և վերին ծնոտի ատամներին ճյուղեր է 
տալիս /a.alveolaris superior anterior et posterior/: Ստորին ծնոտի ատամները – 
rr.dentalis a.alveolaris inferior: 

Կակղանի արյունամատակարարումը ապահովվում է երկու ճանապարհով` 
հիմնական և հավելյալ: Հիմնականը կատարվում է մեկ կամ երկու հիմնական 
արտերիոլներով, որոնք կակղան են մտնում ատամի արմատի ապիկալ 
/գագաթային/ անցքից, իսկ հավելյալը – մտնում են կակղան պերֆորանտների 
/հավելյալ կողմնային անցքերի/ միջով, որոնք առավել շատ են գագաթի շրջանում: 

Արմատային կակղանում հիմնական և հավելյալ անոթները ճյուղավորվելով 
առաջացնում են բազմաթիվ անաստոմոզներ: Անոթները, որոնք մտնում են կակղան, 
ունեն 100 մկմ տրամագիծ, բարակ պատեր, որոնք կազմված են հարթ միոցիտների 
մեկ շերից և չեն պարունակում էլաստիկ թաղանթ: Ատամի խոռոչում նրանք 
բաժանվում են նախակապիլյարների, որոնցից դուրս են գալիս մազանոթները: 

Արտերիոլները կակղանում բաժանվում են մազանոթների, որոնք կազմում են 
երկու ցանց                 – - սուբօդոնտոբլաստիկ   
- կենտրոնական /համապատասխան շերտերում/: 

Արյան հետհոսքը ապահովվում է վենուլների /մանր երակների/ միջոցով, որոնք 
դառնում են երկու-երեք երակ , որոնք դուրս են գալիս գագաթային անցքից և մտնում 
պերիօդոնտի անոթային խրձի մեջ: 

Կակղանի նյարդավորումը: Նյարդային թելերը կակղան են մտնում նույնպես 
գագաթային անցքով, արտերիոլների հետ, առաջացնելով նյարդա-անոթային խուրձ: 
Մտնող նյարդերը միելինապատ են, սակայն հասնելով մինչև պսակային մաս նրանք 
միելինազրկվում են: Սուբօդոնտոբլաստիկ շերտում նրանք առաջացնում են 
Ռաշկովի նյարդային հյուսակը:  
   Միելինազուրկ նյարդաթելերը բաղկացած են ակսոպլազմայից, ակսոլեմայից և 
շրջապատված են լեմոցիտներով, կամ շվանային բջիջներով: Միելինապատները 
բացի այս ամենից ունեն նաև միելինային թաղանթ: 

Վերին ծնոտի ատամները նյարդավորվում են n.alveolaris superior posterior, 
media et anterior /n.infraorbitalis/, իսկ ստորին ծնոտի ատամները – n.alveօlaris inferior 
/n.mandibularis/: Սրանք օրգանիզմի միակ նյարդաթելերն են, որ բոլոր տեսակի 
գրգռիչներին պատասխանում են ցավով: 
 
 

Կակղանի ֆունկցիաները 
 

Սնուցող /տրոֆիկ/ - ապահովվում է հարուստ արյունամատակարարմամբ և 
կակղանի հիմնական նյութի շնորհիվ: Դենտինի սնուցումը նույնպես 
իրականացվում է կակղանի շնորհիվ, ավելի ճիշտ օդոնտոբլաստների դենտինային 
ելուստների միջոցով: 

 Տարիքի հետ կակղանի սնուցող ֆունկցիան նվազում է, ինչը կարող է 
նպաստել այնպիսի ախտաբանական պրոցեսների առաջացմանը կարծր 



հյուսվածքներում, ինչպիսիք են. մաշվածություն, սեպաձև դեֆեկտ, ատամների 
էրոզիա և այլն: 

 
Կառուցողական /պլաստիկ/ - կատարվում է օդոնտոբլաստների և 

ֆիբրոբլաստների միջոցով: Օդոնտոբլաստները առաջացնում են դենտին ամբողջ 
կյանքի ընթացքում, իսկ ֆիբրոբլաստները այն բջիջներն են, որոնք առաջացնում են 
կակղանի կոլագենային թելերը և հիմնական նյութը: 

 
Պաշտպանիչ – ապահովվում է կակղանի կենտրոնական շերտի բջջիջների 

կողմից. պլազմոցիտների և հիստիոցիտների, ինչպես նաև օդոնտոպլաստների 
/երրորդային դենտինի սինթեզ/ և ֆիբրոբլաստների կողմից: Պլազմոցիտները 
սինթեզում են հակամարմիններ, իսկ հիստիոցիտները ախտաբանական 
պրոցեսների ժամանակ դառնում են շարժուն մակրոֆագեր և ֆագոցիտոզի 
ենթարկում բակտերիաները և օտար մարմինները: 

Օդոնտոբլաստները ախտաբանական պրոցեսների ժամանակ առաջացնում են 
երրորդային դենտին, իսկ ֆիբրոբլաստները կարող են առաջացնել ֆիբրոզ թաղանթ 
ախտաբանական օջախի շուրջ: 

 
Զգայական /սենսոր/ - ապահովվում է նյարդային համակարգի կողմից: 

 
Կակղանի տարիքային և դիստրոֆիկ փոփոխությունները 

 
Ամբողջ կյանքի ընթացքում ատամի կակղանում տեղի են ունենում տարբեր 

տեսակի ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական պրոցեսներ: Քանի որ 
օդոնտոբլաստները ամբողջ կյանքի ընթացքում առաջացնում են երկրորդային 
դենտին, ապա ատամի խոռոչը չափերով փոքրանում է, հատկապես արմատային 
շրջանում: Բացի այդ կակղանում նվազում է բջիջների և ավելանում է թելերի 
քանակը, հայտնաբերվում է ֆիբրոզ: 

Բացի այդ կակղանում առաջանում են դիստրոֆիկ փոփոխություններ նաև 
անբարենպաստ գործոնների ազդեցության ներքո: Դրանցից են` 

- օդոնտոբլաստների վակուոլիզացիա - սկսվում է միտոքոնդրիումների 
վակուոլիզացիայից, այնուհետև վակուոլներ առաջանում են նաև ցիտոպլազմայում, 
հայտնաբերվում են ցիտոլիզի օջախներ: Հետագայում բջիջների փոխարեն 
հայտնաբերվում են հեղուկով լցված խոռոչներ: 

- կակղանի ռետիկուլյար դիստրոֆիա - բնորոշվում է վակուոլիզացիայի 
պրոցեսի տարածմամբ օդոնտոբլաստների բոլոր շերտերի և այլ բջիջների վրա: Այս 
դեպքում կակղանը հիշեցնում է ցանց, որի բջիջները լցված են հեղուկով: 

- կակղանի պետրիֆիկացիա - տեղի է ունենում, երբ կակղանում սկսվում է 
անօրգանական /հանքային/ նյութերի կուտակում: Պետրիֆիկացիան կարող է լինել 
տարածուն և օջախային: Օջախայինի ժամանակ առաջանում են դենտիկլներ – մեկ 
կամ մի քանի հատ: Դենտիկլները կարող են լինել տարբեր մեծության և ձևի: Ըստ 
տեղակայման նրանց բաժանում են  

- ազատ – սրանք կապված չեն ատամի խոռոչի պատի հետ 
- հարպատային – հպվում են խոռոչի որևէ պատին 
- օբլիտերացնող- լցնում են ամբողջ ատամի խոռոչը, հատկապես պսակային 

մասը 



- ինտերստիցիալ – որոնք երկրորդային կամ երրորդային դենտինի 
առաջացման շնորհիվ հայտնվել են նրանց շերտում:  
Ըստ կառուցվածքի կարող են լինել. 
- բարձրակազմ, այսինքն նման դենտինի 
- ցածրակազմ 

Դենտիկլները կարող են հանդիսանալ լուրջ խոչընդոտ էնդոդոնտիկ բուժման 
ժամանակ, հատկապես եթե նրանք գտնվեն արմատային մուտքի շրջանում: Բացի 
այդ, եթե դրանք գտնվեն նյարդային ցողունին մոտ, և գրգռեն այն, կարող են բերել 
ուժեղ նևրալգիկ բնույթի ցավերի: 
 
 

Կակղանի բորբոքում 
(Pulpitis) 

 
Դասակարգում 

Պուլպիտի դասակարգման փորձեր արվել են դեռ 100 տարի առաջ: Առաջին 
փորձերից է արկևի դասակարգումը, որը առաջարկվել է 1886 թվին: Այս 
դասակարգումը պարունակում էր պուլպիտի սուր և քրոնիկ տեսակների 12 
տարատեսակներ: Դրանից հետո առաջարկվեցին տարբեր դասակարգումներ. 
Աբրիկոսով, Մոգիլնիցկի և Եվդոկիմով, Գոֆունգ և այլն, սակայն նրանցից ոչ մեկը 
լայն տարածում չգտավ, քանի որ կամ շատ ծավալուն էին, կամ որոշ ընդգրկված 
ախտորոշումներ, ինչպիսիք էին. կակղանի հիպերէմիա, կակղանի ատրոֆիա, 
շճային բորբոքում և այլն, հնարավոր է ախտորոշել միայն կլինիկական տվյալների 
հիման վրա:  

Այժմ գործածվող դասակարգումն է ՄԲՍԻ /Մոսկովյան բժշկական 
ստոմատոլոգիական ինստիտուտ/  դասակարգումը. 
 
1. Սուր պուլպիտ (pulpitis acuta) 
 ա/ օջախային (pulpitis acuta focalis or localis) 
 բ/ տարածուն (pulpitis acuta diffusa) 
2. Քրոնիկ պուլպիտ (pulpitis chronica) 
 ա/ ֆիբրոզ (pulpitis chronica fibrosa) 
 բ/ գանգրենոզ (pulpitis chronica gangrenosa)  
 գ/ հիպերտրոֆիկ /աճակալական/ (pulpitis chronica hypertrophica) 
3. Քրոնիկ պուլպիտների սրացում (pulpitis chronica exacerbata) 
Այժմ ավելացվել է նաև հետևյալ դասը 
- վիճակներ կակղանի մասնակի և ամբողջական հեռացումից հետո 
Կակղանաբորբի այս տեսակներից ամեն մեկն ունի իր ուրույն կլինիկական 
պատկերը և կարող է ախտորոշվել սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ տվյալների հիման վրա: 
 
Դասակարգումը ըստ ՀԱԿ-ի 
K04.0. Պուլպիտ 
K04.00. Սկզբնական /հիպերեմիա/ 
K04.01. Սուր 
K04.02. Թարախային /կակղանային աբսցես/ 



K04.03. Քրոնիկ 
K04.04. Քրոնիկ  խոցային 
K04.05. Քրոնիկ հիպերպլաստիկ /կակղանային պոլիպ/ 
K04.08. Այլ ճշգրտված պուլպիտ 
K04.09. Չճշգրտված պուլպիտ 
K04.1. Կակղանի նեկրոզ 
 Կակղանի գանգրենա 
Ko4.2Կակղանի դեգեներացիա 
 Դենտիկլներ 
 Կակղանային կալցիֆիկատներ 
 Կակղանային քարեր 
 
Պուլպիտների պատճառագիտությունը 
 
Կակղանի բորբոքային պրոցեսները`պուլպիտները, կարող են առաջանալ մի շարք 
պատճառագիտական գործոններից, որոնք բաժանվում են հետևյալ խմբերի 
- ինֆեկցիոն /վարակային/ 
- վնասվածքային /տրավմատիկ/ 
- յաթրոգեն - բժշկի միջամտության հետևանքով 
1.Ինֆեկցիոն պուլպիտներ. 
      Կակղանի բորբոքման պատճառ այս դեպքում հանդիսանում են 
միկրոօրգանիզմները, որոնք առավել հաճախ ատամի խոռոչ են ներթափանցում 
կարիոզ խոռոչից դենտինային խողովակներով կամ պերֆորացիոն անցքով, երբեմն 
կարող են ներթափանցել նաև գագաթային անցքից ռետրոգրադ ճանապարհով 
արյան կամ լիմֆայի միջոցով կամ պարօդոնտալ գրպանից: 
 Միկրոօրգանիզմները կարող են ներթափանցել ատամի կակղան դենտինային 
խողովակներով դենտինի մերկացման ժամանակ նույնպես, որը նկատվում է էմալի 
բարձր մաշվածության դեպքում, նաև ատամի ճաքերի միջոցով: 
    Պուլպիտներ հարուցող միկրոֆլորան բազմազան է, նույնիսկ որոշ հեղինակներ 
նշում են մոտ 19 տեսակ միկրոօրգանիզմներ, որոնցից են ստաֆիլոկոկեր 
/ոսկեգույն, սպիտակ, դեղին/, ստրեպտոկոկեր /հեմոլիտիկ, կանաչեցնող, ոչ 
հեմոլիտիկ/, սնկեր, ցուպիկներ, ֆուզոսպիրոխետներ և այլն: Բայց ամենից շատ են 
հանդիպում ստրեպտոկոկերը և լակտոբացիլները, հազվադեպ`ստաֆիլոկոկերը: 
Կակղանաբորբի սուր տեսակների ժամանակ միկրոօրգանիզմները հանդիպում են 
հիմնականում մոնոկուլտուրաների ձևով, իսկ քրոնիկ ձևերի դեպքում`2-4 
միկրոօրգանիզմների ասոցիացիաների ձևով: 
 2. Վնասվածքային պուլպիտներ  
Կարող են առաջանալ մեխանիկական, քիմիական և ֆիզիկական գործոնների 
ազդեցության պատճառով: Մեխանիկական գործոնը, դա ատամի վրա սուր կամ 
քրոնիկ մեխանիկական ազդակի ազդեցությունն է /հարված կամ թույլ ուժով բայց 
երկարատև/, ինչի հետևանքով կարող է առաջանալ ատամի պսակի կամ արմատի 
կոտրվածք, հոդախախտ կամ սալջարդ, որը ուղեկցվում է անոթա-նյարդային խրձի 
վնասումով:   
     Ատամի պսակի կոտրվածքի ժամանակ, երբ բացվում է կակղանի խոռոչը, 
կակղանում առաջանում է սուր բորբոքում, իսկ մեկ շաբաթից կարող է առաջանալ 
նեկրոզ: 



         Ատամի արմատի կոտրվածքի ժամանակ հյուսվածքների վնասումը բերում է 
արյունատար անոթների պատռմանը և արյունազեղմանը, ինչից հետո սկսվում է 
կանգ, և կակղանը ենթարկվում է իշեմիկ նեկրոզի: 
      Անոթա-նյարդային խրձի վնասումն առաջանում է նաև ատամի լրիվ, իսկ երբեմն 
մասնակի հոդախախտի ժամանակ: 
   Բոլոր տրավմատիկ վնասումների դեպքում բակտերիաների միացումն 
առաջացնում է կակղանի ավելի ծանր վնասում, եթե տրավմատիկ վնասումը 
իզոլացված է, երբեմն հնարավոր է կակղանի վերականգնում, բայց եթե միանում է 
միկրոֆլորան ապա դա չի տեղի ունենում: 
       Քիմիական գործոններից են դեղանյութերը, քիմիական գործարաններում 
աշխատելը և այլն: 
 Ֆիզիկական գործոններին կարելի է դասել ռադիացիոն ճառագայթումը և այլն: 
3. Յաթրոգեն գործոնները կարող են լինել հետևյալները 

  ա/ կակղանի խոռոչի պերֆորացիա կարիոզ խոռոչի մշակման ժամանակ 
բ/ կարիոզ խոռոչի մեխանիկական մշակում կամ պսակի մշակում օրթոպեդիկ 
միջամտության նպատակով առանց սառեցման, ինչը բերում է կակղանի ջերմային 
այրվածքի և դենտինի դեհիդրատացիայի – ջրազրկման: Հյուսվածքային հեղուկը 
մղվում է կակղանից դեպի դենտինային խողովակներ, տանելով իր հետ 
օդոնտաբլաստները:  
գ/ խորանիստ կարիոզ խոռոչի լեցավորում առանց մեկուսացնող տակդիրի 
դ/ թերի հեռացված ինֆեկցված դենտինը մշտական լեցանյութի տակ 
ե/ լեցանյութի և ատամի կարծր հյուսվածքների եզրային հպման խանգարում, 
լեցանյութի սխալ շաղախման պատճառով 
զ/ ուժեղ քիմիական նյութերի օգտագործում կարիոզ կոռոչների դեղորայքային 
մշակման ժամանակ 
է/ կոպիտ միջամտություններ պարօդոնտի հիվանդությունների բուժման ժամանակ 
/կյուրետաժ, լաթային վիրահատություններ/ 
 ը/ սխալ հաշվարկված օրթոդոնտիկ ապարատների կիրառում, ատամը 
տեղաշարժելու ժամանակ: 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ որոշ ժամանակ անց օրթոդոնտիկ 
բուժումից հետո (5-6 տարի), հիվանդների մոտ նկարագրվել է դեպուլպացված 
ատամների զգալի ավելացում, համեմատած ստուգիչ խմբի հետ: Կակղանի 
վնասման մեխանիզմը լիարժեք հետազոտված չէ: Ամենահավանական պատճառն է 
հավանաբար այն, որ ատամների օրթոդոնտիկ տեղաշարժը կարող է բերել անոթա-
նյարդային խրձի ձգմանն ու արյունատար անոթների պատռմանը, ներքին 
արյունազեղումներին, ինչը հետագայում բերում է կամ կակղանի իշեմիկ նեկրոզի, 
կամ եթե միկրոբներ են միացել, ուրեմն` ինֆեկցիոն կակղանաբորբի: 
 

Պուլպիտների ախտածնությունը 
 

Բորբոքային պրոցեսները կակղանում ընթանում են այնպես, ինչպես և այլ 
հյուսվածքներում և անցնում են հետևյալ փուլերը 
- ալտերացիա 
- էքսուդացիա 
- պրոլիֆերացիա 



 Կակղանի սուր բորբոքումը համարվում է հիպերէրգիկ տիպի ռեակցիա և 
հանդիսանում է կակղանի անմիջական պատասխան պատչառագիտական գործոնի 
ազդեցությանը նրա բջիջների վրա: 
 Բջիջների վնասման հետևանքով կակղանի հիմնական նյութ են արտամղվում 
կենսաբանական ակտիվ նյութեր /ԿԱՆ/ կամ բորբոքման մեդիատորներ, որոնցից 
են` հիստամինը, սերոտոնինը /պարարտ բջիջներից/, կատեխոլամինները 
/թրոմբոցիտներից/, ցիտոկինները /մակրոֆագերից և մոնոցիտներից/ և 
քեմոտաքսիսի գործոնները: Հիստամինը հանդիսանում է անոթաակտիվ ամին, որը 
բերում է բորբոքային շրջանի արյունամատակարարման ուժեղացմանը, 
մազանոթների լայնացմանը և պատերի թափանցելիության բարձրացմանը, ինչի 
հետևանքով տեղի է ունենում արյան պլազմայի ներթափանցումը հիմնական նյութ և 
առաջանում է էքսուդատ /արտաքիրտ/: Վնասող գործոնները, որոնք բերում են 
ԿԱՆ-ի ակտիվացմանը լինում են առաջնային /միկրոօրգանիզմներ, քիմիական 
մյութեր և այլն/ և երկրորդային /առաջանում են առաջնային գործոնների հետ 
պայքարի հետևանքով – լեյկոցիտների և այլ բջիջների նյութափոխանակության և 
քայքայման արգասիքներ/: Պլազմայի արտամղումն արյունից դեպի հիմնական 
նյութը բերում է արյան մածուցիկության բարձրացման, արյան հոսքի 
դանդաղեցման, ինչի հետևանքով լեյկոցիտները հնարավորություն են ստանում 
նույնպես անցնել անոթային պատի միջով դեպի շրջակա հյուսվածքներ: Իսկ 
քեմոտաքսիսի գործոնները ուղղորդում են նեյտրոֆիլներին և էոզինոֆիլներին դեպի 
բորբոքման օջախ, որտեղ նրանք մակրոֆագերի և լեյկոցիտների հետ մեկտեղ 
պայքարում են օտարածին մարմնի և մահացած բջիջների դեմ: Եթե այս պահին 
դադարեցվի արտաքին ազդակների ազդեցությունը, ապա ախտաբանական 
պրոցեսը կարող է հետ զարգանալ: Այս փուլը համապատասխանում է սուր 
օջախային պուլպիտի կլինիկային: 
 Իսկ եթե ախտածին գործոնի ազդեցությունը շարունակվի, ապա արագանում է 
լեյկոցիտների միգրացիայի պրոցեսը, սրանք պայքարի ընթացքում սկսում են մեծ 
քանակությամբ մահանալ, առաջացնելով տոքսիկ նյութեր և պրոտեոլիտիկ 
ֆերմենտներ, որոնք որպես երկրորդային գրգռող գործոն բերում են այլ բջիջների, 
թելերի և հիմնական նյութի քայքայման` առաջացնելով կակղանի աբսցես, որի 
շուրջը առաջանում է շճային բորբոքում, որը սկսում է տարածվել դեպի  
ծայրամասեր: Այս փուլը համապատասխանում է սուր տարածուն պուլպիտին: 
 Այնուհետև պրոտեոլիտիկ ֆերմենտները սկսում են ազդել նաև պրեդենտինի և 
խոռոչին հարող դենտինի վրա, բերելով նրանց քայքայմանը, ինչի հետևանքով 
էքսուդատը կամաց-կամաց դուրս է գալիս կակղանի խոռոչից, ատամի խոռոչում 
ճնշումը փոքրանում է, ցավերը թուլանում են, և պրոցեսը սուրից վեր է ածվում 
քրոնիկի: Այս փուլում պրոցեսը կարող է զարգանալ մի քանի ուղությամբ: 
       Պսակային կակղանի մի մասը վեր է ածվում գրանուլյացիոն հյուսվածքի, որը 
հետագայում դառնում է ֆիբրոզ հյուսվածք /կտրուկ շատանում է թելերի քանակը/: 
Այս փուլում հնարավոր է նաև կակղանի պետրիֆիկացիա` դենտիկլների 
առաջացումով: Այս նկարագիրը համապատասխանում է քրոնիկ ֆիբրոզ 
պուլպիտին: 
Եթե լայնացած դենտինային խողովակներով և պերֆորացիոն անցքով կակղան են 
ներթափանցում անաէրոբ փտախտային միկրոօրգանիզմներ, նրանք բերում են 
կակղանի հյուսվածքի նեկրոզի /գանգրենայի/ առաջացնելով քրոնիկ գանգրենոզ 
պուլպիտ: 



Եթե կակղանի խոռոչը հաղորդակցվում է կարիոզ խոռոչի հետ, ապա տարբեր 
գրգռիչների /մեխանիկական, քիմիական, ջերմային/ ազդեցության տակ կակղանի 
հյուսվածքը կարող է գերաճել, դուրս գալ կարիոզ խոռոչ, այնուհետև բերանի խոռոչի 
լորձաթաղանթը անցնելով այս գերաճի շրջան, ծածկում է այն, առաջացնելով 
քրոնիկ հիպերտրոֆիկ պուլպիտ /կակղանի պոլիպ/: 
    Եթե ինչ-որ պատճառներով փակվում է պերֆորացիոն անցքը կամ ընկնում է 
օրգանիզմի դիմադրողականությունը, ապա ատամի խոռոչում սկսում է էքսուդատի 
կուտակում, առաջանում են նոր աբսցեսներ, ինչի հետևանքով տեղի է ունենում 
քրոնիկ պուլպիտների սրացում: 
 

ՍՈՒՐ ՊՈՒԼՊԻՏՆԵՐ 
 
 Սուր պուլպիտներին բնորոշ են հետևյալ կլինիկական նշանները 

1. Սուր ինքնածին ցավ, որը սկսվում է առանց գրգռիչի ազդեցության, 
ինքնուրույն: Դրա պատճառն է համարվում ` կակղանում արյան շրջանառության 
խանգարումները, նյարդային վերջավորությունների գրգռումը մանրէների 
տոքսիններով, կուտակված էքսուդատով և կակղանի ու դենտինի քայքայման 
հետևանքով առաջացած արգասիքներով, բորբոքային օջախում pH-ի 
փոփոխությամբ /ացիդոզ/: 

2. Ցավային նոպայի առաջացում գրգռիչների /քիմիական, ֆիզիկական, 
մեխանիկական/ ազդեցությունից, որը չի անցնում դրանց վերանալուց հետո: Ցավը 
կակղանաբորբի դեպքում առաջանում է նույնիսկ թույլ ազդակներից, որոնց 
ազդեցությունը չի առաջացնում ցավ առողջ ատամներում: Ջերմախտորոշման 
ժամանակ ինդիֆերենտ գոտու սահմանները նեղանում են մինչև 28-300С:  
  3. Ցավերի ուժգնացում գիշերային ժամերին, ինչը բացատրվում է մի շարք 
պատճառներով: Առաջին հերթին պարասիմպատիկ նյարդային համակարգի 
տոնուսի բարձրացմամբ գիշերային ժամերին, ինչի հետևանքով լայնանում են 
պերիֆերիկ արյունատար անոթները, այդ թվում նաև կակղանի և ճնշումը ատամի 
խոռոչում բարձրանում է: Բացի այդ սրտի աշխատանքը գիշերային ժամերին 
դանդաղում է, ուստի արյան շրջանառությունը դանդաղում է և կակղանում 
առաջացած տոքսիկ նյութերը դանդաղ են հեռանում, երկարատև ազդեցություն 
ունենալով նյարդային վերջույթների վրա: Մեծ նշանակություն են տալիս նաև նրան, 
որ գիշերային ժամերին մարդիկ սովորաբար ընդունում են հորիզոնական դիրք և 
արյունը ավելի շատ է մղվում դեպի գլխի շրջան և նույնպես մեծանում է ճնշումը 
կակղանում: 
       4. Ցավերը ունեն նոպայաձև բնույթ, այսինքն օրվա ընթացքում կարող են 
ամբողջովին վերանալ որոշ ժամանակով, այնուհետև ինքնուրույն սկսվել: Այդ 
անցավ ժամանակահատվածների առկայությունը բացատրվում է նրանով, որ 
ժամանակ առ ժամանակ տոքսիկ նյութերը արյան և լիմֆայի շրջանառության հետ 
հեռանում են կակղանից և ցավերը թուլանում են մինչև նոր տոքսինների 
առաջացումը և կուտակումը: 
 

Սուր օջախային պուլպիտ 
Pulpitis acuta focalis (localis) 

 



    Կլինիկական դրսևորումը: Սուր օջախային պուլպիտի ժամանակ բորբոքային 
օջախը տեղակայվում կարիոզ խոռոչին հարող հատվածում, սովորաբար կակղանի 
եղջյուրին մոտ: Սուր օջախային պուլպիտը տևում է 1-2 օր, այնուհետև վերածվելով 
տարածունի: 

Սուբյեկտիվորեն. սուր օջախային պուլպիտի կլինիկական 
արտահայտությունը բնորոշվում է առաջին անգամ ի հայտ եկող ինքնածին և բոլոր 
տեսակի գրգռիչներից առաջացող ցավային նոպաներով, որոնք շարունակվում են 
գրգռիչը վերացնելուց հետո, ցավը առավել հաճախ ի հայտ է գալիս գիշերը: Ցավը 
կտրող, կրակող (նոպայաձև) բնույթի է, հիվանդը մատնանշում է կոնկրետ ատամը: 
Ցավը կարող է ի հայտ գալ ինքնաբերաբար (սպոնտան)` առանց նկատելի 
պատճառի: Ցավի առաջացման հաճախականությունը և տևողությունը  տարբեր է: 
Այն կարող է տևել 10-30ր, բայց ոչ ավել, քան 1 ժ.: Միջցավային շրջանը տևում է մի 
քանի ժամ: 

Օբյեկտիվորեն դեմքի վրա տեսանելի փոփոխություններ չեն հայտնաբերվում, 
բերանի խոռոչում հայտնաբերվում է խորը կարիոզ խոռոչ, որը պարունակում է մեծ 
քանակությամբ փափկած դենտին, ատամի գույնը սովորաբար փոփոխված չէ: 
Զոնդավորումը ցավոտ է ամբողջ հատակով, բայց հատկապես մեկ-երկու կետում, 
որոնք ամենամոտն են գտնվում կակղանի եղջյուրին: Ատամի խոռոչը բաց չէ, 
թակումն անցավ է /ուղղահայաց և հորիզոնական/: Ատամի վզիկի շրջանում սառը 
թրջոցի տեղադրումը ի հայտ է բերում ցավային ռեակցիա, որը գրգռիչի հեռացումից 
հետո անմիջապես չի դադարում: Այս եղանակով բացահայտվում են նաև թաքնված 
կարիեսային խոռոչները: Ատամը շարժուն չէ: Ըստ կակղանի էլեկտրոմետրիայի` 
գրգռման շեմքը հասնում է մինչև 12-20մկԱ: Ռենտգենաբանորեն երեվում է միայն 
կարիեսային խոռոչը, հարգագաթային շրջանը փոփոխված չէ: 
Ռեոօդոնտոգրամմայի տվյալներով` կակղանի անոթների տատանումների 
լայնույթը 10 անգամ նվազ է ի համեմատ սիմետրիկ ինտակտ ատամի: Շրջանային 
լիմֆատիկ հանգույցները փոփոխված չեն: 
    Պաթանատոմիական պատկերը: Կակղանի բորբոքումը, որը հանդիսանում է 
հյուսվածքների պատասխան ռեակցիան տարբեր գրգռիչների հանդեպ, սուր 
փուլում  բնորոշվում է կակղանի այտուցով (օդոնտոբլաստների շերտում` 
միջբջջային և ներբջջային այտուցի երևույթներ, կոլլագենային ֆիբրիլների այտուց), 
գերարյունությամբ, նյարդային տարրերի ճնշմամբ, ինչն էլ հանդիսանում  է ուժեղ 
ցավերի առաջացման պատճառ: Աճում է արյան ձևավոր տարրերի քանակը, 
մասնավորապես նեյտրոֆիլային գրանուլոցիտների, որոնք առաջացնում են 
կուտակումներ պսակային կակղանում: Նկատվում  է լեյկոցիտների եզրային կանգ, 
արյան շրջանառության դանդաղեցում, անոթներում` կանգ և թրոմբոզ, առաջանում 
են արյունազեղման օջախներ, զարգանում է թարախային բորբոքում: 
       Սուր օջախային պուլպիտի ժամանակ փոփոխվում է մազանոթների 
կառուցվածքը: Մազանոթների լուսանցքներում զգալիորեն ավելանում է արյան 
ձևավոր տարրերի քանակը: Դիտվում են նյարդաթելերի կառուցվածքային 
փոփոխություններ. դրանք ուռչում են` առաջացնելով կլոր կամ օվալաձև վարիկոզ 
լայնացումներ: Նյարդային տարրերը ենթարկվում են ռեակտիվ և դիստրոֆիկ 
փոփոխությունների: Այս փուլում կակղանում բոլոր փոփոխությունները առայժմ 
դարձելի են:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Տարբերակիչ ախտորոշում:  
Սուր օջախային պուլպիտը տարբերակվում է. 



1. խորանիստ կարիեսից 
2. սուր տարածուն պուլպիտից 
3. խրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտից 
4. պապիլիտից 
 
5. միջին կարիեսից 
1. Խորանիստ կարիես 
 Նմանությունը 
- գրգռիչներից առաջացող ցավեր 
- ցավի ճառագայթման բացակայություն 
- խորը կարիոզ խոռոչի առկայություն, որը չի հաղորդակցվում ատամի խոռոչի 
հետ 
 Տարբերությունը 
- պուլպիտի ժամանակ – ինքնածին ցավեր, որոնք ուժեղանում են հատկապես 
գիշերը 
- գրգռիչների հեռացումից հետո ցավը չի վերանում, այլ մի առ ժամանակ դեռ 
պահպանվում է  
2. Սուր տարածուն պուլպիտից  
 Նմանությունը 
- գրգռիչներից առաջացող ցավեր 
- ինքնածին ցավային նոպաներ 
- խորը կարիոզ խոռոչի առկայություն, որը չի հաղորդակցվում ատամի խոռոչի 
հետ 
 Տարբերությունը 
- տարածուն պուլպիտի ժամանակ – ցավերը ճառագայթում են եռորյակ նյարդի 
ճյուղերի ուղղությամբ 
- գրգռիչների հեռացումից հետո ցավային նոպան տևում է ավելի երկար 
- գիշերային ցավերը ավելի ուժգին ու երկարատև են 
- թակումը թույլ դրական է 
- զոնդավորումը խիստ ցավոտ է ամբողջ հատակով, իսկ օջախայինի ժամանակ 
մեկ կետում 
- ԷՕԴ – 20-40 մկԱ 
- տարածուն պուլպիտի ժամանակ ցավային հատվածն ավելի երկար է, քան 
անցավը, իսկ օջախայինի դեպքում`հակառակը: 
3. Խրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտ 
 Նմանությունը 
- գրգռիչներից առաջացող ցավեր, որոնք չեն անցնում գրգռիչը հեռացնելուց 
հետո 
- կարիոզ խոռոչի զոնդավորումը կարող է ցավոտ լինել մեկ կետում, եթե կա 
հաղորդակցություն ատամի խոռոչի հետ 
- խորը կարիոզ խոռոչի առկայություն 
 Տարբերությունը 
- խրոնիկ պուլպիտի ժամանակ – ինքնածին ցավեր չեն լինում 
- կարող է հայտնաբերվել կարիոզ խոռոչի հաղորդակցություն ատամի խոռոչի 
հետ 
- ցավը հատկապես ուժեղ է քիմիական գրգռիչներից 



- խրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտի ժամանակ ԷՕԴ- 35-40 մկԱ 
- ունի երկարատև ընթացք /ըստ անամնեզի/ մինչև մի քանի տարի, իսկ սուր 
օջախայինի դեպքում`1-2 օր 
4. Պապիլիտ 
 Նմանությունը 
- ինքնածին ցավեր 
- ցավ մեխանիկական գրգռիչներից 
 Տարբերությունը 
- պապիլիտի ժամանակ – այտուցված, ցավոտ և արյունահոսող լնդապտկիկի 
առկայություն 
- ջերմային և քիմիական գրգռիչները ցավ չեն առաջացնում 
- կարիոզ խոռոչի բացակայություն  
- հարևան ատամների ԷՕԴ-ը նորմայի սահմաններում 
5. Քրոնիկ պուլպիտների սրացումից 
6. Միջին կարիեսի առկայության դեպքում ածխաջրատներ պարունակող 

սննդանյութերի (ընթրիք) ընդունումը (քնելուց առաջ ատամները չմաքրելու դեպքում) 
կարող է գիշերը առաջացնել ցավային սինդրոմ  ածխաջրատների կաթնաթթվային 
խմորման արդյունքում: Հիվանդը գանգատվում է գիշերային ցավերից, բժիշկը` 
առանց մանրակրկիտ հետազոտության կատարում է էնդոդոնտիկ միջամտություն` 
դրանով իսկ թույլ տալով կոպիտ սխալ:  

 
 

Սուր տարածուն պոլպիտ 
Pulpitis acuta diffusa(totalis) 

 
Կլինիկական դրսևորումը:  Սուր տարածուն պուլպիտը զարգանում է 

օջախայինից համապատասխան բուժման բացակայության դեպքում, երբ 
բորբոքային պրոցեսը սկսում է տարածվել հարևան հյուսվածքների վրա: 
  Սուբյեկտիվորեն. պուլպիտի այս ձևը բնորոշվում է նոպայաձև, ավելի հաճախ 
ինքնածին ցավերով, որոնք հասնում են զգալի ուժգնության` հատկապես գիշերը: 
Ցավային նոպաները ավելի երկար են տևում միջցավային ընդմիջումներից, որոնց 
տևողությունը 10–30 րոպե է:  Պատճառական բնույթի ցավերը հիմնականում 
առաջանում են տաք գրգռիչներից, իսկ սառը` ընդհակառակը, կարող է բթացնել այն 
/անոթասեղմիչ ազդեցության շնորհիվ/: Երբեմն ցավը, ոչ թե դադարում, այլ 
պարզապես մեղմանում է: Ցավի տևողությունը կազմում է 2-14 օր (որից հետո 
պուլպիտը ձեռք է բերում քրոնիկ ընթացք): Այն տեղայնացված չէ, ճառագայթում է 
եռորյակ նյարդի ճյուղերով. վերին ծնոտի ատամների սուր տարածուն պուլպիտի 
դեպքում ցավը տարածվում է քունքային, վերհոնքային և այտային շրջաններ, 
ստորին ծնոտի ատամնրի դեպքում` ծոծրակային, ականջային, 
ենթաստործնոտային, քունքային շրջաններ և դեպի վերին ծնոտի ատամները, իսկ 
ֆրոնտալ ատամների դեպքում ցավը կարող է ճառագայթել դեպի ծնոտի հակառակ 
կողմ: Ցավի ճառագայթման պատճառով հիվանդը հաճախ չի կարող  հստակորեն 
մատնացույց անել պատճառ հանդիսացող ատամը:  Պուլպիտի այս ձևի ժամանակ 
տուժում է հիվանդի ինքնազգացողությունը, իջնում է աշխատունակությունը:  
       Օբյեկտիվորեն. հայտնաբերվում է խորը կարիեսային խոռոչ, որի հատակը 
զոնդավորելիս, կարող ենք բացել ատամի խոռոչը: Դեմքին արտաքին 



փոփոխություններ չկան /ասիմետրիա, այտուց, խուղակ/, ատամի գույնը 
փոփոխված չէ: Զոնդավորումը ցավոտ է կարիեսային խոռոչի ամբողջ հատակով: 
Թակումը նույնպես կարող է առաջացնել ցավային ռեակցիա: Ատամը անշարժ է, 
լորձաթաղանթը անփոփոխ: Կակղանի էլեկտրագրգռականության շեմքը իջնում է 
մինչև 20-40 մկԱ: Ռենտգենաբանորեն ախտահարված ատամի արմատի 
հարգագաթային շրջանում ախտաբանական փոփոխություններ չեն երևում, երբեմն 
նկատվում է ոսկրի կոմպակտ շերտի սահմանների անհստակություն: 

Պաթանատոմիական պատկերը: Պուլպիտի այս ձևի ժամանակ կակղանում 
առաջանում են նեկրոզված հյուսվածքի տեղամասեր` դժվար իդենտիֆիկացվող 
բջջային կառույցներով և մեծ քանակությամբ միկրոօրգանիզմներով: Կակղանի 
հիմնական նյութում ևս կուտակվում են մեծ քանակությամբ միկրոօրգանիզմներ, 
ինչպես նաև ազատ տեղակայված բջջային օրգանոիդներ, միելինային կառույցներ: 
Օդոնտոբլաստների շերտում վառ արտահայտված է միջբջջային այտուցը, որտեղ 
օդոնտոբլաստները, ենթարկվելով մի շարք փոփոխությունների դառնում են 
անկենսունակ: Սուբօդոնտոբլաստային շերտում նույնպես հայտնաբերվում է 
միջբջջային այտուց, խանգարվում է կապը աստղաձև բջիջների միջև, ինչպես նաև 
աստղաձև բջիջների և օդոնտոբլաստների միջև: Այս շերտում բջիջների 
փոփոխությունը սուր տարածուն պուլպիտի ժամանակ վկայում է կակղանի 
համակշռող-վերականգնողական (կոմպենսատոր-ռեգեներատիվ) ֆունկցիայի 
նվազման մասին: Զգալի մորֆոլոգիական փոփոխությունների են ենթարկվում 
պսակային կակղանի ֆիբրոբլաստները: Կտրուկ ավելանում է նեյտրոֆիլային 
լեյկոցիտների, էրիթրոցիտների, մակրոֆագերի և պլազմոցիտների քանակը` 
կուտակումների ձևով: Մազանոթների լուսանցքում զգալիորեն աճում է արյան 
ձևավոր տարրերի քանակը:  
      Ախտաբանական պրոցեսի հետևանքով կակղանի բոլոր նյարդային տարրերը 
ենթարկվում են փոփոխությունների: Նյարդաթելերի և նյարդային 
վերջավորությունների աքսոպլազման վակուոլացվում է, գրեթե չեն հայտնաբերվում 
բջջային օրգանոիդներ: Միելինային թաղանթը ունի չափավոր էլեկտրոնային 
խտությամբ հոմոգեն նյութի տեսք: Այս փոփոխությունները դարձելի չեն: 
 
       Տարբերակիչ ախտորոշումը:  
Սուր տարածուն պուլպիտը պետք է տարբերակել. 
1. սուր օջախային պուլպիտից 
2. խրոնիկ պուլպիտի սրացումից 
3. սուր գագաթային պերիօդոնտիտից 
4. խրոնիկ պերիօդոնտիտի սրացումից 
5. եռորյակ նյարդի նևրալգիայից 
6. հայմորիտից 
7. ալվեոլիտից  
8. օտիտից 
9. պերիկորոնարիտից 
 
1. Սուր օջախային պուլպիտից  
 Նմանությունը 
- գրգռիչներից առաջացող ցավեր 
- ինքնածին ցավային նոպաներ, ուժգնացող գիշերային ժամերին 



- խորը կարիոզ խոռոչի առկայություն, որը չի հաղորդակցվում ատամի խոռոչի 
հետ 
 Տարբերությունը 
- օջախային պուլպիտի ժամանակ – ցավերը չեն ճառագայթում, հիվանդը 
ցուցանշում է ցավող ատամը 
- գրգռիչների հեռացումից հետո ցավային նոպան տևում է ավելի կարճ 
- գիշերային ցավերը ավելի թույլ են և կարճատև  
- թակումը բացասական է 
- զոնդավորումը խիստ ցավոտ է մեկ կետում, իսկ տարածունի ժամանակ 
ամբողջ հատակով 
- օջախային պուլպիտի ժամանակ ԷՕԴ – 12-20մկԱ, իսկ տարածունի ժամանակ 
- 20-40 մկԱ 
- օջախային պուլպիտի տևողությունը 1-2 օր է, իսկ սուր տարածունի-14 օր 
2. Քրոնիկ պուլպիտի սրացում   
Նմանությունը  
- սուբյեկտիվ նշանները և օբյեկտիվ հետազոտության տվյալները նույնն են ինչ որ 
պուլպիտների սուր ձևերի ժամանակ 
 Տարբերությունը 
 - անամնեզում նշում են սուր ցավեր անցյալում 
 - ատամի գույնը կարող է փոփոխված լինել 
 - զոնդավորման ժամանակ կարող է հայտնաբերվել հաղորդակցություն 
կարիոզ խորոչի և կակղանի միջև 
 - ԷՕԴ-ի տվյալները կախված են քրոնիկ պուլպիտի ձևից /ֆիբրոզի սրացումը 
մինչև 60մկԱ, գանգրենոզի և հիպերտրոֆիկի դեպքում - 60-90մկԱ/ 
 - ռենտգենաբանորեն կարող են հայտնաբերվել փոփոխություններ, 
պերիօդոնտալ ճեղքի լայնացում /30% դեպքերում/ 
 
3-4. Սուր և սրացած խրոնիկ գագաթային պերիօդոնտիտներ 
 Նմանությունը 
- Սուր ինքնածին երկարատև ցավեր 
- Դրական թակում 
 Տարբերությունը 
- Պերիօդոնտիտների ժամանակ ցավը մշտական է, ոչ թե նոպայաձև 
- Ցավը չի ճառագայթում, հիվանդը նշում է ցավոտ ատամը, որը սովորաբար 
“երկարած” է լինում 
- Զոնդավորումը ցավոտ չէ 
- Ջերմային և քիմիական գրգռիչների նկատմամբ անտարբեր է  
- Թակումը խիստ դրական է, իսկ պուլպիտի ժամանակ թույլ 
- ԷՕԴ – 100մկԱ-ից ավել 
- Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում են փոփոխություններ /հատկապես 
սրացածների դեպքում/ արմատների ապիկալ հատվածում.  պերիօդոնտալ ճեղքի 
լայնացում կամ ոսկրային հյուսվածքի դեստրուկցիա, բացառություն է կազմում սուր 
պերիօդոնտիտը ինտոքսիկացիայի փուլում 
- Հարակից լորձաթաղանթը այտուցված է, իսկ պալպացիան ցավոտ 
5. Եռորյակ նյարդի նևրալգիա 
 Նմանությունը 



- բնորոշ է կտրուկ նոպայաձև ցավ, որը ի հայտ է գալիս ուտելիս, խոսելիս, դեմքի 
մաշկին հպվելիս 
- ցավը ճառագայթող է 
Տարբերությունը 
- գիշերային ցավերը բացակայում են, կարող են առաջանալ “տրիգերային 
գոտիներին” հպվելուց հետո  
- ցավը քիմիական և ջերմային գրգռիչների նկատմամբ բացակայում է, առաջանում է 
միայն մաշկի հետ շփվելիս 
- նոպան տևում է 10 վրկ-ից մինչև 2-3 րոպե, որը ուժգնանում է հասնելով 
գագաթնակետին 20-30 վարկյանում և վերանում: Դրանից հետո նոր ցավային նոպա 
առաջացնելն անհնար է / ռեֆրակտեր շրջան/  
-  կարող են բացակայել ախտահարված ատամները, իսկ առկայության դեպքում 
պետք է դրանց բուժել /սանացիա/, այնուհետև դնել ախտորոշում: 
 
 6. Հայմորիտի դեպքում  
 Նմանությունը 
- ուժեղ ցավ վերին ատամների շրջանում 
 Տարբերությունը 
- վատթարանում է օրգանիզմի ընդհանուր զգացողությունը, մարմնի 
ջերմաստիճանը բարձրանում է, ի հայտ է գալիս գլխացավ 
- քթային շնչառության դժվարացում, քթանցքից` թարախային արտադրություն, 
իսկ գլխահակման դեպքում, դիտվում է ծանրության զգացում հայմորյան ծոցի 
շրջանում 
 - ախտորոշմանը օգնում են հարքթային ծոցերի ռենտգեն պատկերները, 
դիաֆոնոսկոպիան և ԼՕՌ պրակտիկայում կիրառվող այլ մեթոդներ: 
 
7. Ալվեոլիտ  
 Նմանությունը 
- ուժեղ նոպայաձև, ինքնածին և ճառագայթող ցավեր 
 Տարբերությունը 
- անամնեզում նշվում է ատամի հեռացում մոտակա ժամանակահատվածում: 
Ատամնաբնում չի հայտնաբերվում արյան մակարդուկ, իսկ պատերը ծածկված են 
բնորոշ թարախային հոտով մոխրագույն փառով: Ատամնաբնի շրջանում լնդի 
շոշափումը կտրուկ ցավոտ է 
- ցավերը չեն կապվում ջերմային գրգռիչների հետ 
- ատամնաբնի քերումից և հակաբորբոքային թերապիայից հետո ցավերը վերանում 
են 
 
8. Օտիտ 
 Նմանությունը 
- ուժեղ նոպայաձև, ինքնածին և ճառագայթող ցավեր հարականջային շրջանում 
 Տարբերությունը 
- տարբերակելու համար անհրաժեշտ է մատով սեղմել ականջի այծիկը. ցավի 
առկայության դեպքում ախտորոշում ենք օտիտ, բացակայության դեպքում` սուր 
տարածուն պուլպիտ:    
10. Պերիկորոնարիտ կամ “իմաստության” ատամի դժվարացած ծկթում 



 Նմանությունը 
 - ուժեղ նոպայաձև, ինքնածին և ճառագայթող ցավեր  
 Տարբերությունը 
- բերանի դժվարացած բացում /տրիզմ/ 
- “իմաստության” ատամի շրջանի լինդը այտուցված է, իսկ պալպացիան ցավոտ 
- Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է չծկթած ատամ: 
 

Քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտ 
Pulpitis chronica fibrosa 

 
 Քրոնիկ պուլպիտների այս ձևը ամենահաճախ հանդիպողն է, քանի որ 
հանդիսանում է սուր պուլպիտների չբուժման արդյունք: Քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտ 
կարող է զարգանալ կարիեսի հետևանքով, առանց բուժիչ տակդիրի կամ նրա սխալ 
տեղադրման պատճառով պլոմբավորված ատամներում: Քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտի 
դեպքում տեղի է ունենում թելակազմ շարակցական հյուսվածքի գերաճ կակղանում: 
Այս դեպքում ֆիբրոզը կարող է սահմանափակվել մեկ շրջանով կամ տարածվել 
ամբողջ կակղանում: 
          Կլինիկական դրսևորումը: 
  Սուբյեկտիվորեն. քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտը հաճախ ընթանում է անախտանիշ 
և հայտնաբերվում է հանկածակի բերանի խոռոչը զննելու ժամանակ, սակայն 
երբեմն հիվանդի կողմից նշվում են նվվացող ցավեր և անհանգստության զգացում 
ատամում, հազվադեպ կարող է ցավ առաջանալ ջերմային և քիմիական 
գրգռիչներից: Ցավ կարող է առաջանալ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի 
կտրուկ փոփոխությունից: Ինքնածին ցավեր սովորաբար չեն նշվում, ինչը 
պայմանավորված է ատամի խոռոչից էքսուդատի դուրս բերումով լայնացած 
դենտինային խողովակներով կամ դենտինի քայքայման հետևանքով առաջացած 
պերֆորացիոն անցքից: 
     Օբյեկտիվորեն. Դեմքի վրա փոփոխություններ չեն հայտնաբերվում /հիպերէմիա, 
ասիմետրիա, խուղակ/: Ատամում հայտնաբերվում է խորը կարիեսային խոռոչ, 
լցված փափկած դենտինով: Ատամի գույնը կարող է փոփոխված լինել. այն ավելի 
մուգ և անփայլ է `համեմատած ինտակտ ատամների հետ: Ատամի խոռոչը 
սովորաբար լինում է բաց մեկ կետում և կարիոզ խոռոչի հատակի զոնդավորումը 
ցավոտ է հատկապես այդ շրջանում և առաջացնում է արյունահոսություն: Երբեմն 
ատամի խոռոչը բացված չի լինում և այս դեպքերում հատակին հայտնաբերվում է 
դենտինի բաց գույնի օջախ, կարմիր գույնի կետով մեջտեղում, որի զոնդավորումը 
առաջացնում է ցավ /սա հանդիսանում է առաջներում բուժիչ տակդիրով բուժման 
հետևանք/: Ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե չկա հաղորդակցություն կարիոզ խոռոչի և 
ատամի խոռոչի հետ, դենտինում կա հատված փափկած ամբողջ դենտինի 
հաստությամբ, որը կարելի է հայտնաբերել կարիես-մարկերի օգնությամբ: 
      Պերկուսիան բացասական է: Ատամը անշարժ է, շրջակա լորձաթաղանթը 
փոփոխված չէ, լիմֆատիկ հանգույցները մեծացած չեն:  
      Թերմոմետրիան (տաքացրած գուտապեչայի միջոցով) առաջացնում է դանդաղ 
աճող ցավ, որը չի անցնում գրգռիչը հեռացնելուց հետո:  
     ԷԱԱ- 35-40մկԱ: Ռենտգենոգրաֆիայի ժամանակ հայտնաբերվում է խորը 
կարիոզ խոռոչ, որը փոքր անցքով կապված է ատամի խոռոչի հետ, իսկ 
պերիօդոնտում հիմնականում փոփոխություններ չեն հայտնաբերվում 70 % 



դեպքերում, սակայն 30% դեպքերում ատամի արմատի հարգագաթային շրջանում 
երևում է պերիօդոնտալ ճեղքի լայնացում: 
  Դենտինում, որը բաժանում է կարիոզ խոռոչը և կակղանի խոռոչը, հայտնաբերվում 
է փափկած հատված, ինչը երևում է ավելի մուգ դենտինի բարակ գծով: 
   Քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտը կարող է գոյություն ունենալ մի քանի ամսից մինչև մի 
քանի տարի: 
      Պաթանատոմիական պատկերը: Պուլպիտի այս ձևի հիմնական 
պաթանատոմիական նշանը թելակազմ շարակցական հյուսվածքի ընդարձակումն 
է: Կակղանի թելերը հաստացած են, նկատվում է կոլագենային թելերի հիալինոզ, 
կան նախկին արյունազեղումների հետքեր: Կակղանի բջջային կազմը կտրուկ 
նվազում է: Արմատային կակղանում հաճախ հանդիպում են ֆիբրոզի և 
պետրիֆիկացիայի երևույթներ: Տեսադաշտում հաճախ երևում են ոչ մեծ սպիներ, 
որոնք հավանաբար առաջանում են միկրոաբսցեսների տեղում: Որոշ հեղինակներ 
սպիական փոփոխությունները դիտարկում են որպես անոթների սկլերոտիկ 
փոփոխության հետևանք: Հաճախ նկատվում են հիալինոզի տեղամասեր, որոնք 
ներկայացված են գլիկոզամինոգլիկանների զգալի կուտակմամբ: Այս տեղամասերը 
հավանաբար առաջանում են կակղանի երկարատև քրոնիկ բորբոքման հետևանքով 
և հանդիպում են մոտ 12 տոկոս դեպքերում: 
Տարբփրակիչ ախտորոշումը: 
 Քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտը պետք է տարբերակել. 
1. խորանիստ կարիեսից 
2. սուր օջախային պուլպիտից 
3. քրոնիկ գանգրենոզ պուլպիտից 
1. Խորանիստ կարիես 
 Նմանությունները 
 - խորը կարիոզ խոռոչ 
 - ցավեր բոլոր տեսակի գրգռիչների նկատմամբ 
 Տարբերությունները 
- գրգռիչը հեռացնելուց հետո ցավը շարունակվում է 
- զոնդավորումը խիստ ցավոտ է հատակի մեկ կետում 
- անամնեզում նշում է նախկինում սուր ցավեր 
- ԷԱԱ -40մկԱ , իսկ կարիեսի ժամանակ մինչև 12մկԱ 
- ռենտգենաբանորեն կակղանի խոռոչը բաժանվում է կարիոզ խոռոչից մգացած 
դենտինով, իսկ կարիեսի ժամանակ դենտինի շերտը ավելի հանքայնացված և բաց է 
երևում: Բացի դրանից, երբեմն ռենտգեն պատկերի վրա քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտով 
ատամի մոտ կարելի է տեսնել լայնացած պերիօդոնտալ ճեղք, ինչը հնարավոր չէ 
կարիեսի դեպքում: 
2. Սուր օջախային պուլպիտ 
 Նմանությունը 
- գրգռիչներից առաջացող ցավ, որը չի անցնում գրգռիչը հեռացնելուց հետո 
- խորը կարիոզ խոռոչի առկայությունը 
- կարիոզ խոռոչի զոնդավորումը կարող է ցավոտ լինել մեկ կետում, եթե կա 
հաղորդակցություն ատամի խոռոչի հետ 
 Տարբերությունը 
- քրոնիկ պուլպիտի ժամանակ – ինքնածին ցավեր չեն լինում 



- կարող է հայտնաբերվել կարիոզ խոռոչի հաղորդակցություն ատամի խոռոչի 
հետ 
- ցավը հատկապես ուժեղ է քիմիական գրգռիչներից 
- ԷԱԱ- 35-40մկԱ /սուր օջախայինի ժամանակ 12-20 մկԱ/ 
- ունի երկարատև ընթացք /ըստ անամնեզի/ 
3. Քրոնիկ գանգրենոզ պուլպիտ 
 Նմանություններ 
- հիմնականում անախտանիշ ընթացք 
- ցավեր ջերմային գրգռիչներից 
- խորը կարիոզ խոռոչ, որը հաղորդակցվում է ատամի խոռոչի հետ 
Տարբերություններ 
- գանգրենոզ պուլպիտի ժամանակ ատամի գույնը շատ ավելի մգացած է, քան 
քրոնիկի ժամանակ 
- գանգրենոզ պուլպիտի ժամանակ զոնդավորումը ցավոտ է 
արմատախողովակներում /խորը զոնդավորում/, իսկ կարիոզ խոռոչի հատակի, 
պերֆորացիոն անցքի և արմատախողովակի ելանցքի զոնդավորումը ցավոտ չէ կամ 
թույլ ցավոտ է, իսկ կակղանը չի արյունահոսում 
- գանգրենոզ պուլպիտի ժամանակ ատամի խոռոչի հետ հաղորդակցությունն 
ավելի լայն է, քան քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտի ժամանակ 
- գանգրենոզ պուլպիտի ժամանակ ցավը առավել շատ առաջանում է տաքից, 
իսկ ֆիբրոզի ժամանակ` սառից 
- ԷԱԱ – 40-90մկԱ 
 

Քրոնիկ գանգրենոզ  պուլպիտ 
Pulpitis chronica gangrenosa 

 
 Առաջանում է երբ կակղան են ներթափանցում թարախածին 
միկրոօրգանիզմները, և բնորոշվում է պսակային և մասամբ արմատային կակղանի 
գանգրենոզ քայքայմամբ: 
 Կլինիկական դրսևորումը:  
Սուբյեկտիվորեն.  
     պուլպիտների այս ձևին բնորոշ են նվվացող ցավեր` տարբեր բնույթի գրգռիչների 
ազդեցությունից (հիմնականում տաք), որոնք չեն դադարում գրգռիչի հեռացումից 
հետո: Երբեմն հիվանդները գանգատվում են օդի ջերմաստիճանի կտրուկ 
փոփոխությունից առաջացած ցավերից, բերանի խոռոչում տհաճ հոտի 
առկայությունից: Անամնեզում նշում են սուր ցավեր առաջներում:  
Օբյեկտիվորեն.  
  Դեմքի վրա փոփոխություններ չեն հայտնաբերվում /հիպերէմիա, ասիմետրիա, 
խուղակ/: Ատամում հայտնաբերվում է խորը կարիեսային խոռոչ, լցված փափկած 
դենտինով, ատամի գույնը փոփոխված է, ատամի պսակը ունենում է գորշավուն 
երանգ: Ատամի խոռոչը մեծ մասամբ բաց է:  
Գանգրենոզ պուլպիտի նախնական շրջանում, երբ պսակային կակղանի միայն 
մակերեսային շերտերն են վնասված, զոնդավորումը ցավոտ է, և կակղանը 
արյունահոսում է: Երկարատև ընթացող պրոցեսի դեպքում, երբ ամբողջ պսակային 
կակղանն ախտահարված է, միայն արմատային կակղանն է ամբողջությամբ կամ 



մասամբ պահպանված, ցավոտ է միայն խորը զոնդավորումը, այսինքն պսակային  
կակղանի խորը շերտերում կամ արմատախողովակների խորքում: 
   Թերմախտորոշման ժամանակ հատկապես տաքից առաջանում է դանդաղ աճող 
ցավ, որը գրգռիչը հեռացնելուց հետո կամաց կամաց անցնում է: 
      Էլեկտրաօդոնտաախտորոշման տվյալները տատանվում են 40-90 մկԱ 
սահմաններում, կախված կակղանի քայքաման աստիճանից:  
  Ռենտգենաբանորեն` գրեթե միշտ երևում է պերիօդոնտալ ճեղքի լայնացում, 
ոսկրային հյուսվածքի նոսրացում անհարթ եզրերով  /երկար ընթացող պրոցեսի 
դեպքում/: 
  Պաթանատոմիական պատկերը:  
    Պսակային կակղանում հայտնաբերվում է հյուսվածքային քայքայում: 
Արմատային կակղանում տարբեր խորությունների վրա նկատվում է գրանուլացիոն 
հյուսվածքից կազմված դեմարկացիոն գոտի: Գրանուլացիոն հյուսվածքի ստորադիր 
հատվածում տեղակայված կակղանը գտնվում է քրոնիկ բորբոքման և ֆիբրոզի 
վիճակում: Բավականին հաճախ դիտվում է մանր երակների թրոմբոզ: Անոթներում 
դիտվում է վառ արտահայտված սկլերոզ:  
      Քրոնիկ գանգրենոզ պուլպիտին բնորոշ առանձնահատկությունն է 
միկրոնեկրոզի տեղամասերի առկայությունը: Ատամի խոռոչի թաղը զգալիորեն 
քայքայված է: Կակղանի խոցոտման տեղամասերին սովորաբար նախորդում են 
միկրոաբսցեսները, այդ իսկ պատճառով կակղանի`  կարիեսային խոռոչին հարող 
մակերեսը խոցոտված է: Նրա շուրջը ծավալվում է գրանուլացիոն հյուսվածք: 
Մեռուկացած տեղամասի տակ արտահայտված է լեյկոցիտար ինֆիլտրացիայի 
գոտին: Կակղանի ստորադիր հատվածներում նրա կառուցվածքը պահպանված է , 
նկատվում են առանձին բորբոքային օջախներ, որոնցում օդոնտոբլաստները 
ենթարկված են դեգեներացիայի: Արմատային կակղանի բջջային կազմը աղքատ է, 
կոլագենային թելերը դիստրոֆիկ փոփոխված են: 
     Տարբերակիչ ախտորոշում:  
Քրոնիկ գանգրենոզ պուլպիտը պետք է տարբերակել. 
1. քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտից 
2. քրոնիկ գագաթային պերիօդոնտիտից 
 
1. Տես քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտ (տարբ. ախտորոշ. – 3) 
2. Գագաթային քրոնիկ պերիօդոնտիտ  
 Նմանություններ 
- երբեմն անախտանիշ ընթացք 
- տհաճ հոտ բերանի խոռոչից 
- կարիոզ խոռոչի հատակի զոնդավորումը անցավ է 
- փոփոխություններ արմատի ապիկալ հատվածում /խրոնիկ ֆիբրոզ 
պերիօդոնտիտի ժամանակ/ 
- ատամի պսակի գունափոխություն 
Տարբերություններ 
- քրոնիկ պերիօդոնտիտների ժամանակ ջերմային գրգռիչները ցավ չեն 
առաջացնում 
- զոնդավորումը պերիօդոնտիտների ժամանակ անցավ է /բացառությամբ այն 
դեպքերի երբ արմատախողովակ է ներաճում գրանուլյացիոն հյուվածք 
պերիօդոնտից, բայց այդ դեպքում ի հայտ է գալիս վառ կարմիր գույնի արյուն, ինչը 



բնորոշ չէ գանգրենոզ պուլպիտին/: Բացի այդ, գրանուլյացիաները զոնդավորելիս 
ավելի քիչ ցավոտ են, քան պահպանված կակղանը արմատախողովակում 
գանգրենոզ պուլպիտի ժամանակ 
- քրոնիկ պերիօդոնտիտների ժամանակ անցման ծալքի զննման ընթացքում 
հիվանդ ատամի շրջանում կարող է հայտնաբերվել խուղակ, սպի կամ հիպերէմիա 
- ԷԱԱ- 100մկԱ –ից բարձր 
 

Քրոնիկ գերաճական (հիպերտրոֆիկ ) պուլպիտ 
Pulpitis chronica hypertrophica 

 
Քրոնիկ հիպերտրոֆիկ պուլպիտի ժամանակ հայտնաբերվում է կակղանի 
հիպերպլազիա:  Պուլպիտի այս ձևը ունի երկու կլինիկական տարատեսակ 
- գրանուլացվող, երբ ատամի խոռոչից գրանուլյացիոն հյուսվածքը ներաճում է 
կարիոզ խոռոչ 
- կակղանի պոլիպ – երբ կակղանի գերաճած հյուսվածքը ծածկվում է հարակից 
լնդի էպիթելով  
Հաճախ հանդիպում է երեխաների և դեռահասների մոտ:  
 Կլինիկական դրսևորումը: 
 Սուբյեկտիվորեն.  
հիվանդը գանգատվում է նվվացող ցավերից, որոնք առաջանում են տարբեր բնույթի 
գրգռիչների ազդեցությունից: Երբեմն նշվում է միայն արյունահոսություն` առանց 
ցավի: Հաճախ արյունահոսությունը և ցավերը առաջանում են կոշտ  սննդից: 
Հիվանդը հաճախ նշում է, որ ատամի մեջ “միս” է աճել: 
 Օբյեկտիվորեն:   
     Դեմքի վրա տեսանելի փոփոխություններ չկան: Կլինիկական հետազոտությունը 
հնարավորություն է տալիս հաստատել, որ ատամի պսակը զգալիորեն քայքայված 
է, կարիեսային խոռոչից արտացցված է արյունահոսող գրանուլացիոն հյուսվածք, 
երբեմն` պոլիպի տեսքով: Գրանուլյացիոն ձևի ժամանակ հիպերպլաստիկ 
հյուսվածքը ունի վառ կարմիր գույն և արյունահոսում է նույնիսկ թեթև 
զոնդավորման ժամանակ: Եթե ձևավորված է պոլիպ, ապա այն ունի բաց 
վարդագույն, պինդ, ուռուցքանման գոյացության տեսք: Զոնդավորումը թույլ ցավոտ 
է և չի արյունահոսում:  
  Զննման դեպքում հայտնաբերվում են բազմաթիվ ատամնափառ և ատամնաքարեր 
հիվանդ ատամի կողմում, քանի որ հիվանդը չի կարող լիարժեք ծամել այդ կողմով: 
      Թակումը բացասական է: Ատամն անշարժ է, լորձաթաղանթը փոփոխված չէ: 
Ջերմային գրգռիչների նկատմամբ ռեակցիան թույլ է արտահայտված: 
Ռենտգենաբանորեն` հայտնաբերվում է խորը կարիոզ խոռոչ, որը լայն անցքով 
հաղորդակցվում է ատամի խոռոչի հետ, արմատի գագաթային շրջանում 
փոփոխություններ սովորաբար չեն հայտնաբերվում: 
  Պաթանատոմիական պատկերը: Պուլպիտի այս ձևի հիստոպաթոլոգիական 
ուսումնասիրության ժամանակ տարբերում են փոփոխությունների հետևյալ 
շերտերը. 
1. էպիթելային շերտ, որը ծածկում է կակղանի` ատամի խոռոչից դուրս եկած 
մասը  
2. կակղանի պարենխիմա 
3. հարգագաթային հյուսվածք 



      Էպիթելային շերտն ունի տարբեր հաստություն: Նրա ամենահաստ հատվածը 
գերաճած (արտացցված) կակղանի գագաթային մասն է: Էպիթելային շերտը 
հարուստ է ներսփռված պլազմատիկ բջիջներով և լիմֆոցիտներով: Որոշ 
տեղամասերում ներսփռանքը հասնում է այն աստիճանի, որ ստորադիր շերտի 
հյուսվածքի հետ սահմանը կորչում է: Առավել կարևոր ախտորոշիչ նշանակություն 
ունի նույնիսկ եզակի բազմաձև-կորիզային լեյկոցիտների հայտնաբերումը 
էպիթելում: 
      Բորբոքային պրոցեսի զարգացման հետ մեկտեղ նկատվում է ինֆիլտրատի 
առաջացում, որտեղ ձևավորվում են միկրոաբսցեսներ: Կակղանի հյուսվածքում 
կարելի է տեսնել բջջային քայքայումներից կազմված տեղամասեր, որոնց 
ծայրամասում դիտվում են լեյկոցիտների սահմանափակ կուտակումներ:  
      Ակտիվ բորբոքային պրոցեսը նշանավորվում է կակղանում գրանուլացիոն 
հյուսվածքի  ամբողջական տեղամասերի առաջացմամբ, որոնցում կան համասեռ 
լիմֆոիդ բջիջներ:  
  
     Տարբերակիչ ախտորոշումը:  
Քրոնիկ գերաճական պուլպիտը պետք է տարբերակել. 
1. լնդապտկիկի գերաճից 
2. քայքայված ֆուրկացիաներից պերիօդոնտի գրանուլյացիոն հյուսվածքի 
գերաճից 
 
1. Լնդապտկիկի գերաճից  
 Նմանությունները 
 - կարիոզ խոռոչում գերաճած հյուսվածքի առկայություն, որի զոնդավորումը 
առաջացնում է արյունահոսություն և թեթև ցավ /բացի կակղանի պոլիպից/: 
 Տարբերությունները 
- լնդապտկիկի գերաճի ժամանակ զոնդը ատամի շուրջը անցկացնելիս 
հանդիպում է արգելքի; գերաճած պտկիկը կարելի է տեղահանել գործիքով կամ 
բամբակե գնդիկով կարիոզ խոռոչից և հայտնաբերել նրա կապը լնդի հետ, իսկ 
գերաճած կակղանը դուրս է գալիս ատամի խոռոչից 
- ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է կապ կարիոզ և ատամի խոռոչի միջև 
2. Ատամի խոռոչի հատակից կամ բիֆուրկացիայի շրջանից գերաճած 
գրանուլյացիաներ 
 Նմանությունները 
- կարիոզ խոռոչում գերաճած հյուսվածքի առկայություն, որի զոնդավորումը 
առաջացնում է արյունահոսություն և թեթև ցավ /բացի կակղանի պոլիպից/: 
 Տարբերությունները 
- զոնդավորումը ավելի քիչ ցավոտ է, քան քրոնիկ գերաճական պուլպիտի 
դեպքում 
- ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է կապ ատամի խոռոչի և պերիօդոնտի 
միջև և արմատների ֆուրկացիայի շրջանի ոսկրային հյուսվածքը քայքայված է:  
- պուլպիտի դեպքում ԷԱԱ-100մկԱ-ից ցածր է, իսկ խոռոչի հատակի 
թափածակման ժամանակ ավելի բարձր, քանի որ բի- կամ տրիֆուրկացիայի 
շրջանում թափածակումները, որպես կանոն, հանդիսանում են էնդոդոնտիկ 
բուժման սխալ, և ատամը կակղանազերծ է 



- խոռոչի հատակի թափածակման մակարդակը գտնվում է ատամի վզիկից 
ցածր, իսկ քրոնիկ գերաճական պուլպիտի ժամանակ`բարձր 
 

Քրոնիկ պուլպիտների սրացում 
Pulpitis chronica exacerbata 

 
Քրոնիկ պուլպիտները հաճախ սրանում են, ինչի պատճառ կարող է հանդիսանալ 
- ատամի խոռոչից արտահոսքի ճանապարհի մեխանիկական փակումը 
- օրգանիզմի դիմադրողականության անկումը 
 Կլինիկական դրսևորումը:  
Սուբյեկտիվորեն.  
  Կլինիկորեն նման է սուր տարածուն պուլպիտին, բնորոշվում է  տարբեր 
աստիճանի նոպայաձև ցավերով, որոնք բնույթով ինքնածին են, հաճախ գիշերային: 
Հնարավոր է ուժեղ, երկարատև ցավ արտաքին գրգռիչներից, որոնք ճառագայթում 
են եռորյակ նյարդի ճյուղերով: Կարող են լինել նվվացող երկարատև ցավեր, որոնք 
ուժեղանում են ատամի վրա ճնշում գործադրելիս (օր. կծելիս) – հատկապես 
գանգրենոզի դեպքում: Ախտորոշման համար մեծ նշանակություն ունի անամնեզը: 
Հիվանդը նշում է, մինչև սուր ցավերի առաջանալը, երկար ժամանակ ատամի 
անհանգստության, երբեմն ծանրության զգացման, ուտելու ժամանակ ծակծկոցի 
առկայություն: 
 Օբյեկտիվորեն.  
  Դեմքի վրա փոփոխություններ չի հայտնաբերվում, ատամի վրա հայտնաբերվում է 
խորը կարիոզ խոռոչ կամ լեցավորված ատամ: Ատամի խոռոչը հաճախ բաց է, 
զոնդավորումը` ցավոտ ֆիբրոզի ժամանակ և անցավ գանգրենոզի ժամանակ:  
    Քրոնիկ գանգրենոզ պուլպիտի  ժամանակ հայտնաբերվում է լայն 
հաղորդակցություն կարիոզ խոռոչի և կակղանի խոռոչի միջև, ընդ որում, կակղանի 
վերին շերտերի զոնդավորումը անցավ է, կակղանը չի արյունահոսում: Ավելի խորը 
շերտերի զոնդավորումը ցավոտ է, այս ձևի սրացմանը բնորոշ է նաև տհաճ 
թարախային հոտի առկայություն: 
     Թակումը- ֆիբրոզի սրացման ժամանակ թույլ դրական է, իսկ գանգրենոզի 
ժամանակ- դրական: 
    Շոշափումը - ատամը անշարժ է, հիվանդ ատամի շրջանում անցման ծալքը 
նորմայում, լիմֆատիկ հանգույցները մեծացած չեն, անցավ են և շարժուն, այսինքն 
անփոփոխ են: 
    Թերմոախտորոշման ժամանակ առաջանում է սուր երկարատև ցավեր, պետք է 
նշել որ ֆիբրոզի սրացման ժամանակ ցավը առաջանում է սառից, իսկ գանգրենոզի 
ժամանակ – տաքից:  
    ԷԱԱ-ի տվյալները համապատասխանում են, կամ խրոնիկ ֆիբրոզ, կամ խրոնիկ 
գանգրենոզ պուլպիտներին:  
    Ռենտգեն պատկերի վրա դիտվում է պերիօդոնտալ ճեղքի լայնացում և  ոսկրային 
հյուսվածքի նոսրացում: 
   Պաթանատոմիական պատկերը:  
Կակղանի քրոնիկ բորբոքմանը բնորոշ փոփոխությունների հետ մեկտեղ երևում են 
սուր բորբոքման օջախներ, աբսցեսներ: Դիտվում է անոթների լայնացում, այտուց` 
ինչպես պսակային, այնպես էլ արմատային կակղանում: Խրոնիկ պուլպիտների 



սրացման ժամանակ նկատվում են նյարդաթելերի ռեակտիվ փոփոխություններ` 
տարբեր աստիճանի  դեստրուկցիայի և դեգեներացիայի երևույթներով:  
      Տարբերակիչ ախտորոշում:  
Պետք է տարբերակել. 
1. սուր պուլպիտներից 
2. սուր գագաթային պերիօդոնտիտից 
3. քրոնիկ պերիօդոնտիտի սրացումից 
 
Սուր օջախային պուլպիտ 
Նմանություններ 
- ինքնածին նոպայաձև ցավեր անցավ ժամանակահատվածներով 
- զոնդավորումը ցավոտ է մեկ կետում 
- ջերմային գրգռիչներից առաջացող երկարատև ցավեր 
Տարբերություններ 
- սրացման ժամանակ ցավերը ճառագայթում են 
- անամնեստիկ տվյալներ – ցավեր անցյալում, իսկ սուր օջախային պուլպիտը 
տևում է 1-2 օրից ոչ ավել 
- թակումը միշտ անցավ է սուր օջախային պուլպիտի դեպքում 
- սուրի ժամանակ ատամի գույնը փոփոխված չէ 
- ատամի խոռոչը բացված չէ սուրի ժամանակ /բացառություն է տրավմատիկ 
պուլպիտը/, իսկ սրացման դեպքում` հաճախ բաց է 
- պերիօդոնտում փոփոխություններ չի հայտնաբերվում սուրի ժամանակ 
- ԷԱԱ տվյալները սուր օջախային պուլպիտի դեպքում 12-20մկԱ է, իսկ  սրացած 
պուլպիտների ժամանակ-35 մինչև 100 մկԱ 
 
Սուր տարածուն պուլպիտներ 
Նմանությունները 
- ինքնածին նոպայաձև ճառագայթող ցավեր  
- ջերմային գրգռիչներից առաջացող երկարատև ցավեր 
- խորը կարիոզ խոռոչի առկայություն 
- թակումը քիչ ցավոտ է 
Տարբերությունը 
- անամնեստիկ տվյալներ – ցավեր անցյալում, իսկ սուր տարածուն պուլպիտը 
կարող է տևել  14 օրից ոչ ավել 
- սուրի ժամանակ ատամի գույնը փոփոխված չէ 
- զոնդավորումը ցավոտ է ամբողջ հատակով սուր տարածուն պուլպիտի 
ժամանակ, և չկա հաղորդակցություն կարիոզ և ատամի խոռոչների միջև, իսկ 
սրացման ժամանակ մեկ կետում կամ ցավոտ է խորը զոնդավորումը և կա 
հաղորդակցություն կարիոզ խոռոչի հետ 
- ատամի խոռոչը բաց չէ 
- ռենտգենաբանորեն.  սուր տարածուն պուլպիտի ժամանակ հարգագաթային 
հյուսվածքներում չկան փոփոխություններ, իսկ սրացման ժամանակ այդ 
փոփոխությունները համարյա միշտ կան: 
Ընդհանրապես այն մարդկանց մոտ, որոնք ունեն ԿԱՀ-ի բարձր ցուցանիշ, բժիշկը 
պետք է մտածի “քրոնիկ պուլպիտի սրացում” ախտորոշման մասին, քանի որ սուր 
տարածուն պուլպիտը բնորոշ է այն մարդկանց, որոնք ունեն ԿԱՀ-ի ցածր ցուցանիշ: 



 
Սուր և քրոնիկ պերիօդոնտիտների սրացում 
Նմանություններ 
- ինքնածին ցավեր 
- քրոնիկ պրոցեսի սրացման ժամանակ ատամի գույնը փոփոխված է 
- թակումը ցավոտ է 
- կարիոզ խոռոչի և ատամի խոռոչի միջև հաղորդակցություն 
- ռենտգենաբանորեն կան փոփոխություններ ապիկալ հատվածում 
- գանգրենոզի ժամանակ մակերեսային զոնդավորումը ցավոտ չէ, ինչպես և 
պերիօդոնտիտների ժամանակ 
Տարբերություններ 
- պուլպիտի ցավերը նոպայաձև են, իսկ պերիօդոնտիտի – մշտական 
- թակումը պուլպիտի ժամանակ – թույլ ցավոտ է, պերիօդոնտիտի – խիստ 
ցավոտ 
- պալպացիան պերիօդոնտիտի ժամանակ անցման ցալքով խիստ ցավոտ է 
- պերիօդոնտիտի ժամանակ ատամը շարժուն է 
- պերիօդոնտիտների զոնդավորումը անցավ է 
- պերիօդոնտիտների ժամանակ ցավ ջերմային գրգռիչներից չի լինում 
- պերիօդոնտիտների ժամանակ ԷԱԱ 100մկԱ-ից ավել է 
 
                Կակղանի լրիվ /1/ կամ մասնակի /2/ հեռացումից հետո վիճակներ 
1. Այս տեսակ ախտորոշում դրվում է, երբ հիվանդը դիմում է բժշկին անցյալում 
կակղանազրկված ատամի լեցանյութի անկման պատճառով, այս դեպքում ատամը 
չի ցավում, արմատախողովակների հերմետիկությունը խախտված չէ, թակումը 
բացասական է, տվյալ ատամի շրջանում անցման ծալքը անփոփոխ է, 
ռենտգենաբանորեն հարգագաթային հյուսվածքներն անփոփոխ են: Եթե վերը 
թվարկվածներից որևէ մեկը չի համապատասխանում, ապա ախտորոշումը 
փոխվում է: 
2. Այս ախտորոշումը դրվում է ատամին, որից լեցանյութն ընկել է, և այդ ատամը 
բուժված է մինչ այդ վիտալ ամպուտացիայի եղանակով /օրինակ, մանկական 
հասակում արմատների ձևավորման ժամանակահատվածում/, այդ դեպքում ԷԱԱ 
տվյալները ապացուցում են պսակային կակղանի կենսունակությունը, և ռենտգեն 
նկարի վրա չկան փոփոխություններ հարգագաթային հյուսվածքներում: 
 
 
Պուլպիտների բուժում 
 
 Ներկայումս պուլպիտների բուժման մեթոդները բաժանում են երկու 
հիմնական խմբերի 
 1.Կակղանի կենսունակության պահպանությամբ 
 - կենսաբանական մեթոդ 
 - վիտալ ամպուտացիա 
 2.Առանց կակղանի կենսունակության պահպանության 
 - վիտալ էքստիրպացիա 
 - դեվիտալ ամպուտացիա 
 - դեվիտալ էքստիրպացիա 



 - կոմբինացված  
 Պուլպիտների բուժման կենսաբանական մեթոդը ենթադրում է կակղանի 
ամբողջական  պահպանում, այսինքն կակղանի բորբոքային օջախի բուժում 
դեղորայքներով – կոնսերվատիվ բուժում:  
   Վիտալ ամպուտացիայի եղանակն ենթադրում է միայն պսակային կակղանի 
հեռացում և արմատային կենսունակ կակղանի պահպանում: 
    Վիտալ էքստիրպացիայի եղանակն ենթադրում է ամբողջ կակղանի հեռացում 
անզգայացման տակ, այսինքն առանց նրա նախնական մեռուկացման: 
   Դեվիտալ էքստիրպացիայի եղանակն ենթադրում է ամբողջ կակղանի հեռացում 
նրա նախնական մեռուկացումից, այսինքն դեվիտալիզացիայից հետո: 
    Դեվիտալ ամպուտացիայի եղանակն ենթադրում է դեվիտալիզացված կակղանի 
պսակային մասի հեռացում, նրա արմատային հատվածի հետագա 
մումիֆիկացումով: 
    Կոմբինացված եղանակը նախատեսում է կակղանի մեռուկացում, նրա պսակային 
հատվածի հեռացում, նաև կակղանի հեռացում լավ անցանելի 
արմատախողովակներից և մումիֆիկացում վատ անցանելի և անանցանելի 
արմատախողովակներում: 
Պուլպիտների բուժման կենսաբանական մեթոդը 
Պուլպիտների բուժման կենսաբանական եղանակի կիրառման դեպքում կակղանը 
պահպանվում է ամբողջությամբ կենսունակ: Սա հնարավոր է միայն կակղանի 
բորբոքումների դարձելի ձևերի ժամանակ:  
Ցուցումներ են հանդիսանում` 
- սուր օջախային պուլպիտ 
- վնասվածքային պուլպիտ – ատամի խոռոչի հանկարծակի բացման դեպքում 
Արդյունավետ բուժման համար անհրաժեշտ են հետևյալ պայմանները 
- երիտասարդ տարիք /մինչև 28 տարեկան/ 
- զուգորդող ծանր քրոնիկ հիվանդությունների բացակայություն /հիպերտոնիկ 
հիվ-ն, աթերոսկլերոզ, շաքարային դիաբետ, ավիտամինոզներ, պարօդոնտիտ և 
պարօդոնտոզ/, ինչպես նաև սուր ռեսպիրատոր հիվանդությունների 
բացակայությունը բուժման ժամանակ  
- կարիեսի ցածր ինտենսիվությունը 
- ատամի արմատի շրջանում ռենտգենաբանական փոփոխությունների 
բացակայություն 
- կարիոզ խոռոչը պետք է չլինի վզիկային շրջանում, քանի որ բորբոքումը այս 
շրջանից արագ տարածվում է արմատային կակղան, ինչպես նաև այս խոռոչների 
փոքր խորությունը թույլ չի տալիս այնտեղ տեղադրել բազմաշերտ բուժիչ 
տակդիրներ 
- ատամը չի պրոթեզավորվելու  
- հանկարծակի թափածակման ժամանակ պետք է անցած չլինի 48 ժամից ավելի 
- թափածակման անցքի տրամագիծը չպետք է գերազանցի 1մմ: 
 Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ վնասվածքային պուլպիտների 
կենսաբանական բուժումը եղել է արդյունավետ 90% դեպքերում /քանի որ 
վնասվածքային պուլպիտի ժամանակ կակղանը բորբոքված չէ և դեռ բացակայում են 
մանրէների մեծ քանակներ/, իսկ օջախային պուլպիտի ժամանակ – 30-40%: 
 Կենսաբանական բուժման մեթոդի հիմքում ընկած է դեղորայքների միջոցով 
բորբոքային օջախի վերացումը կակղանում և դենտինագոյացման խթանումը: 



Դեղանյութերը այս պարագայում կարելի է տեղադրել ինչպես փակ – կակղանի 
անուղակի ծածկում, այնպես էլ մերկացած կակղանի վրա – կակղանի ուղակի 
ծածկում: 
 Որպես բուժիչ դեղամիջոցներ կարելի է օգտագործել ցինկ-էվգենոլային 
մածուկներ, կալցիումի հիդրօքսիդի հիմքի վրա նյութեր, գլյուկոկորտիկոիդներ, 
սուլֆանիլամիդներ, ֆերմենտներ, հակաբիոտիկներ: Սակայն այսօր 
հակաբիոտիկների կիրառումը դրվել է կասկածի տակ, քանի որ նրանց 
ազդեցության տակ բորբոքումը անցնում է քրոնիկ փուլ, առաջանում են 
հակաբիոտիկների նկատնմամբ մանրէների կայուն շտամեր, ընկճվում է 
կակղանային բջիջների ֆագոցիտար ակտիվությունը, թուլանում է 
օդոնտոբլաստների գործունեությունը: 
 Գլյուկոկորտիկոիդները ցուցաբերում են հակաբորբոքային, 
դեսենսիբիլիզացնող և թեթև ցավազրկող էֆեկտ, սակայն նրանց կարելի է 
օգտագործել կարճ ժամանակով 1-2 օր, քանի որ երկարատև ազդեցության 
ժամանակ դրանք ընկճում են դենտինոգենեզը: Ուստի 1-2 օրից դրանց փոխարինում 
են ցինկ-էվգենոլային մածուկների և կալցիումի հիդրօքսիդի հիմքի վրա նյութերով, 
որոնք բարձր pH-ի շնորհիվ ունեն հակամանրէային և դենտինոտրոպ էֆեկտ: 
 Կենսաբանական բուժման փուլերը 
1. Անզգայացում 
2. Կարիոզ խոռոչի մեխանիկական մշակում ստերիլ բոռերով, պետք է հեռացվի 
փափկած և վարակված դենտինը ամբողջությամբ, բոռերի անընդհատ 
փոխարինումով 
3. Կարիոզ խոռոչի դեղորայքային մշակում հակասեպտիկներով և 
ֆերմենտներով /0,01-0,03% քլորհեքսիդին, 0,02% ֆուրացիլին, տրիպսին, լիզոցիմ, 
խիմոտրիպսին/ 
4. Կարիոզ խոռոչի չորացում ստերիլ բամբակե գնդիկներով կամ օդի թույլ շիթով 
5. Բուժիչ տակդիրի տեղադրում: Առաջին այցի ժամանակ օգտագործում են 
կարճատև ազդող, բայց ուժեղ դեղանյութեր – գլյուկոկորտիկոիդներ զուգորդված 
սուլֆանիլամիդների հետ: Ատամը ժամանակավոր լեցավորում են: 
6. 1-2 օրից այս տակդիրը հեռացնում են, փոխարինելով այն ցինկ-էվգենոլային 
մածուկով կամ կալցիումի հիդրօքսիդի հիմքի վրա նյութերով, այնուհետև ատամը 
մշտական լեցավորում են: 
Նույնիսկ ցուցումների հստակ պահպանման դեպքում, կենսաբանական եղանակի 
բարդությունների հավանականությունը կազմում է դեպքերի 10 մինչև 70 %, 
կախված ախտորոշումից: Ընդ որում, քանի որ ատամի կակղանի բորբոքային 
պրոցեսները հակված են անախտանիշ ընթացքի, ապա բուժումից հետո, նաև որոշ 
ժամանակ անց հիվանդը կարող է չունենալ որևէ բողոք: Երբեմն միայն 2-3 տարի 
հետո է պարզ դառնում, որ բուժումն անհաջող է անցել: Այս բուժումը ստացած 
հիվանդները պետք է գտնվեն դիսպանսեր հաշվարկի մեջ և հետազոտվեն  3, 6 և 9 
ամիսներին  և հետո տարին 1 անգամ /ԷԱԱ, ռենտգեն, կլինիկա/: ԷԱԱ տվյալները 
տարվա ընթացքում պետք է վերականգնվեն մինչև 2-12 մկԱ: Ռենտգեն պատկերի 
վրա գնահատում են պերիօդոնտալ ճեղքի լայնությունը, համեմատելով նույն 
ատամի նախկին պատկերի հետ կամ հակառակ կողմի նույն ատամի հետ: 
Արմատախողովակի պրոգրեսող օբլիտերացիան կարող է վկայել այն մասին, որ 
կակղանը կենսունակ է, բայց բորբոքված, այսինքն բուժումն անհաջող է: 
Արմատախողովակի լայնացումը ցուցանշում է կակղանի մեռուկացումը, ինչի 



հետևանքով երկրորդային դենտինի առաջացումը արմատախողովակի պատերին 
դադաում է: Եվ, իհարկե, անհաջող բուժման մասին վկայում են պերիօդոնտի 
ապիկալ շրջանում ատամնաբնի ոսկրի դեստրուկցիայի օջախները: Այս բոլոր 
դեպքերում անց է կացվում էնդոդոնտիկ բուժում, այսինքն կակղանի հեռացում և 
արմատախողովակի փակում և ատամնալիցք: 
 Վիտալ ամպուտացիա - պուլպոտոմիա- կենսունակ կակղանի պահպանումն է 
արմատախողովակներում, իսկ պսակային կակղանի հեռացում: 
Ցուցումներն են 
-  սուր օջախային պուլպիտ 
- վնասվածքային պուլպիտ – ատամի խոռոչի հանկարծակի բացման դեպքում 
- չձևավորված արմատներով ատամներ 
- քրոնիկ ֆիբրոզ պուլպիտ /ԷԱԱ մինչև 40մկԱ/ 
-        կենսաբանական եղանակի կիրառման անարդյունավետությունը 
 Բարենպաստ ավարտի համար անհրաժեշտ են նույն պայմանները, ինչ որ 
կենսաբանական մեթոդի համար, բացի այդ հնարավոր է անցկացնել հարվզիկային 
կարիեսի ժամանակ: Ավելի հաճախ կիրառվում է բազմարմատանի ատամներում, 
ուր պսակային և արմատային կակղանի սահմանը ավելի արտահայտված է: Երբեմն 
կատարվում է խորը վիտալ ամպուտացիա, երբ հեռացվում է նաև արմատային 
կակղանի մի մասը /չձևավորված արմատներով ատամների մոտ/: 
Փուլերը 
1. Անզգայացում 
2. Կարիոզ խոռոչի մշակում, պահպանելով  ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի 
կանոնները, ատամի խոռոչի բացում 
3. Պսակային կակղանի ամպուտացիա /հատում/ ախտահանված գնդաձև բոռով 
կամ սուր արտաքերիչով 
4. Խոռոչի լվացում չգրգռող հակասեպտիկներով  /0,02% ֆուրացիլին/ կամ 
ստերիլ ֆիզիոլոգիական լուծույթով 
5. Արմատախողովակների ելանցքից արյունահոսության կանգնեցում, սեղմելով 
ստերիլ բամբակե գնդիկով, ադրենալինի լուծույթով, հեմոստատիկ սպունգով կամ 
էլեկտրոկոագուլյացիայի միջոցով 
6. Ելանցքի շրջանում դենտինոտրոպ նյութով տակդիրի տեղադրում 
7. Կալցիումի հիդրօքսիդով տակդիրի ծածկում ապակեիոնոմերային ցեմենտով և 
մշտական լեցավորում 
Այս եղանակով պուլպիտների բուժման ելքը մեծամասամբ կախված է բժշկի 
ունակությունից որոշել, բորբոքումը միայն ատամի պսակային հատվածում է 
տեղակայված, թե այն տարածվել է նաև արմատային կակղանի վրա: Քանի որ, 
կլինիկական եղանակներով դա պարզաբանելը դժվար է, ապա ախտորոշման 
հավաստիությունը կազմում է լավագույն դեպքում 40%: Այսպիսով, բուժման 
կանխատեսումը բավականին ցածր է, դրա համար այս եղանակը չի կարող 
օգտագործվել բորբոքված կակղանի բուժման համար այն ատամներում, որտեղ 
արմատների ձևավորումն ավարտվել է: 
Կակղանի վիճակը բուժումից հետո պետք է ստուգվի 3, 6, 9 ամիս և մի տարի հետո, 
ուշադրություն դարձնելով ռենտգենաբանական նկարին – արմատախողովակի 
լայնացում կամ նեղացումը խոսում է կակղանում բացասական փոփոխությունների 
մասին, ուստի արդեն ցուցված է էքստիրպացիա: ԷԱԱ-ի տվյալները էֆեկտիվ չեն, 
քանի որ կակղանը հատված է ատամի վզիկային շրջանում: 



 Հետազոտման ինֆորմատիվ եղանակ է ռենտգեն հետազոտումը: Այս հետազոտման 
տվյալների հիման վրա գնահատվում է դենտինային կամրջակի առկայությունը և 
վիճակը, այս կամրջակն առաջանում է պահպանված կակղանի մակերեսին, նաև 
գնահատվում է արմատախողովակի լայնությունը: Արմատախողովակի 
լայնությունը համեմատվում է հակառակ կողմի նույն  ատամի  արմատախողովակի 
լայնության հետ: Արմատախողովակի լայնացումը, նրա պետրիֆիկացիան,  ներքին 
ռեզորբցիան հանդիսանում են քրոնիկ բորբոքման զարգացման ակնհայտ նշան: Այս 
բոլոր դեպքերում անց է կացվում կակղանի հեռացում:  
 
 Կակղանի վիտալ էքստիրպացիա - կակղանի ամբողջական հեռացում 
անզգայացման տակ, առանց նախնական մեռուկացման: Մեթոդը ցուցված է բոլոր 
տեսակի պուլպիտների բուժման ժամանակ, ինչպես նաև անհաջող կոնսերվատիվ 
բուժման դեպքում: 
Այս մեթոդի օգտագործման սահմանափակում են հանդիսանում ալերգիկ 
ռեակցիաները անզգայացնող նյութերի նկատմամբ, հիվանդի վախը անզգայացման 
հանդեպ, ատամների անատոմիական առանձնահատկությունները, որոնք թույլ չեն 
տալիս կատարել լիարժեք էքստիրպացիա: 
Փուլերը 
1. Անզգայացում 
2. Կարիոզ խոռոչի մշակում, ինֆեկցված դենտինի ամբողջական հեռացում 
3. Ատամի խոռոչի բացում 
4. Պսակային կակղանի հեռացում սուր արտաքերիչով կամ բոռով 
5. Արմատային կակղանի հետացում պուլպէքստրակտորով 
6. Արմատախողովակի երկարության որոշում 
7. Արմատախողովակի դեղորայքային և մեխանիկական մշակում 
8. Արմատախողովակի լվացում և չորացում 
9. Արմատախոողովակի լեցավորում 
10. Կարիոզ խոռոչի լեցավորում 
Կարելի է կատարել ինչպես մեկ այցելությամբ, այնպես էլ երկու` առաջին այցի 
ժամանակ արվում է էնդոդոնտիկ բուժում, երկրորդի`դրվում է մշտական 
ատամնալիցք: Այսօր այս եղանակը հանդիսանում է ամենաօպտիմալ բուժման 
եղանակ, որը, ճիշտ իրականացման դեպքում, տալիս է բուժման դրական արդյունք 
մինչև 95%: Բայց, նույնիսկ բոլոր կանոնների կիրառման դեպքում հնարավոր են 
բարդություններ, դրա համար բուժումից 6, 12 ամիս հետո, անհրաժեշտության 
դեպքում նաև հետագայում տարին 1 անգամ պետք է անց կացնել ստուգիչ 
զննումներ /ռենտգեն հետազոտում/:  
 Կակղանի դեվիտալ էքստիրպացիա - կակղանի ամբողջական հեռացում նրա 
նախնական մեռուկացումից հետո: Ցուցումներն են բոլոր այն դեպքերը, երբ 
հնարավոր չէ անցկացնել վիտալ մեթոդներից որևէ մեկը /ալերգիա, վախ, վատ 
անզգայացում/: 
 Կակղանի մեռուկացման համար օգտագործում են մկնդեղային անհիդրիդի և 
պարաֆորմալդեհիդի պրեպարատներ:  
 Մկնդեղային անհիդրիդը այս նպատակով օգտագործելու համար առաջինը 
առաջարկել է 1836թ Սպուները: Մկնդեղային թթուն հանդիսանում է ուժեղ 
ցիտոպլազմատիկ թույն, որը ազդելով բջիջում ընթացող թթվածնային հիդրոլիզի 
/շնչառական ցիկլ/ ֆերմենտների վրա, խախտում է այն, և հյուսվածքում 



կուտակվում են թթուներ, որոնք առաջացնում են ացիդոզ, ինչի հետևանքով և տեղի 
է ունենում կակղանի մեռուկացում: Դրա համար բավական է նույնիսկ չնչին քանակ 
– 0,0006-0,0008 գրամ: 
 Այժմ այդ նպատակով օգտագործում են հատուկ պատրաստված մկնդեղային 
մածուկներ, որոնց կազմի մեջ մտնում են բացի մկնդեղային թթվից 
հակասեպտիկներ /թիմոլ, էվգենոլ/, ցավազրկողներ /կոկաին, անեսթեզին/ և 
դաբաղող նյութեր: Նրա դեղատոմսն է` 
 Rp.: Acidi arsenicosi 3,0 
        Thymoli 
        Cocaini hydrochloridi ana 0,5 
        M.f.p. 
        D.S. կակղանի մեռուկացման համար 
Այս մածուկը դրվում է կակղանի եղջյուրի վրա /մեկարմատանիների մոտ – 
24ժամով, իսկ բազմարմատանիների մոտ – 48 ժամով/ ամենափոքր գնդաձև բոռի 
չափով: Վրայից դրվում է էվգենոլով թրջած և քամած բամբակե գնդիկ, իսկ խոռոչը 
ժամանակավոր փակվում արհեստական դենտինով /ԴԵՆՏԻՆ-մածուկ խորհուրդ չի 
տրվում, քանի որ այն ուշ է կարծրանում և չի ապահովի անհրաժեշտ մեկուսացումը, 
ինչի հետևանքով մկնդեղային մածուկը կարող է թափանցել դուրս և ազդել լնդի և 
լորձաթաղանաթի վրա` առաջացնելով նեկրոզ: 
 Հաճախ երկարատև ազդեցության նպատակով /երբ հնարավոր չէ հիվանդի 
այցելությունը կարճ ժամկետներում/ կարիք է լինում օգտագործել այլ մեռուկացնող 
մածուկներ, որոնք պարունակում են պարաֆորմալդեհիդ, որը մարմնի 
ջերմաստիճանում դեպոլիմերիզացվում է, անջատելով ֆորմալդեհիդի մոլեկուլներ, 
որը բերում է կակղանի ջրազրկման և մումիֆիկացիայի: Նրա դեղատոմսն է 
 Rp.: Paraformaldehidi 9,0 
        Anaesthesini1,0 
        Eugenoli q.s. 
        M.f.p. 
        D.S. կակղանի մեռուկացման համար 
 Պարաֆորմալդեհիդի մածուկները տեղադրվում են 1-2 շաբաթով: 
 Այս մեթոդով բուժումը կատարում են երկու այցելությամբ 
Առաջին այցելություն 
1. Կարիոզ խոռոչի նախնական նեկրէկտոմիա արտաքերիչով և կակղանի 
եղջյուրի բացում /զոնդով կամ փոքր բոռով/: Ցավոտությունը նվազեցնելու համար 
խոռոչի մեջ կարճ ժամանակով կարելի է տեղադրել անեսթետիկով թրջած բամբակ: 
2. Կակղանի բացված եղջյուրի վրա մեռուկացնող մածուկի տեղադրում և նրա 
ծածկում էվգենոլով թրջած բամբակով 
3. Խոռոչի ժամանակավոր փակում արհեստական դենտինով: Հիվանդին պետք է 
զգուշացնել, որ նշանակած օրվանից այցելությունը ուշացնել չի կարելի, քանի որ 
կարող է զարգանալ բարդություն – մկնդեղային պերիօդոնտիտ, որի բուժումը շատ 
դժվար է: 
Մկնդեղի տեղադրումից հետո հնարավոր է ցավերի ուժգնացում առաջին 2 ժամում, 
ինչի մասին անպայման հիվանդին զգուշացնում են:  
Երկրորդ այցելություն 
1. Ժամանակավոր լեցանյութի հեռացում և խոռոչի վերջնական մշակում և 
ձևավորում 



2. Ատամի խոռոչի բացում և պսակային կակղանի հեռացում 
3. Արմատային կակղանի հեռացում 
4. Արմատախողովակի աշխատանքային երկարության որոշում 
5. Արմատախողովակների դեղորայքային /նաև յոդպարունակող 
պրեպարատներով/ և մեխանիկական մշակում 
6. Արմատախողովակի լվացում և չորացում  
7. Արմատախողովակի լեցավորում 
8. Մշտական լեցավորում: 
 Կակղանի դեվիտալ ամպուտացիա – կակղանի մասնակի հեռացումն է 
նախնական մեռուկացումից հետո: Այս մեթոդը այժմ չի օգտագործվում, քանի որ 
հնարավոր են մեծ քանակի բարդություններ նրա կիրառումից հետո 
/պերիօդոնտիտներ, ատամի գույնի փոփոխություն և այլն/: Ցուցումներ են 
հանդիսանում  
 - արմատախողովակների բացարձակ անանցանելիությունը,  
 - հիվանդի ծանր ընդհանուր վիճակը, երբ նա գտնվում է այլ հիվանդանոցում, 
 -երրորդ մեծ աղորիքների բուժման ժամանակ էնդոդոնտիկ միջամտության 
անհնարինությունը: 
Փուլերը 
Առաջին այցելություն 
1. Կարիոզ խոռոչի նախնական նեկրէկտոմիա արտաքերիչով և կակղանի 
եղջյուրի բացում /զոնդով կամ փոքր բոռով/: Ցավոտությունը նվազեցնելու համար 
խոռոչի մեջ կարճ ժամանակով կարելի է տեղադրել անեսթետիկով թրջած բամբակ: 
2. Կակղանի բացված եղջյուրի վրա մեռուկացնող մածուկի տեղադրում և նրա 
ծածկում էվգենոլով թրջած բամբակով 
3. Խոռոչի ժամանակավոր փակում արհեստական դենտինով:  
Երկրորդ այցելություն 
1. Ժամանակավոր լեցանյութի հեռացում և խոռոչի վերջնական մշակում և 
ձևավորում 
2. Ատամի խոռոչի բացում և պսակային կակղանի հեռացում 
3. Արմատախողովակի կակղանի մումիֆիկացիա ռեզորցին-ֆորմալինային 
մեթոդով 
4. Մշտական լեցավորում: 
 Կոմբինացված մեթոդ – դեվիտալ ամպուտացիայի տարատեսակ է և ունի նույն 
ցուցումները, օգտագործվում է բազմարմատանի ատամների բուժման ժամանակ, 
երբ արմատախողովակներից մեկ կամ երկուսը լավ անցանելի են, իսմ մնացածը` 
անանցանելի /օրինակ, ստորին աղորիքներում դիստալն` անցանելի է, 
մեդիալներն` անանցանելի են; վերին աղորիքներում - քմայինն`անցանելի է, 
թշայիններն`անանցանելի/: Մեռուկացումից հետո անցանելի 
արմատախողովակներում կատարում են էքստիրպացիա և լեցավորում լեցանյութով 
և գուտապերչով, իսկ մյուսներում կատարում են մումիֆիկացում, հետագայում 
ելանցքի փակում ռեզորցին-ֆորմալինի հիման վրա պատրաստված մածուկով: 
Ատամը վերջնական լեցավորվում է:  
   Պետք է նշել, որ արդի ատամնաբուժությունում անանցանելի արմատախողովակ 
հասկացություն գրեթե չկա, քանի որ այժմյա էնդոդոնտիկ գործիքները և քիմիական 
լայնեցման համար նյութերը թույլ են տալիս անցնել և լայնացնել ամեն, նույնիսկ նեղ 
և օբլիտերացված արմատախողովակ:  



Պուլպիտների բուժման ժամանակ թույլ տրված սխալները 
և դրանցից առաջացած բարդությունները 

 
I.Անզգայացման ժամանակ առաջացած սխալներ և բարդություններ  
 1.Ընդհանուր  
 ա/ Ուշագնացություն – հիմնական պատճառն է վախը միջամտության 
նկատմամբ: Առաջանում է գլխապտույտ, սրտխառնոց, գունատություն և մաշկի 
խոնավացում, բիբերի լայնացում, ԱՃ-ի անկում, արագացած թույլ պուլս, 
գիտակցության կարճաժամկետ կորուստ: Օգնությունը – հիվանդին տալիս ենք 
հորիզոնական դիրք, ապահովում ազատ շնչառություն, մաքուր օդի ապահովում, 
սառև ջրով թրջած սրբիչով մաշկի մշակում, անուշադիրի սպիրտի ներշնչում: Ծանր 
դեպքերում – սիրտ-անոթային պրեպարատներ /կորդիամին, կոֆեին, էֆեդրին/: 
 բ/ Կոլսպս – առաջանում է գլխապտույտ, թուլություն, գունատություն, 
արագացած թելանման պուլս, Աճ ընկած է, գիտակցությունը չեն կորցնում: 
Օգնությունը -  հիվանդին տալիս ենք հորիզոնական դիրք, տաքացնում, ն/ե - 20-60մլ 
40% գլյուկոզա 2-5մլ 3% ասկորբինաթթվի հետ, կարելի է նաև 2-3մլ կորդիամին, 1-
2մլ 10% կոֆեինի լուծույթ, 2-3մլ 3% պրեդնիզալոն: 
 գ/ Դեղորայքային անաֆիլակտիկ շոկ – առաջանում է որպես ալերգիկ 
ռեակցիա անեսթետիկի նկատմամբ: Լինում է մի քանի ձևի: 
- հեմոդինամիկ – առաջանում են ցավեր սրտի շրջանում, կտրուկ ընկնում ԱՃ, 
գունատություն, պերիֆերիկ անոթների սպազմ 
- ասֆիկսիկ – շնչառական անբավարարություն, որը պայմանավորված է 
կոկորդի այտուցով, բրոնխոսպազմով և թոքերի այտուցով 
- ցերեբրալ – արտահայտվում է փսիխոմոտոր գրգռվածությամբ, վախով, 
գիտակցության խանագարումներով, ցնցումներով և շնչառական առիթմիայով 
- աբդոմինալ – արտահայտվում է էպիգաստրալ շրջանի կտրուկ ցավերով 
 Անաֆիլակտիկ շոկի ժամանակ հնարավոր է մահացու ավարտ, ուստի կարևոր 
է առաջին օգնության ճիշտ ցուցաբերումը: 
 Օգնությունը – առաջին հերթին պետք է դադարեցնել դեղանյութի ներմուծումը 
և ապահովել շնչառական օրգանների անցանելիությունը – թեքել հիվանդի գլուխը 
կողքի, հանել և ֆիքսել լեզուն, ազատել բերանի խոռոչը փսխման զանգվածներից, 
կատարել արհեստական շնչառություն:  Ալերգենի ներմուծման շրջանում ներարկել 
0,5 մլ 0,1% ադրենալին, նրա ներծծումը դանդաղեցնելու նպատակով, 
հակահիստամինային պրեպարատներ – 2-4 մլ 1% դիմեդրոլ, 2-3 մլ 2,5% 
սուպրաստին: Օրգանիզմի ռեակտիվականությունը իջեցնելու համար ցուցված են 
գլյուկոկորտիկոիդներ – 1-2մլ 3% պրեդնիզալոն ն/ե կամ ե/մ: Բրոնխոսպազմի 
խորացման դեպքում – 10 մլ 2,4% էուֆիլին:  
 2. Տեղային 
 ա/ Արյունահոսություն հնարավոր է ներարկման տեղից անոթի վնասման 
հետևանքով: Կանգնոցման համար պետք է ներարկման շրջանը սեղմել ստերիլ 
մառլյաե /թանզիվե/ խծուծով 
 բ/ Հեմատոմա – առաջանում է անոթի վնասման հետևանքով: Պետք մաշկի վրա 
այդ շրջանում դնել սառը սեղմող թրջոց 15 րոպեով 
 գ/ Իշեմիա – արտահայտվում է դեմքի մաշկի սահմանափակ կտրուկ 
գունատությամբ անոթասեղմիչների ազդեցության կամ անոթների անեսթետիկով 



մեխանիկական սեղման հետևանքով: Պետք է մի քանի րոպե մերսել իշեմիա 
շրջանում: 
 դ/ Հյուսվածքների նեկրոզ – առաջանում է սխալ դեղանյութ /կալցիումի խլորիդ 
կամ անոշադիրի սպիրտ/ ներարկման պատճառով: Այդ դեպքում առաջանում է սուր 
ցավ դեղայութի ներմուծման հենց առաջին պահից: Պետք է անհապաղ կանգնենել 
նյութի ներարկումը, բացահատել օջախը, այդ շրջանը պաշարել 0,5% նովոկաինի 
լուծույթով և դրենավորել: Կարելի է նշանակել հակաբիոտիկներ, թարապային 
պրոցեսների կանխարգելման նպատակով: 
 ե/ Վնասվածքային կոնտրակտուրա – առաջանում է ասեղով ծամիչ մկանների 
/հատկապես մեդիալ թևակերպային մկանի/ վնասման հետևանքով: Սովորաբար 
անցնում է ինքնուրույն 3-4 օրից: 
 զ/ Հետներարկային աբսցես և ֆլեգմոնա – առաջանում է ասեպտիկայի և 
անտիսեպտիկայի կանոնների խախտման հետևանքով անզգայացման ժամանակ: 
Պետք էբացահատել օջախը և դրենավորել, անցկացնել հակաբորբոքային բուժում: 
 է/ Նևրիտ – առաջանում է նյարդային ցողունիօ վնասման դեպքում: Այս 
դեպքում առաջանում է պարէսթեզիայի երևույթներ, զգացողության նվազում, 
տարբեր ինտենսիվության ցավեր: Նևրիտը կարող է տևել մի քանի օրից մինչև մի 
քանի ամիս: Խորհուրդ է տրվում ֆիզիոթերապիա, վիտամինոթերապիա, մերսում: 
 թ/ Ասեղի կոտրում – անզգայացման տեխնիկայի խախտման հետևանքով: Եթե 
ասեղի ծայրը երևում է, ապա նա պետք է հեռացնել սեղմիչի օգնությամբ, եթե չի 
երևում – ապա  վիրահատական: 
II.Կենսաբանական բուժման և վիտալ ամպուտացիայի ընթացքում թույլ տված 
սխալները և նրանց բարդությունները 
 ա/ սխալ ախտորոշում, ինչի հետևանքով առաջանում են հետևյալ 
բարդությունները 
- բորբոքման պրոցեսի շարունակում, կակղանի նեկրոզ 
- բորբոքման տարածում դեպի պերիօդոնտ 
- դենտիկլների և պետրիֆիկատների առաջացում, ատամի խոռոչի փոքրացում, 
ինչը հետագայում կդժվարացնի էնդոդոնտիկ բուժումը 
 բ/ ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կանոնների խախտումը խոռոչի մշակման 
ընթացքում 
- բորբոքման պրոցեսի շարունակում, կակղանի նեկրոզ 
- բորբոքման տարածում դեպի պերիօդոնտ 
 գ/ բուժիչ տակդիրի ոչ հերմետիկ ծածկումը, ինչի հետևանքով ինֆեկցիան 
կարիոզ խոռոչից դենտինային խողովակներով անցնում է կակղան 
- բորբոքման պրոցեսի շարունակում, կակղանի նեկրոզ 
- բորբոքման տարածում դեպի պերիօդոնտ 
Բոլորի շտկման համար կատարում են էնդոդոնտիկ բուժում: 
III.Վիտալ էքստիրպացիայի ընթացքում թույլ տված սխալները և նրանց 
բարդությունները 
1.Սխալներ, որոնք առաջանում են ատամի խոռոչի բացման ժամանակ, այսինքն 
էնդոդոնտիկ մուտքի ստեղծման ընթացքում 
ա/ Անբավարար մուտք 
Բարդություն-բժիշկը կարող է չնկատել ելանցքը 
-արմատախողովակի մշակման և լեցավորման ընթացքում էնդոդոնտիկ գործիքները 
կարող են խոռոչի պատի մեջ խրվել 



- ստեղծվում է արհեստական թեքություն գործիքի, ինչը կարող է հանգեցնել նրա 
հետագա կոտրման արմատախողովակի մեջ 
- ատամի խոռոչում կաևող են մնալ փափուկ հյուսվածքների մնացորդներ, ինչը 
կբերի ատամի գույնի փոփոխության 
Շտկման եղանակներ- ադեկվատ էնդոդոնտիկ մուտքի ստեղծում 
բ/ Չափից լայն մուտք 
Բարդություն-ատամի պատերի թուլացում և հնարավոր է կոտրվածք 
Շտկման եղանակներ-ատամի րեստավրացիա ներխողովակային գամիկների կամ 
արհեստական պսակների օգնությամբ 
գ/ կակղանի խոռոչի պատերի և հատակի թափածակում-ատամների տոպոգրաֆիկ 
անատոմիայի չիմացության հետևանք կարող է լինել, նաև կարող է տեղի ունենալ 
ատամների ոչտիպիկ թեքության դեպքում 
Բարդություն-պերիօդոնտում քրոնիկ բորբոքումների օջախների առաջացում 
Շտկման եղանակներ-թափածակումների փակում ապակեիոնոմեր ցեմենտով կամ 
ամալգամով, օգտագործելով ոսկրածին նյութ /MTA/: Հնարավոր են նաև կորոնո-
ռադիկուլյար սեպարացիան կամ արմատի ամպուտացիան: 
2.Սխալներ, որոնք առաջանում են ատամի աշխատանքային երկարության որոշման 
ժամանակ   
-ոչճշգրիտ որոշումը կամ ընդհանրապես այս փուլի անտեսումը  
Բարդություն-ոչլիարժեք մեխանիկական մշակում և լեցավորում 
արմատախողովակի 
-գագաթային անցքի լայնացում և գերլեցավորում 
  Շտկման եղանակներ- ատամի աշխատանքային երկարության շտկում և կրկնակի 
էնդոդոնտիկ բուժում 
3.Սխալներ, որոնք առաջանում են արմատախողովակի մեխանիկական մշակման 
ընթացքում 
ա/ ելանցքների անբավարար լայնացում 
Բարդություն- մեխանիկական մշակման և լեցավորման դժվարացում,-- գործիքի 
կոտրվածք 
 Շտկման եղանակներ-ելանցքների լայնացում 
բ/ արմատախողովակի թափածակում- առաջանում է. 
- թեքված արմատների մշակման հետևանքով սուր ծայրով ոչճկուն գործիքներով  
- արմատի թեքության աստիճանի հաշվի չառնելու հետևանքով, ինչից 
արմատախողովակի պատը ‘փոքր թեքության’հատվածում կամ չափազանց 
բարակում է «strippingե, կամ թափածակվում 
Բարդություն- պերիօդոնտում քրոնիկ բորբոքումների օջախների առաջացում 
Շտկման եղանակներ-փորձել անցնել և լեցավորել արմատախողովակը և 
թափածակված անցքը: անհաջողության դեպքում վիրաբուժական միջամտություն է 
անց կացվում: 
գ/ արմատախողովակի մեջ հարթակների ստեղծում- առաջանում են սուր ծայրով 
ոչճկուն գործիքներով թեք արմատների մշակման ժամանակ, նաև գործիքի 
համարից մեկ համար ավել համարով գործիքին անցնելու դեպքում / օրինակ, 30 
համարի գործիքի օգտագործում 20 հետո/  
Բարդություն-արմատախողովակի անցման դժվարացում կամ անհնարինություն 
Շտկման եղանակներ-փորձել անցնել արմատախողովակը նորից բարակ 
գործիքներով, հերթականորեն ավելացնելով նրանց համարը  



դ/ գործիքի կոտրվածք արմատախողովակի մեջ 
առաջանում է. 
- անորակ, թեքված, ծալքերի բացվածքով գործիքների օգտագործման պատճառով 
-արմատախողովակի չափազանց մեծ ուժով մեխանիկական մշակման հետևանքով  
- արմատում գործիքի պտույտի խորհուրդ տրվող աստիճանի հաշվի չառնելու 
հետևանքով / К- րիմեռների պտույտի առավելագույն անկյունն է 1800, К -ֆայլի- 900, 
Н- ֆայլը – պտտելն արգելվում է արմատախողովակում/  
- արմատախողովակի առանց լուբրիկանտի մեխանիկական մշակման հետևանքով 
- ատամի խոռոչի և արմատախողովակների ելանցքների անբավարար բացման 
պատճառով 
Բարդություն-հարգագաթային բորբոքում, գործիքային մծակման և լեցավորման 
անհնարինություն 
Շտկման եղանակներ-արմատախողովակից կոտրված հատվածի հեռացում կամ 
փորձ անցնել կողքով; անհաջողության դեպքում կարելի է կիրառել դեպոֆորեզ կամ 
վիրաբուժական եղանակներ / կոտրված հատվածի հեռացում կամ րետրոգրադ 
լեցավորման անց կացում/; 
ե/ արմատախողովակի լուսանցքի փակում դենտինային խարտուկներով կամ 
փափուկ հյուսվածքներով-առաջանում է մեծ համարի գործիքների վաղաժամ 
օգտագործման, անբավարար լվացման, կակղանի ոչլրիվ հեռացման դեպքում  
Բարդություն- արմատախողովակի անցման դժվարացում կամ անհնարինություն 
Շտկման եղանակներ--արմատախողովակի առատ լվացում, նրա ամբողջ 
երկարության անցում բարակ րիմեռներով 
զ/ գագաթային լայնացման առաջացում /zipping/-առաջանում է թեք արմատում 
հաստ, ոչճկուն ֆայլի աշխատանքի ժամանակ, ինչի հետևանքով 
արմատախողովակն ընդունում է ավազի ժամացույցի տեսք 
Բարդություն-արմատախողովակի գագաթային հատվածի հերմետիկ փակման 
դժվարացում 
Շտկման եղանակներ- արմատախողովակի լեցում ուղղահայաց կոնդենսացիայի 
եղանակով   
4.Սխալներ, որոնք առաջանում են արմատախողովակի լեցավորման ժամանակ 
ա/ ոչլիարժեք լեցավորում 
Բարդություն- հարգագաթային բորբոքում 
Շտկման եղանակներ-կրկնակի էնդոդոնտիկ բուժում և լեցավորում մինչև 
ֆիզիոլոգիական գագաթ 
բ/ գերլեցավորում 
Բարդություն-սուր հարգագաթային բորբոքում բուժումից անմիջապես հետո 
Շտկման եղանակներ-լեցանյութի պերիոդոնտ դուրս գալու դեպքում բորբոքումն 
անցնում է մի քանի օրից ինքնուրույն: Եթե պերիոդոնտ դուրս է եկել գուտապերչե 
կամ մետաղյա գամիկը, ապա այն պետք է հանել և անց կացնել կրկնակի 
էնդոդոնտիկ բուժում 
դ/ արմատախողովակի ոչ խիտ լեցավորում 
Բարդություն- հարգագաթային բորբոքում 
Շտկման եղանակներ- կրկնակի լեցավորում 
 
IV. Դեվիտալ էքստիրպացիայի ընթացքում թույլ տված սխալները և նրանց 
բարդությունները 



 ա/մկնդեղային մածուկի քանակային գերդոզավորում 
  բարդություն – մկնդեղային պերիօդոնտիտ 
  բուժում – պերիօդոնտիտի բուժում մկնդեղի հակաթույների 
օգտագործումով    /յոդինոլ, ունիտիոլ/ 
 բ/մկնդեղային մածուկի ժամանակային նորմային խախտում  
  բարդություն – մկնդեղային պերիօդոնտիտ 
  բուժում – պերիօդոնտիտի բուժում մկնդեղի հակաթույների 
օգտագործումով    /յոդինոլ, ունիտիոլ/ 
 գ/ մկնդեղային մածուկի ոչլիաժեք հերմետիզացիա 
  բարդություն – լնդապտկիկի և հարակից լնդի մկնդեղային նեկրոզ 
  բուժում –բուժում մկնդեղի հակաթույների օգտագործումով /յոդինոլ, 
ունիտիոլ/ 
 դ/ մկնդեղային մածուկի տեղադրում չբացված կակղանի վրա 
  բարդություն – ազդեցության ոչէֆեկտիվություն, ցավերի ուժեղացում 
  բուժում – կակղանի եղջյուրի բացում և մկնդեղային մածուկի կրկնակի 
տեղադրում 
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