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Առաջին օգնությունը տուժածին կամ
տուժածներին օգնելու նպատակով
ձեռնարկվող գործողությունների
համակարգն է, որը իրականացվում է
•դժբախտ պատահարի ժամանակ,
•հանկարծահաս հիվանդագին
վիճակների ժամանակ,
•արտակարգ իրավիճակներում

Դա նախահիվանդանոցային փուլ է:



Հիշեք`
•Հնարավոր է, որ դուք լինեք միակ մարդը, որն ի
վիճակի է ճիշտ գործելու:

• Անմիջական օգնություն ցուցաբերելու
անհնարինության պայմաններում պետք է`

- առաջարկել ներկաներին հեռանալ և ազատ
տարածք բացել տուժածի շուրջը,
- ահազանգել շտապօգնություն,
- օգնել փրկարարներին:



Հրատապ գործողությունների փուլեր (ՀԳՓ)

I. Դեպքի վայրի զննում, գնահատում և
անվտանգության ապահովում:

II. Տուժածի առաջնային կամ նախնական զննում:

III. Ահազանգում:

IV. Երկրորդային զննում:



I. ¸»åùÇ í³ÛñÇ ½ÝÝáõÙ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
³å³ÑáíáõÙ

1.àõß³¹Çñ ½ÝÝ»ù ¹»åùÇ í³ÛñÁ, փáñÓ»ù å³ñ½»É, Ã»
• ÇÝã ¿ å³ï³Ñ»É,
• ù³ÝÇ ïáõÅ³Í Ï³,
• Ï³ñá՞Õ »Ý ¹»åùÇ í³ÛñáõÙ ·ïÝíáÕ Ù³ñ¹ÇÏ û·ï³Ï³ñ
ÉÇÝ»É Ó»½:

ØÇÝãև ïáõÅ³ÍÇÝ Ùáï»Ý³ÉÁ å»ïù ¿ íëï³Ñ ÉÇÝ»ù, áñ
¹»åùÇ í³ÛñÁ ³Ýíï³Ý· ¿ Ó»ñ և ßñç³å³ïáÕ ³ÝÓ³Ýó
Ñ³Ù³ñ:

ìï³Ý·³íáñ ·áñÍáÝÝ»ñÇó »Ý` µ³ñÓñ É³ñÙ³Ý ÁÝÏ³Í
Ñ³Õáñ¹³É³ñ»ñÁ, Ã³փíáÕ ù³ñ»ñÁ, »ñÃև»ÏáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ,
Ññ¹»ÑÁ, ÍáõËÁ, ÃáõÝ³íáñ ·³½»ñÁ, »Õ³Ý³ÏÇ
³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ÑáëáÕ Ï³Ù ËáñÁ çñ»ñÁ:



II. ²é³çÝ³ÛÇÝ Ï³Ù Ý³ËÝ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ.

Գնահատել կյանքի նշանները`

•գիտակցություն

•շնչառության առկայությունը

•պուլսի առկայությունը

•բբերի լուսային ռեակցիայի
առկայությունը



Կյանքի և մահվան միջև սահմանային
վիճակ է, 
դա դեռ մահ չէ
սակայն արդեն կյանք էլ չէ

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՀԸ



ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ù³Ñ – սկսվում է արյան
շրջանառության կանգից

Նշաններն են.

•Գիտակցության բացակայությունը

•Շնչառության բացակայությունը

•Պուլսի բացակայությունը կենտրոնական

/քնային և ազդրային/ զարկերակների վրա

•Մաքսիմալ լայնացած բբերը (սրտի կանգից 2 

րոպե հետո), նրանց լուսային ռեակցիայի

բացակայությունը



ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՀՎԱՆ
ՆՇԱՆՆԵՐՆ ԵՆ

•Սրտային գործունեության
բացակայությունը 30 րոպեից ավել

•Շնչառության բացակայությունը

•Մաքսիմալ լայնացած բբերը, նրանց

լուսային ռեակցիայի բացակայությունը

Կլինիկական մահվան տևողությունը - 3-5 րոպե,
որից հետո սկսվում է կենսաբանական մահը



Սրտի կանգ և սիրտ-թոքային 
վերակենդանացում (ռեանիմացիա) 
(American Heart Association, 2010) 

«re» - կրկնակի գործողություն

«animo» - տալ շունչ, կենդանացնել

Սիրտ-թոքային վերակենդանացման հիմնական 
միջոցառումները 



Վերակենդանացման գործողությունների
հաջորդականությունը

1. Գիտակցության ստուգում. 
• զգուշորեն շարժել հիվանդի ուսերը, 
• փորձել խոսել նրա հետ, տալ հասարակ 
հարցեր` «Դուք ինձ լսո՞ւմ եք», հարցնել կամ տալ 
նրա անունը, 
•տալ հասարակ հրահանգներ` բացել, փակել 
աչքերը, սեղմել օգնություն ցուցաբերողի ձեռքը: 



2. Եթե չկա պատասխան, շնչառության և 
անոթազարկի ստուգում (10 վայրկյանի 
ընթացքում):

ՏԵՍՆԵԼ
կրծքավանդակի
շարժումները
ԼՍԵԼ
արտաշնչման
աղմուկները
ԶԳԱԼ
արտաշնչվող օդի
հոսքը սեփական
ափերով



Քնային զարկերակի վրա պուլսի

առկայության ստուգման մեթոդ



• Բացել վերին կոպերը

• Գնահատել բբերի վիճակը



¶Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ïáñáõëï.
I. ßÝã³éáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝáÃ³½³ñÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
àõß³·Ý³óáõÃÛáõÝ
Պ³ïՃ³éներ.
•½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ ·»ñÉ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ,
•փ³Ï ï³ñ³ÍùáõÙ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï
·ïÝí»ÉÁ,
•Ù³ñÙÝÇ ¹ÇñùÇ ÏïñáõÏ
փáփáËáõÃÛáõÝÁ,
•ÑÕÇáõÃÛáõÝÁ,
• Éáõñç ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²é³çÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ áõß³·Ý³óáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
•å³éÏ»óÝ»É Ñ³ñÃ Ù³Ï»ñ»ëÇ,
•µ³ñÓñ³óÝ»É ïáõÅ³ÍÇ áïù»ñÁ Ùáï 20-30 ëÙ,
•ï³É ßÝã»Éáõ ³Ýáõß³¹ñÇ ëåÇñï,
•·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»Éáõó Ñ»ïá ËÙ³óÝ»É ù³Õóñ
ï³ù Ã»Û, ³å³Ñáí»É Ù³ñÙÝÇ ÝáñÙ³É ç»ñÙ³ëïÇճ³ÝÁ:



Շնչում է Երկրորդային
զննում

Զանգահարել
շտապ օգնություն

¶Çï³ÏóáõÃÛուÝը չվերականգնվելու , µ³Ûó  ßÝã³éáõÃÛ³Ý ¨
³ÝáÃ³½³ñÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ïáõÅ³ÍÇÝ å»ïù ¿ 
ßñç»É ÏáÕùÇ անվտանգության դիրքի

Կողքի
անվտանգության

դիրք



Չի շնչում

¶Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ïáñáõëï.
II. ßÝã³éáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝáÃ³½³ñÏÇ բացակայություն

Զանգահարել
շտապ

օգնություն

սիրտ-թոքային 
վերակենդանացում
C.P.R

Cardio - Pulmonary Resuscitation



3. Գործողությունները կատարել С-А-В 
կարգով

(cardio - pulmonary resuscitation, American Heart Association, 2010) 

С (Chest compressions) – կրծքավանդակի, 
սեղմումներ

А (Airway) – շնչուղիների բացում, 

В (Breathing) – արհեստական շնչառություն: 

սրտի անուղղակի մերսում՝ 100 սեղմում մեկ
րոպեում հաճախականությամբ և 4 -5 սմ խորությամբ



С. (Chest compressions). կրծքավանդակի սեղմումներ.
տեղակայել ձեռքերը կրծքավանդակը սեղմելու
համար.
• մի ձեռքի ափի հիմը դրվում է կրծքավանդակի
կենտրոնում` միջպտկային գծով կամ կրծոսկրի
թրաձև ելունից 2-3 մատ վերև, մյուս ձեռքը դրվում է
առաջին ձեռքի վրա, որի մատները ուղղված են և
բարձրացված կրծքավանդակից ,
• ձեռքերը ուղիղ պահել արմնկային հոդերում`
հիվանդի իրանին ուղղահայաց ,



• սեղմումների միջև թուլացնել
ձեռքերը`թողնելով, որ կրծքավանդակը
ընդունի իր նախկին դիրքը, բայց ձեռքերը
չկտրել կրծքավանդակից,
• սեղմումները կատարել այնպես, որ
առաջանա կրծքավանդակի իջեցում 5 սմ-ով,
•կատարել 30 սեղմում (մեկ րոպեում 100
սեղմումից ոչ պակաս)` բարձրաձայն
հաշվելով. սեղմումները պետք է լինեն կտրուկ
և ռիթմիկ, վերից վար:



А. (Airway). շնչուղիների բացում
• գլուխը հետ տանել` մի ձեռքը դնելով հիվանդի
ճակատին, մյուս ձեռքի երկրորդ, երրորդ մատներով
բարձրացնել կզակը այնպես, որ այն ավելի բարձր լինի
ճակատից,
• բութ մատը դնել ստորին շրթունքի և կզակի միջև եղած
սահմանագծին և զգուշորեն բացել հիվանդի բերանը:



В. (Breathing). արհեստական շնչառություն. 
կատարել 2 ներփչում բերան - բերան կամ բերան – քիթ 
(բերանի վնասվածքի դեպքում) 
մեթոդներով`յուրաքանչյուրը 1 վայրկյան տևողությամբ: 

Եթե առաջին ներփչումից կրծքավանդակը չի բարձրանում, 
կզակը վեր բարձրացնելով գլխի դիրքը վերստուգել: 



Արհեստական շնչառություն կատարել
չցանկանալու կամ չկարողանալու դեպքում

կատարել միայն սրտի անուղղակի
մերսում:

Սրտի անուղղակի մերսումը պահանջում է լավ 
Ֆիզիկական դիմացկունություն, և ցանկալի է, որ 
երկու րոպեն մեկ մերսում իրականացնողը 
փոխարինվի:

Դա պետք է կատարվի արագ, որպեսզի չխանգարվի 
սեղմումների ռիթմը: 

5. Դեֆիբրիլյացիա: 



Մինչև մեկ տարեկան »ñ»Ë³ÛÇ  ëÇñï-
Ãáù³ÛÇÝ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óáõÙ 

•ê»ÕÙáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É
միջպտկային գծով, ÙÇ³ÛÝ 2
Ù³ïÝ»ñÇ µ³ñÓÇÏÝ»ñáí:

•Ø³ïÝ»ñÁ ÙÇßï Ñåí³Í
å³Ñ»É ë»ÕÙÙ³Ý ï»ÕáõÙ:

•Î³ï³ñ»É 30 ë»ÕÙáõÙ և 2
Ý»ñփãáõÙ ùÃÇ և µ»ñ³ÝÇ Ù»ç
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï:



Սիրտ-թոքային վերակենդանացում
1- 8 տ.  երեխաների շրջանում

30 կրծքավանդակի սեղմումներ, որից հետո կատարել 2 
ներփչում:



Բոլոր տարիքային խմբերում` 
30 կրծքավանդակի սեղմում : 2 ներփչում

Շարունակե՛ք վերակենդանացումը 
մինչև կյանքի նշանների ի հայտ գալը 
կամ մասնագիտացված բուժօգնության 
ժամանելը



IV. Կյանքին վտանգ սպառնացող վիճակները
բացառելուց հետո կատարել »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ
½ÝÝáõÙ

îáõÅ³ÍÇ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ½ÝÝáõÙ` փñÏ³ñ³ñÁ
Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý íï³Ý·
ãÝ»ñÏ³Û³óÝáÕ, µ³Ûó ³Ýáõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
íï³Ý·³íáñ ¹³ñÓáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ`

• արյունահոսություն
•կոտրվածք
•վերքեր



Հիշեք`

Հնարավոր է, որ դուք լինեք միակ մարդը,
որն ի վիճակի է ճիշտ գործելու:

²Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ
ïáõÅ³ÍÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  

³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿:



Առաջին օգնություն
Շնչուղիների խցանում

ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկության ամբիոն



²é³çÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝÁ ïáõÅ³ÍÇÝ Ï³Ù
տուժածներին օգնելու նպատակով
ձեռնարկվող գործողությունների
համակարգն է, որը իրականացվում է
•¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï,
•Ñ³ÝÏ³ñÍ³Ñ³ë ÑÇí³Ý¹³·ÇÝ
íÇճ³ÏÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï,
•³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇճ³ÏÝ»ñáõÙ
մինչև մասնագիտական օգնության
ժամանումը:

Դա Ý³Ë³ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ փáõÉն է:



ÐÇß»°ù`
•ՀÝ³ñ³íáñ ¿, áñ դáõù ÉÇÝ»ù ÙÇ³Ï Ù³ñ¹Á, áñÝ Ç
íÇճ³ÏÇ ¿ ճÇßï ·áñÍ»Éáõ:

• ¸Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÁ Ï³ñáÕ ¿ ïáõÅ³ÍÇÝ ÙÕ»É
áã ÝáñÙ³É í³ñù³·ÍÇ, áñÁ ãå»ïù ¿ ձ»½ í³ÝÇ:

• ԱÝÙÇç³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ
³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ պետք ¿`

- ³é³ç³ñÏ»É Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ Ñ»é³Ý³É և ³½³ï
ïարածք µ³ó»É ïáõÅ³ÍÇ ßáõñçÁ,

- ³Ñ³½³Ý·»É ßï³åû·ÝáõÃÛáõÝ,
- û·Ý»É փñÏ³ñ³ñÝ»ñÇÝ:



Ðñ³ï³å ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ փáõÉ»ñ (ՀԳՓ)

I. ¸»åùÇ í³ÛñÇ ½ÝÝáõÙ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ և
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ:

II. îáõÅ³ÍÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ï³Ù Ý³ËÝ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ:

III. ԱÑ³½³Ý·áõÙ:

IV. ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ½ÝÝáõÙ:



ÞÝã³éáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ

Նß³ÝÝ»ñը`

•ßÝã³Ñ»ÕÓáõÃÛáõÝ,

•³ñ³·, ¹³Ý¹³Õ Ï³Ù ³ÝÏ³ÝáÝ
ßÝã³éáõÃÛáõÝ,

•ËáñÁ Ï³Ù Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ßÝã³éáõÃÛáõÝ,

•³ÕÙÏáï ßÝã³éáõÃÛáõÝ,

•ËáÝ³í, ·áõÝ³ï Ï³Ù Ï³åï³íáõÝ Ù³ßÏ:



ÞÝãáõÕÇÝ»ñÇ Ëó³ÝáõÙ (օբստրուկցիա,
obstructio, լատ.-պատնեշ, արգելք)

ÞÝãáõÕÇÝ»ñÇ Ëó³ÝáõÙÁ ßÝã³é³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ
ÉñÇí Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ փ³Ïí»ÉÝ ¿, áñÇ Ñ»ïև³Ýùáí
Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ û¹Ç ³ÝóáõÙÁ Ãáù»ñÇÝ:



Êó³ÝáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý

և Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý:

²Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý Ëó³ÝáõÙÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿

տարբեր հիվանդությունների ժամանակ

հյուսվածքների այտուցի å³ïճ³éáí:



Ø³ëÝ³ÏÇ Ëó³ÝáõÙ

-Տուժածը կարող է հազալ

-Շնչառությունը աղմկոտ է կամ խռպոտ

-Տուժածը դեռ ի վիճակի է խոսելու



ÈñÇí Ëó³ÝáõÙ
ՏáõÅ³ÍÁ

-Չի հազում,

-Չի խոսում,

-Չի շնչում,

• Ó»éù»ñáí µéÝáõÙ ¿ ÏáÏáñ¹Á՝ óáõó³µ»ñելով
í³ËÇ և ï³·Ý³åÇ Ýß³ÝÝ»ñ,

•դ»ÙùÁ ·áõÝ³ïíáõÙ ¿, Ï³åïáõÙ:

•տáõÅ³ÍÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏáñóÝ»É ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ:



²é³çÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ
Մասնակի խցանում
1.Խրախուսել հիվանդին շարունակել հազալ:
2.Հազալով հնարավոր է դուրս հանել օտար
մարմինը:
Լրիվ խցանում
Գիտակցության առկայության պայմաններում
1.Կտրուկ հարվածներ մեջքի

կողմից միջթիակային հատվածում մեկ
ձեռքի ափով:

2.Ոñáí³ÛÝÇ ÑñáõÙÝ»ñÁ (Ëó³Ýí³Í ßÝãáõÕÝ»ñÇ
³Ýó³Ý»ÉáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ð»յÙÉÇãÇ
Ù»Ãá¹ը):

ì»ñÁ Ýßí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏïñáõÏ µ³ñÓñ³óÝáõÙ
»Ý ճÝßáõÙÁ Ãáù»ñáõÙ, áñÁ ¹áõñë ¿ ÑñáõÙ ûï³ñ Ù³ñÙÇÝÁ,
ÇÝãå»ë Ëó³ÝÁ ßßÇó:



¶Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ãÏáñóñ³Í ã³փ³Ñ³ë և Ù»Ï
ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ »ñ»Ë³

1. Կտրուկ Ñ³ñí³Íներ Ù»çùÇÝ .
•Î³Ý·Ý»É ïáõÅ³ÍÇ Ñ»ïևáõÙ, û·Ý»É Ýñ³Ý Ïé³Ý³Éáõ:
•Î³ï³ñ»É Ùáï 5 ÏïñáõÏ Ñ³ñí³Í ïáõÅ³ÍÇ Ù»çùÇÝ
ձեռքի ափով` ÃÇ³ÏÝ»ñÇ ÙÇçև: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ
Ñ³ñí³ÍÇó Ñ»ïá ·Ý³Ñ³ï»É Ëó³ÝÙ³Ý ³ëïÇճ³ÝÇ
փáփáËáõÃÛáõÝÁ:

ºÃ» Ñ³ñí³ÍÝ»ñÁ 
ÃÇÏáõÝùÇÝ ã»Ý û·ÝáõÙ և
íÇճ³ÏÁ í³ïÃ³ñ³ÝáõÙ ¿, 
ëÏë»É Ï³ï³ñ»É 
áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ÑñáõÙÝ»ñ`
Ð»յÙÉÇãÇ Ù»Ãá¹ :



2. àñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ÑñáõÙÝ»ñ
•Î³Ý·Ý»É ïáõÅ³ÍÇ Ñ»ïևáõÙ, ·ñÏ»É
Ýñ³ Çñ³ÝÁ áñáí³ÛÝÇ í»ñÇÝ Ï»ëáõÙ, 
ÁÝ¹ áñáõÙ, ïáõÅ³ÍÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 
Ýëï³Í Ï³Ù Ï³Ý·Ý³Í: 
•ØÇ Ó»éùÇ µéáõÝóùÁ µáõÃ Ù³ïÇ 
ÏáÕÙáí ¹Ý»É ïáõÅ³ÍÇ áñáí³ÛÝÇÝ` 
åáñïÇ և ÏñÍáëÏñÇ ëïáñÇÝ Í³ÛñÇ 
ÙÇçև ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý 
Ù»çï»ÕáõÙ: 
•ØÛáõë Ó»éùáí µéÝ»É µéáõÝóùÁ և »ñÏáõ
Ó»éù»ñÁ ³Ùáõñ ë»ÕÙ»É ïáõÅ³ÍÇ 
áñáí³ÛÝÇÝ:

•àõÅ·Ýáñ»Ý ³ñ³·  Ï³ï³ñ»É ÏïñáõÏ 5 ÑñáõÙ ¹»åÇ í»ñ և Ý»ñë, 
áñå»ë½Ç ë»ÕÙíÇ áñáí³ÛÝÇ í»ñÇÝ ßñç³ÝÁ և ëïáÍ³ÝÇÝ` 
ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ ÙÏ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ï³ÏÁ, ÑñíÇ ¹»åÇ í»ñ և ¹áõñë ÑñÇ
ûï³ñ Ù³ñÙÇÝÁ:



Ð³ïáõÏ ¹»åù»ñ
ºÃ» ïáõÅ³ÍÁ ÑÕÇ ÏÇÝ ¿ Ï³Ù ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 

ÁÝ¹·ñÏ»É ïáõÅ³ÍÇ áñáí³ÛÝÁ, ßÝãáõÕÇÝ»ñÁ
Ëó³Ýí»Éáõ ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 
ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ ë»ÕÙáõÙÝ»ñ:

¶Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ãÏáñóñ³Í ïáõÅ³Í .
• Î³Ý·Ý»É ïáõÅ³ÍÇ Ñ»ïևáõÙ:
• îáõÅ³ÍÇ µ³½áõÏÝ»ñÇ ï³ÏÇó Ó»éù»ñáí
·ñÏ»É Ýñ³ ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÁ: 
• ØÇ Ó»éùÇ µéáõÝóùÁ µáõÃ Ù³ïÇ ÏáÕÙáí
¹Ý»É ÏñÍáëÏñÇ Ù»çï»ÕáõÙ: ä»ïù ¿ 
Ñ³Ùá½í»É, áñ Ó»ñ µéáõÝóùÁ ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ 
Ù»çï»ÕáõÙ ¿, ³ÛÉ áã Ã» ÏáÕ»ñÇ Ï³Ù 
ÏñÍáëÏñÇ Í³ÛñÇÝ:
• ØÛáõë Ó»éùÁ ¹Ý»Éáí ³é³çÇÝÇ íñ³` 
Ï³ï³ñ»É ÏïñáõÏ և ³ñ³· ë»ÕÙáõÙÝ»ñ` 
³éçևÇó Ñ»ï áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:



ºÃ» Ëó³Ýí»É »Ý Ò»ñ
ßÝãáõÕÇÝ»ñÁ, դáõù Ï³ñáÕ »ù
ճÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñ»É Ò»ñ
áñáí³ÛÝÇÝ` ³ÙµáÕç Çñ³Ýáí
Ñ»Ýí»Éáí ï³ñµ»ñ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ
(³ÃáéÇ ÃÇÏÝ³ÏÇÝ, ó³ÝÏ³å³ïÇÝ
Ï³Ù Éí³ó³ñ³ÝÇÝ): úñÇÝ³Ï`
³ÃáéÇ Ñ»ïևÇó Ùáï»ó»ù
ÃÇÏÝ³ÏÇÝ և áñáí³ÛÝáí ÁÝÏ»ù
¹ñ³ íñ³:

ØÇ Ñ»Ýí»ù ëáõñ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñ և
»½ñ»ñ áõÝ»óáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ íñ³:



Շնչուղիների խցանում մինչև մեկ
տարեկան երեխաների շրջանում

• Երեխային պառկեցնել ձեր նախաբազկի վրա, 
պահելով նրա պարանոցը և գլուխը

• մյուս ձեռքի ցուցամատով և բթամատով բռնել ծնոտը, 
բացել բերանը և ալդ ձեռքի վրա շրջել երեխային
երեսնիվայր այնպես, որ նրա գլուխն ավելի ցածր լինի
ոտքերից

• ազատված ձեռքի ափով 3-5 անգամ կատարել
հրոցանման շարժում երեխայի թիակների միջև



• ետ շրջել երեխային և մեջքի վրա պառկեցնել ձեր
նախաբազկին այնպես, որ նրա գլուխն ավելի ցածր
լինի ոտքերից

• կատարել կրծքավանդակի 5 սեղմում. միջպտկային
գծին կրծոսկրի մեջտեղու դնել մատնեմատը, III  և II 
մատները դնել դրա կողքին: Բարձրացնել մատնեմատը
և երկու մյուս մատներով կատարել սեղմումներ մոտ 4
սմ խորությամբ



• Պարբերաբար կատարել 5 հարված
թիկունքին և կրծքավանդակի 5 սեղմում

• Օտար մարմինը երեխայի բերանից
կարելի է հեռացնել միայն եթե այն
տեսանելի է. դրա համար ձեռքի ճկութը
պետք է սահեցնել դեպի բերանի խոռոչի
խորքը և փորձել դուրս բերել այն



Ð³Ù³Ó³ÛÝ í»ñçÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ` ßÝãáõÕÇÝ»ñÇ
³ÏÝÑ³Ûï Ëó³ÝÙ³Ý Ñ»ïև³Ýùáí ½³ñ·³ó³Í
·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇ ¹»åùáõÙ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëÏë»É ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ
ë»ÕÙáõÙÝ»ñ` անգամ եթե սրտի աշխատանքը
առկա է:



Սրտի կանգ և սիրտ-թոքային
վերակենդանացում
(American Heart Association, 2010) 

Սիրտ-թոքային վերակենդանացման հիմնական
միջոցառումները
C.P.R. (cardio - pulmonary resuscitation) 
1. Գիտակցության ստուգում. 
• զգուշորեն շարժել հիվանդի ուսերը, 
• փորձել խոսել նրա հետ, տալ հասարակ հարցեր` «Դուք ինձ
լսո՞ւմ եք», հարցնել կամ տալ նրա անունը, 
•տալ հասարակ հրահանգներ` բացել, փակել աչքերը, սեղմել
օգնություն ցուցաբերողի ձեռքը: 



2. Եթե չկա պատասխան, շնչառության ստուգում (բացակա-
յությունը վկայում է սրտի կանգի մասին), անոթազարկի
ստուգում (10 վայրկյանի ընթացքում, միայն մասնագետների
համար):

3. Բացակայության դեպքում ահազանգել շտապ օգնություն, 
օգնություն կանչել:



4. Սկսել վերակենդանացման 
գործողությունները `С-А-В կարգով 
(նախկինում ընդունված ABC–ի փոխարեն)` 

С (Chest compressions) – կրծքավանդակի 
սեղմումներ, 

А (Airway) – շնչուղիների բացում, 

В (Breathing) – արհեստական շնչառություն: 



С. (Chest compressions). կրծքավանդակի սեղմումներ.
տեղակայել ձեռքերը կրծքավանդակը սեղմելու համար.
• մի ձեռքի ափի հիմը դրվում է կրծքավանդակի կենտրոնում` միջպտկային
գծով կամ կրծոսկրի թրաձև ելունից 2-3 մատ վերև, մյուս ձեռքը դրվում է
առաջին ձեռքի վրա, որի մատները ուղղված են և բարձրացված
կրծքավանդակից ,
• ձեռքերը ուղիղ պահել արմնկային հոդերում` հիվանդի իրանին
ուղղահայաց ,
• սեղմումների միջև թուլացնել ձեռքերը`թողնելով, որ կրծքավանդակը
ընդունի իր նախկին դիրքը, բայց ձեռքերը չկտրել կրծքավանդակից,
• սեղմումները կատարել այնպես, որ առաջանա կրծքավանդակի իջեցում 5
սմ-ով,
•կատարել 30 սեղմում (մեկ րոպեում 100 սեղմումից ոչ պակաս)`
բարձրաձայն հաշվելով. սեղմումները պետք է լինեն կտրուկ և ռիթմիկ,
վերից վար:



А. (Airway). շնչուղիների բացում
• եթե չկա պարանոցի վնասվածք, գլուխը հետ տանել` մի ձեռքը դնելով
հիվանդի ճակատին, մյուս ձեռքի երկրորդ, երրորդ մատներով
բարձրացնել կզակը այնպես, որ այն ավելի բարձր լինի ճակատից,
• բութ մատը դնել ստորին շրթունքի և կզակի միջև եղած
սահմանագծին և զգուշորեն բացել հիվանդի բերանը:



В. (Breathing). արհեստական շնչառություն. 
կատարել 2 ներփչում բերան - բերան կամ բերան – քիթ (բերանի 
վնասվածքի դեպքում) մեթոդներով`յուրաքանչյուրը 1 վայրկյան 
տևողությամբ: 

Եթե առաջին ներփչումից կրծքավանդակը չի բարձրանում, կզակը վեր 
բարձրացնելով գլխի դիրքը վերստուգել: 

Սրտի անուղղակի մերսումը պահանջում է լավ Ֆիզիկական 
դիմացկունություն, և ցանկալի է, որ երկու րոպեն մեկ մերսում 
իրականացնողը փոխարինվի:

Դա պետք է կատարվի արագ, որպեսզի չխանգարվի 
սեղմումների ռիթմը: 

5. Դեֆիբրիլյացիա: 

Արհեստական շնչառություն կատարել չցանկանալու կամ
չկարողանալու դեպքում կատարել միայն սրտի անուղղակի

մերսում:



Սիրտ-թոքային վերակենդանացում 

30 կրծքավանդակի սեղմում : 2 ներփչում



Կողքի ապահովության դիրք



Կողքի ապահովության դիրք



• úï³ñ Ù³ñÙÇÝÁ ³Ý·Çï³ÏÇó ã³փ³Ñ³ë ïáõÅ³ÍÇ
µ»ñ³ÝÇó Ñ»é³óÝáõÙ »Ý Ù³ïÝ»ñáí Ù³ùñ»Éáí ³ÛÝ :

ÞÝãáõÕÇÝ»ñÁ µ³ó»Éáõó Ñ»ïá ³ÝÓ»éáóÇÏáí
փ³Ã³Ã³Í óáõó³Ù³ïÁ ë³Ñ»óÝ»É µ»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ
ËáñùÁ և փáñÓ»É Ñ»é³óÝ»É ûï³ñ Ù³ñÙÇÝÁ: ¸ñ³ÝÇó
Ñ»ïá Ï³ï³ñ»É 2 Ý»ñփãáõÙ` Ñ³Ùá½í»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ
ßÝãáõÕÇÝ»ñÁ ³ñ¹»Ý ³Ýó³Ý»ÉÇ »Ý:



Սիրտ-թոքային վերակենդանացում
8 տ. փոքր երեխաների մոտ

Սկսել 5 ներփչումից, հետո շարունակել
30 կրծքավանդակի սեղմումներ: 2 ներփչում



ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկության ամբիոն
բ.գ.թ. Խաչատրյան Վ.Ռ.

Առաջին օգնություն
Ջերմային խանգարումներ



Այրվածքներ

Այրվածքը բարձր ջերմաստիճանի, 
որոշ քիմիական նյութերի, 
էլեկտրականության կամ
ճառագայթման հետևանքով մաշկի և 
մարմնի այլ հյուսվածքների 
վնասումն է։ 



Դասակարգում
Ըստ այրվածքն առաջացնող գործոնի
այրվածքները լինում են.
- ջերմային (տաք հեղուկների կամ 

առարկաների, տարբեր նյութերի գոլորշիների
կամ բոցի ազդեցությունից)։

- քիմիական (ուժեղ թթուներից կամ հիմքերից):
Քիմիական այրվածքները կարող են 
առաջանալ քիմիական նյութի հետ շփումից 
անմիջապես հետո կամ որոշ ժամանակ 
անց։ 



Դասակարգում
- Էլեկտրական .

- առաջանում են, երբ էլեկտրական հոսանքն անցնում է 
տուժածի մարմնով;

- վնասվում է մաշկը, փափուկ հյուսվածքները և ներքին 
օրգանները;

- մաշկով անցնող էլեկտրական էներգիան վեր է ածվում 
ջերմայինի և առաջացնում այրվածքներ;

- էլեկտրական այրվածքները հիմնականում խորն են և 
տուժածի մարմնի վրա տեղակայվում են հոսանքի 
մուտքի և ելքի տեղերում։



Դասակարգում
• Ճառագայթային.
- առաջանում են արևի ճառագայթներից և 

նման են ջերմային այրվածքներին։ 
- Սովորաբար նրանք մակերեսային են, 

տարածուն և ցավոտ։ 
- Բաց գույնի մաշկ ունեցող մարդիկ ավելի 

արագ են ստանում արևային այրվածքներ, 
քան մուգ մաշկ ունեցող մարդիկ։ 

- Առօրյա կյանքում մարդիկ հազվադեպ են 
ենթարկվում այլ տիպի ճառագայթների 
ազդեցության։ 



Դասակարգում



Դասակարգում
• Ըստ մաշկի վնասման խորության աստիճանի

տարբերում են մակերեսային, մասամբ
թափանցող և խորը թափանցող այրվածքներ։
Մակերեսային այրվածքը մաշկի վերին շերտը
ընդգրկող այրվածքն է։

Նշանները.
- վնասված մասի մաշկը կարմրած է և չոր
- այրվածքի շրջանը լինում է ցավոտ և

այտուցված
- ապաքինումից հետո սպիեր չեն առաջանում



Մակերեսային այրվածք



Մակերեսային այրվածք



Դասակարգում
• Մասամբ թափանցող այրվածքը մաշկի 

երկու շերտերը ընդգրկող այրվածքն է։ 
Նշանները.
- մաշկի կարմրություն, 
- հեղուկով լցված բշտերի առաջացում
- որոշ դեպքերում տեղի է ունենում

հեղուկի արտահոսք բշտերից, որի 
հետևանքով մաշկը դառնում է խոնավ

- վնասված մասը խիստ ցավոտ է և 
այտուցված

- Այս այրվածքների ապաքինումից հետո 
հնարավոր է սպիերի առաջացում։ 



Մասամբ թափանցող այրվածք



Մասամբ թափանցող այրվածք



Դասակարգում
• Խորը թափանցող այրվածքը մաշկը և խորանիստ

հյուսվածքները վնասող այրվածքն է։
Նշանները.
- այրվածքի մակերեսը շագանակագույն է կամ գորշ,

իսկ ստորև գտնվող հյուսվածքները՝ երբեմն
սպիտակավուն

- սաստիկ ցավոտ են, իսկ եթե այրվածքը վնասել է
մաշկի նյարդային վերջավորությունները, ապա
կարող է լինել անցավ։

- խորը թափանցող այրվածքների ժամանակ վնասվում
են արյունատար անոթները, սակայն
արյունահոսություն կարող է չլինել, քանի որ բարձր
ջերմաստիճանի ազդեցության տակ արյունը
մակարդվում է։ Այս այրվածքների ապաքինումից
հետո առաջանում են կոպիտ սպիեր։



Դասակարգում



Խորը թափանցող այրվածք



Խորը թափանցող այրվածք



Խորը թափանցող այրվածք



Խորը թափանցող այրվածք



Խորը թափանցող այրվածք



Ինչպես ճանաչել ծանր այրվածքները
!!! Ծանր այրվածքները վտանգավոր են վարակի անցման, ջրազրկման

ու շոկի զարգացման տեսակետից և պահանջում են անհապաղ
մասնագիտական բուժօգնություն։

!!! Նույնիսկ մակերեսային այրվածքները, երբ մաշկը վնասված է մեծ 
մակերեսով, կամ երբ այրվածքները տեղակայված են մարմնի 
որոշակի մասերում, կարող են կյանքի համար վտանգավոր լինել: 

!!! Այրվածքի ծանրությունն ըստ ցավի ուժգնության դժվար է 
գնահատել, քանի որ նյարդային վերջավորությունները կարող են 
վնասված լինել, և նույնիսկ ծանր այրվածքը կարող է 
համեմատաբար անցավ լինել։ 

!!! Այրվածքի ծանրությունը պայմանավորված է այրվածքի 
խորությամբ, մակերեսով, մարմնի վրա տեղակայմամբ, տուժածի 
տարիքով, առողջական վիճակով։



Ինչպես ճանաչել ծանր այրվածքները
Խորությունը: Այրվածքի խորությունը կախված է այրվածքն

առաջացնող գործոնից և վերջինիս ազդեցության
տևողությամբ:

Մարմնի վրա տեղակայումը։ Այրվածքները վտանգավոր
են, եթե տեղակայված են գլխի և պարանոցի շրջանում,
քանի որ կարող են դժվարացնել շնչառությունը։
Վտանգավոր են նաև սեռական օրգանների շրջանում
տեղակայված այրվածքները, քանի որ շատ ցավոտ են և
կարող են շոկի պատճառ դառնալ:

Տուժածի տարիքն ու առողջական վիճակը։ Այրվածքն
ավելի վտանգավոր է տարեց մարդկանց, փոքր
երեխաների, ինչպես նաև թերսնված, վատառողջ
մարդկանց համար:



Ինչպես ճանաչել ծանր այրվածքները
Մակերեսը
• Շատ կարևոր է ճիշտ գնահատել այրվածքի մակերեսը, քանի 

որ ինչքան մեծ է այն, այնքան ավելի մեծ է շոկի զարգացման 
վտանգը։ 

• Այրվածքի մակերեսը կարելի է որոշել՝ գիտենալով, որ ձեռքի 
ափը կազմում է մարմնի ընդհանուր մակերեսի 1%-ը (նկ. ա)։

• Կարելի է կիրառել նաև «ինների կանոնը», համաձայն որի՝ 
չափահաս մարդու և 14 տարեկանից մեծ երեխաների գլխի և 
պարանոցի մակերեսը կազմում է մարմնի ընդհանուր 
մակերեսի 9%-ը, յուրաքանչյուր ձեռքը՝ 9%-ը, յուրաքանչյուր 
ոտքը՝ 18%-ը, իրանի առջևի կամ հետևի մասը՝ 18% և շեքի 
շրջանը՝ 1% (նկ. գ)։

• 14 տարեկանից փոքր երեխաների մոտ «ինների կանոնը» չի 
կիրառվում, քանի որ նրանց մարմնի համաչափություններն 
այլ են (նկ.բ)։ Տարիքի հետ երեխայի մարմնի մասերի 
մակերեսների այս հարաբերությունները փոխվում են։



Ինչպես ճանաչել ծանր այրվածքները



Ինչպես ճանաչել ծանր այրվածքները

!!! Եթե այրվածքը վնասել է մարմնի մակերեսի
1%-ից ավելին, ապա տուժածը պետք է դիմի
բժշկի։

!!! Եթե այրվածքի հետևանքով վնասվում է
չափահաս մարդու մարմնի մակերեսի 10%-ից
ավելին, իսկ փոքր երեխաների և տարեց
մարդկանց մոտ՝ 5-7%-ից ավելին, ապա այդ
այրվածքը վտանգավոր է կյանքի համար:



Առաջին օգնությունը
!!! Այրվածքներ ստացած տուժածին օգնություն

ցուցաբերելիս կարևոր է ապահովել անվտանգությունը,
քանի որ այրվածքն առաջացնող գործոնը կարող է
վնասել ձեզ և շրջապատի մարդկանց:

!!! Դադարեցրեք այրվածք առաջացնող գործոնի
ազդեցությունը:

- Արձակեք և այրվածքի մակերեսից արագ հեռացրեք
հագուստը։

- Մի պոկեք մաշկին կպած հագուստը, որպեսզի
մաշկը լրացուցիչ չվնասեք, այլ մկրատով
զգուշությամբ կտրեք և հեռացրեք հագուստի ազատ
մասերը։

- Հնարավորինս արագ հեռացրեք մատանիները,
ժամացույցը և բոլոր ճնշող իրերը։



Առաջին օգնությունը
- Հետևեք պարզ կանոնին՝ «Կանգնել, ընկնել և

գլորվել»։ Կանգնե´ք, դադարեցրեք ցանկացած
գործողություն, ընկեք գետնին և գլորվե´ք, մինչև որ
հագուստը դադարի վառվել։

- Եթե տուժածը խուճապի է մատնվել, ապա դուք
ինքներդ կարող եք հանգցնել կրակը` գցելով նրան
գետնին և ծածկելով խիտ գործվածքով (ծածկոց,
վերարկու և այլն):



Առաջին օգնությունը
Քիմիական այրվածք

• Քիմիական նյութի ազդեցությունը տևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ
այն գտնվում է մաշկի վրա։

• Շտապ հեռացրեք այն մաշկի վրայից` լվանալով հոսող ջրի տակ։

• Մինչև ջրով լվանալը, աշխատեք հնարավորինս արագ հեռացնել
քիմիական նյութը չոր գործվածքով կամ փափուկ խոզանակով, քանի որ
որոշ նյութեր (օրինակ՝ չհանգած կիրը, որոշ թթուներ) ջրի հետ
փոխազդելով, ջերմություն են արտադրում։

• Զգույշ եղեք, քանի որ քիմիական նյութը կարող է դիպչել ձեր մաշկին։

• Եթե քիմիական նյութը վնասել է աչքը, ապա առնվազն 30 րոպե լվացեք
այն հոսող ջրի տակ։ Վնասված աչքը պահեք առողջ աչքի մակարդակից
ցածր՝ աղտոտումից պաշտպանելով առողջ աչքը։

• Աշխատեք, որ ջուրը մուտք գործի կոպերի տակ։

• Չի կարելի տրորել աչքը։



Առաջին օգնությունը
Էլեկտրական այրվածք
- Անջատեք էլեկտրական հոսանքի աղբյուրը:
- Մի՛ դիպչեք էլեկտրահարված տուժածին, մինչև 

էլեկտրականությունը չանջատվի։

Ճառագայթային այրվածք
- Հնարավորինս արագ դադարեցրեք

ճառագայթումը։

- Արևային այրվածքների դեպքում տեղափոխեք
տուժածին ստվերոտ տեղ կամ ծածկեք
մարմինը գործվածքով (հագուստ, սրբիչ և
այլն):



Առաջին օգնությունը
Սառեցրեք այրված մակերեսը։
• Oգտագործեք ձեռքի տակ եղած ցանկացած հարմար միջոց՝ դույլ, ցնցուղ։
• Պետք չէ օգտագործել սառույց կամ սառցաջուր։

• Դեմքին կամ մարմնի այն մասերին, որոնք հնարավոր չէ սառեցնել հոսող
ջրով, տեղադրեք սառը, թաց սրբիչ կամ սավան։

• Եթե թրջոցը տաքանում է մարմնի ջերմաստիճանից, ապա ժամանակ առ
ժամանակ թրջեք կամ փոխեք թրջոցները։

• Այրվածքի մակերեսը պետք է սառեցնել առնվազն 15-20 րոպե:
• Պետք է շարունակել սառեցումը, եթե այրված մասը ջրից հանելիս

տուժածը դեռ ցավ է զգում, կամ այրված մակերեսը դեռ տաք է։ Եթե
այրվածքը տարածուն է, պետք չէ երկար ժամանակ պահել այն ջրի տակ՝
մարմնի գերսառեցումից խուսափելու համար։

!!! Չի կարելի սառեցնել խորը թափանցող և էլեկտրական այրվածքները։



Առաջին օգնությունը
Նվազեցրեք վարակի ներթափանցումը։
• Ծածկեք այրված մակերեսը ստերիլ անձեռոցիկով կամ մաքուր

գործվածքով և թույլ վիրակապեք։
• Եթե այրվածքն ընդգրկում է մեծ մակերես (մարմնի 10%-ից ավելին), ապա

ծածկեք այն մաքուր չոր սավանով կամ մազախավ չունեցող այլ
գործվածքով։

• Այրվածքների դեպքում մի օգտագործեք կարագ, յուղ կամ այլ միջոցներ։
• Բշտերի վրա տեղադրեք չոր ստերիլ անձեռոցիկ և ամրացրեք կպչուն

սպեղանիների կամ թույլ վիրակապի միջոցով:
• Մի՛ բացեք և մի՛ վնասեք բշտերը, հակառակ դեպքում կտրուկ կմեծանա

վարակի ներթափանցման վտանգը։
• Այրվածքը մշակելու ժամանակ մի՛ շնչեք այրվածքի վրա և մի' դիպեք

նրան։

• Թեթև, մակերեսային և ոչ տարածուն այրվածքների դեպքում լվացեք
այրված մակերեսը հոսող ջրի տակ և այն պահեք մաքուր: Այս դեպքերում
կարելի է օգտագործել հատուկ հակաայրվածքային քսուքներ։

• Ուշադիր եղեք և հետևեք վարակի ներթափանցման հետևանքով
զարգացող նշաններին։



Առաջին օգնությունը
Ձեռնարկեք շոկի զարգացումը կանխարգելող քայլեր։
• Ցավը և ջրազրկումը, խորը թափանցող կամ նույնիսկ տարածուն

մակերեսային այրվածքների դեպքում, կարող են հանգեցնել շոկի
զարգացման ։

• Եթե տուժածը գիտակից է, տվեք նրան հեղուկներ՝ քաղցր թեյ, սուրճ
կամ հիմնային հանքային ջրեր (Ջերմուկ, Արզնի)։

• Պառկեցրեք տուժածին՝ հնարավորության դեպքում բարձրացնելով
այրված մասը սրտի մակարդակից վեր։

• Եթե տուժածի շնչառությունը դժվարացած է, ապա օգնեք նրան
ընդունել կիսանստած դիրք։

• Օգնեք պահպանել մարմնի ջերմությունը՝ ծածկելով նրան
սավանով կամ որևէ թեթև ծածկոցով։

• Եթե տուժածին հնարավոր չէ արագ տեղափոխել հիվանդանոց,
ապա պատրաստեք հետևյալ լուծույթը՝ 3-4 թեյի գդալ շաքարը և
կես թեյի գդալ աղը լուծեք մեկ լիտր (4-5 բաժակ) ջրում: Ժամը մեկ
տվեք տուժածին առնվազն երկու բաժակ այդ լուծույթից։

!!! Չի թույլատրվում տալ տուժածին կես լիտրից ավել սովորական
ջուր։



ԵՐԲ ԱՀԱԶԱՆԳԵԼ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Անհրաժեշտության դեպքում ահազանգեք շտապ 
օգնություն։

• Եթե այրվածքի հետևանքով դժվարացած է տուժածի
շնչառությունը:

• Եթե այրվածքը տեղակայված է գլխի, պարանոցի
կամ սեռական օրգանների շրջանում:

• Եթե տուժածը երեխա է կամ տարեց մարդ, և
վնասվել է մարմնի մակերեսի 5%-ից ավելին:

• Եթե այրվածքը վնասել է մարմնի մակերեսի 10%–ից
ավելին։

• Եթե այրվածքն առաջացել է էլեկտրական հարվածի
հետևանքով։



ԻՆՉ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ԱՆԵԼ
• Մի՛ պոկեք մարմնին կպած հագուստը, որպեսզի

մաշկը լրացուցիչ չվնասվի, այլ մկրատով
զգուշությամբ կտրեք և հեռացրեք հագուստի ազատ
մասերը:

• Մի՛ օգտագործեք կարագ, յուղ կամ այլ նման
միջոցներ:

• Մի՛ բացեք կամ վնասեք բշտերը:
• Մի դիպեք այրված մակերեսին:
• Մի՛ շնչեք այրվածքի վրա:
• Մի՛ սառեցրեք ջրով խորը թափանցող կամ

էլեկտրական այրվածքները:
• Մի՛ դիպեք էլեկտրահարված տուժածին հոսանքն

անջատելուց առաջ։



ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ
!!! Այրվածքները կարելի է կանխել՝ հետևելով պարզ

նախազգուշական միջոցառումների՝:
• Տնային ջեռուցիչներն պետք է օգտագործել նվազեցրած ռեժիմով,

ջուրը շատ չտաքացնել։
• Չի կարելի թողնել փոքր երեխաներին առանց հսկողության

լոգարանում, խոհանոցում կամ այն վայրերում, ուր միացրած
ջեռուցիչներ կան։

• Սալօջախի վրա կաթսաների բռնակները պետք է դարձնել այնպես,
որ երեխաները չկարողանան դրանց հասնել։

• Էլեկտրական սարքավորումների լարերը պետք է ծալել կամ
փաթաթել։

• Քայքայիչ նյութերի սրվակների վրա պետք է կպցնել
նախազգուշական պիտակներ։

!!! Քիմիական նյութերը պետք է պահել երեխաներից հեռու։

• Կրակի հետ պետք է զգույշ վարվել:
• Չի կարելի թողնել երեխաներին խաղալ լուցկու, գազայրիչների և

կրակի այլ աղբյուրների հետ։
• Անկողնում ծխելը վտանգավոր է:



ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այրվածքով տուժածին առաջին օգնություն ցուցաբերելիս՝

առաջին հերթին ապահովեք սեփական
անվտանգությունը և կատարեք հետևյալ հիմնական
գործողությունները.

• Դադարեցրե՛ք այրվածք առաջացնող գործոնի
ազդեցությունը։

• Սառեցրե՛ք այրված մակերեսը։
• Նվազեցրե՛ք վարակի ներթափանցումը։
• Ձեռնարկեք շոկի զարգացումը կանխարգելող քայլեր։
• Անհրաժեշտության դեպքում ահազանգե՛ք շտապ

օգնություն։
• Վերահսկե՛ք տուժածի վիճակը, գրանցե՛ք տվյալները

և ցուցաբերե՛ք համապատասխան աոաջին
օգնություն։



ԱՐԵՎԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Արևահարությունը հիվանդագին վիճակ է, որն
առաջանում է գլխի վրա արևի ճառագայթների
անմիջական, երկարատև ազդեցության
հետևանքով։

Ռիսկի խմբերը.
- Մանկահասակ և ծծկեր երեխաները
- Ճաղատ, բարակ և նոսր մազերով մարդիկ

Արևահարության նշաններն ի հայտ են գալիս
արևի ճառագայթների ներգործությունից
անմիջապես հետո կամ մի քանի ժամ անց,
հաճախ՝ գիշերը։



ՆՇԱՆՆԵՐԸ
• Մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում (39°C և 

ավելի),
• դեմքի և պարանոցի մաշկի կարմրություն և 

չորություն,
• գլխացավ, գլխապտույտ,
• թուլություն,
• անհանգստություն, գրգռվածություն,
• աղմուկ ականջներում,
• արյունահոսություն քթից,
• սրտխառնոց, փսխում,
• գիտակցության խանգարումներ։



ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
• Տեղափոխեք տուժածին հով, ստվերոտ վայր։
• Օգնեք տուժածին ընդունել հարմար դիրք։
• Տուժածի գլխին դրեք սառը թրջոցներ, ծածկեք

նրան խոնավ սավանով։
• Արձակեք ճնշող կապերը և թեթևացրեք

հագուստը։
• Եթե տուժածը գիտակից է, տվեք սառը, քաղցր

հեղուկներ։ Անհրաժեշտության դեպքում
ահազանգեք շտապ օգնություն։

• Վերահսկեք տուժածի վիճակը, գրանցեք
տվյալները և ցուցաբերեք համապատասխան
առաջին օգնություն։



Ջերմակարգավորումը միջավայրի ցածր և 
բարձր ջերմաստիճանների դեպքում

Ինչպե՞ս է մարմինը արձագանքում
միջավայրի ցածր ջերմաստիճանին

Ինչպե՞ս է մարմինը արձագանքում
միջավայրի բարձր ջերմաստիճանին

Մաշկի արյունատար անոթները
նեղանում են, ջերմատվությունը
նվազում է, արյունը մղվում է դեպի
կենսական կարևոր օրգաններ՝
ապահովելով դրանց հաստատուն
ջերմաստիճանը։
Քրտնարտադրությունը նվազում է։
Առաջանում է դող, և մկանների
կծկումների շնորհիվ մեծանում է
ջերմարտադրությունը։
Դանդաղում է անոթազարկը։ Արյունն
ավելի դանդաղ է հոսում, և
ջերմատվությունը նվազում է։
Տրոհվում են մարմնի ճարպերը՝
արտադրելով ջերմություն։

Մաշկի արյունատար անոթները
լայնանում են։ Դրա հետևանքով մեծ
քանակությամբ տաք արյուն է մղվում
մաշկ, որից ավելորդ ջերմությունը
փոխանցվում է միջավայրին՝
հովացնելով մարմինը:
Քրտնարտադրությունն ուժեղանում է։
Հաճախանում է անոթազարկը։
Արագանում է արյան շրջանառությունը
և ավելի շատ ջերմություն է
փոխանցվում միջավայրին։
Հաճախանում է շնչառությունը։ Ավելի
շատ օդ է անցնում դեպի թոքեր՝
սառեցնելով թոքերի արյունատար
անոթների արյունը։



ՑՐՏԱՀԱՐՈՒՄ
Ցրտահարումը ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության
հետևանքով հյուսվածքների տեղային վնասումն է։

- Ցրտահարմանը նպաստում են քամին, խոնավ կամ
սեղմող հագուստը և կոշիկները։

- Ցրտահարում կարող է առաջանալ նաև սառը
առարկաների, նյութերի հետ շփումից։

- Սովորաբար ցրտահարվում են մարմնի բաց
հատվածները, որտեղ բարակ է ճարպային և
մկանային շերտը՝ ականջները, այտերը, քիթը,
կզակը, ձեռքի և ոտքի մատները:



Դասակարգում
Ցրտահարումը կարող է լինել մակերեսային, մասամբ
թափանցող և խորը։

• Մակերեսային ցրտահարումը ընդգրկում է միայն մաշկի վերին
շերտը։

• Մասամբ թափանցող ցրտահարման դեպքում վնասվում են
մաշկի երկու շերտերը։

• Խորը ցրտահարումների դեպքում, բացի մաշկից, վնասվում են
նաև ենթամաշկային հյուսվածքները։

• Ցրտահարման աստիճանը հնարավոր է որոշել միայն վնասված
հատվածը տաքացնելուց հետո։

• Ծանր դեպքերում ցրտահարումը կարող է հանգեցնել մարմնի
ցրտահարված հատվածների հյուսվածքների մեռուկացման։



Ցրտահարման աստիճանները

Մակերեսային
ցրտահարում

Մասամբ թափանցող
ցրտահարում

Խորը թափանցող
ցրտահարում

մաշկի տաքացում, 
կարմրություն,
մաշկի զգայունության
վերականգնում, 
ծակծկող ցավ, այտուց;

մաշկի կարմրություն, 
կապտավուն
երանգավորում,
մաշկի զգայունության
վերականգնում, 
ծակծկող ցավ, այտուց,
թափանցիկ հեղուկով
լցված բշտերի
առաջացում։

բոսորագույն, 
կապտավուն, երբեմն
մոխրագույն և սևացած
մաշկ,
մաշկի զգայունությունը
չի վերականգնվում, 
մաշկը մնում է սառը, 
այտուց,
արյունախառը
պարունակությամբ
բշտերի առաջացում։



ՆՇԱՆՆԵՐԸ
Ցրտահարման պահին և ցուրտ միջավայրում
վնասված հատվածում ի հայտ են գալիս հետևյալ
նշանները.

• մաշկի սառնություն,
• այրող ցավ կամ զգայունության բացակայություն,
• մաշկի սպիտակադեղնավուն կամ կապտավուն

երանգ,
• մոմանման մաշկ,
• փայտացած հյուսվածքներ։
• Վնասված հատվածի տաքանալուց հետո ի հայտ

են գալիս նշաններ, որոնցով կարելի է որոշել
ցրտահարման աստիճանը :



ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈԻԹՅՈՒՆԸ
!!! Առաջին օգնության ցուցաբերումը պետք է սկսել ցրտահարումը
հայտնաբերելուց անմիջապես հետո։

• Վնասված հատվածներից հեռացրեք խոնավ հագուստը, 
գուլպաները, ձեռնոցները։ Տուժածին հագցրեք չոր հագուստ, 
գուլպա, ձեռնոց կամ փաթաթեք վնասված հատվածը բրդյա
գործվածքով։

• Հանեք զարդերը (մատանիները, ժամացույցը, այլ ջերմահաղորդիչ
իրերը)։ Բացի այն, որ նրանք նպաստում են ջերմության կորստին, 
վնասված հատվածի տաքանալուց հետո առաջանում է այտուց, 
որից հետո հնարավոր չի լինի հեռացնել այդ զարդերը։

• Հնարավորության դեպքում տվեք տաք, քաղցր հեղուկներ։

• Տաքացրեք վնասված հատվածը մարմնի ջերմությամբ։
Ցրտահարված ձեռքերը կարելի է դնել տուժածի կամ ձեր
թևատակերում, ոտքերի արանքում։ Ձեռքի ափով կարելի է ծածկել
ցրտահարված քիթը, այտերը, ականջները կամ կզակը։ Տաքացրեք
ցրտահարված հատվածը միայն այն դեպքում, երբ համոզված եք, որ
ցրտահարված մասը կրկին չի սառելու։



ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈԻԹՅՈՒՆԸ
• Տուժածին խորհուրդ տվեք ակտիվորեն շարժվել, քանի որ դա

արագացնում է արյան շրջանառությունը, և լավանում է
ցրտահարված հյուսվածքների արյունամատակարարումը։

• Տուժածին շտապ տեղափոխեք տաք միջավայր և հանեք հագուստն
ու կոշիկները։

• Տուժածին տաք միջավայր տեղափոխելուց հետո՝

• Ցրտահարված մասը դրեք 10°C ջրի մեջ։ 30 րոպեի ընթացքում ջուրը
աստիճանաբար տաքացրեք մինչև 40°C։Ուշադրություն դարձրեք, 
որ վնասված մասը չդիպչի ջրամանի պատերին և
հատակին (նկ.ա)։

• Ցրտահարված մասը զգուշորեն չորացրեք և ծածկեք փափուկ
գործվածքով։ Եթե ցրտահարվել են ձեռքի կամ ոտքի մատները, 
փափուկ գործվածքով առանձնացրեք մատները միմյանցից
(նկ.բ)։

• Մի' վնասեք բշտերը։



ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈԻԹՅՈՒՆԸ



ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈԻԹՅՈՒՆԸ
• Տվեք տուժածին տաք, քաղցր հեղուկներ։
• Այտուցը և ցավը նվազեցնելու նպատակով

բարձրացրեք վնասված հատվածը։
• Ահազանգե'ք շտապ օգնություն կամ դիմե'ք

բժշկի։ Հիշե'ք, ցրտահարման ծանրության
աստիճանը բնորոշող նշանները կարող են ի
հայտ գալ ժամեր անց, իսկ խորը ցրտահարման
դեպքում պահանջվում է վիրաբուժական
միջամտություն։

• Վերահսկեք տուժածի վիճակը, գրանցեք
տվյալները և ցուցաբերեք համապատասխան
առաջին օգնություն։



ԻՆՉ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ԱՆԵԼ
• Մի՛ շփեք ցրտահարված հատվածը, հատկապես՝ ձյունով։ Շփումից

կարող են առաջանալ հյուսվածքների լրացուցիչ վնասվածքներ։
Քանի որ ցրտի ազդեցությունից վնասված հյուսվածքներում
առաջանում են սառույցի բյուրեղիկներ, շփման ժամանակ դրանք
կարող են վնասել բջիջները։ Ձյունով շփման դեպքում, բացի վերը
նշվածից, տեղի է ունենում լրացուցիչ սառեցում։ Մի բացեք
բշտերը։ Մաշկի չխախտված ամբողջականությունը կօգնի
խուսափել վարակից։

•
Մի՛ տաքացրեք ցրտահարված մասը շատ արագ (կրակի կամ
տաքացուցիչի մոտ)։ Կարող են առաջանալ լրացուցիչ
վնասվածքներ կամ այրվածքներ։

•
• Թույլ մի՛ տվեք ցրտահարված մասի կրկին սառեցում։ Տաքացումից

հետո կրկին սառեցումը բերում է վնասվածքի բարդացման։ Եթե
տաքացումից հետո ցրտահարված մասը կրկին սառելու է, 
գերադասելի է չսկսել տաքացումը։



ՄԱՐՄՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԱՌԵՑՈՒՄ 
(ՀԻՊՈԹԵՐՄԻԱ)

• Մարմնի ընդհանուր սառեցումը
զարգանում է ցածր ջերմաստիճանի
տևական ազդեցության հետևանքով։
Մարմնի ընդհանուր սառեցումը կյանքին
սպառնացող իրավիճակ է։ Այն
զարգանում է, երբ մարդու մարմնի
ջերմակարգավորման մեխանիզմներն
այլևս անկարող են ապահովել մարմնի
նորմալ ջերմաստիճանը, և ամբողջ
մարմինը սկսում է սառել։



Պատճառները

• Ավելի հաճախ մարմնի ընդհանուր
սառեցում տեղի է ունենում սառը ջրի մեջ
սուզվելու, խոնավ հագուստով սառը
պայմաններում գտնվելու պատճառով։
Մարմնի ընդհանուր սառեցման ավելի
հակված են տարեց մարդիկ և փոքր
երեխաները։



ՆՇԱՆՆԵՐԸ

• սկզբնական շրջանում դող, հետագայում դողի
բացակայություն,

• սառը, գունատ, չոր մաշկ,
• մարմնի 35°C-ից ցածր ջերմաստիճան,
• կողմնորոշման խանգարում,
• վերջույթների փայտացում, դժվարացած քայլվածք,
• քնկոտություն,
• անտարբերություն, ապակենման հայացք,
• դանդաղ, անկանոն և թույլ անոթազարկ,
• դանդաղ և մակերեսային շնչառություն,
• գիտակցության խանգարումներ։
•



ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈԻԹՅՈԻՆԸ
• Տեղափոխեք տուժածին տաք տեղ։ Տեղափոխումը կատարեք

պասիվ կերպով՝ բացառելով տուժածի շարժումները։
Հակառակ դեպքում վերջույթների սառն արյունը մղվելով
դեպի կենսական կարևոր օրգաններ՝ ավելի կիջեցնի դրանց
ջերմաստիճանը։

• Աստիճանաբար տաքացրեք տուժածին.
• Փոխեք տուժածի թաց կամ խոնավ հագուստը և զգուշորեն,

առանց շփելու, չորացրեք մարմինը։
• Եթե տուժածը դրսում է, և թաց հագուստը փոխելու

հնարավորություն չկա, քամու ազդեցությունը
կանխարգելելու նպատակով նրան ծածկեք թաց հագուստի
վրայից։

• Տուժածին ծածկեք տաք ծածկոցով՝ ընդգրկելով նաև գլուխը։
• Կարելի է տուժածին տեղավորել քնապարկի մեջ։
• Շատ կարևոր է տուժածին տաքացնել նաև ներսից։ Եթե նա

գիտակից է, տվեք տաք, ցանկալի է՝ քաղցր հեղուկներ։



ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈԻԹՅՈԻՆԸ
• Տաքացրեք տուժածին ձեր մարմնի ջերմությամբ։
• Որևէ գործվածքով փաթաթած ջերմակներ (տաք ջրով լցված

շշեր և այլն) տեղադրեք տուժածի խոշոր արյունատար
անոթներով հարուստ մասերին (անութափոսեր, աճուկային
հատված);

• Արգելեք տուժածին շարժվել։
• Հնարավորինս արագ ահազանգեք շտապ օգնություն;
• Վերահսկեք տուժածի վիճակը, գրանցեք տվյալները և

ցուցաբերեք համապատասխան առաջին օգնություն։
• Որոշ դեպքերում մարմնի ընդհանուր սառեցման հետ

միաժամանակ տուժածի մոտ լինում է նաև ցրտահարում:
Առաջին հերթին ուշադրություն դարձրեք մարմնի
ընդհանուր սառեցմանը, նոր միայն հոգ տարեք
ցրտահարված հատվածների մասին։ Նման դեպքերում
տուժածին չի կարելի շարժվել։



ԻՆՉ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ԱՆԵԼ
• Թույլ մի տվեք, որ տուժածը խուճապի մատնվի։
• Թույլ մի՛ տվեք տուժածին շարժվել։
• Մի՛ տաքացրեք տուժածի ձեռքերը կամ ոտքերը։ Այդ

դեպքում իրանից տաք արյան հոսքը դեպի
վերջույթներ կուժեղանա։

• Մի՛ բարձրացրեք տուժածի ոտքերը։ Այդ ժամանակ
սառն արյունը ոտքերից հոսելով դեպի կենսական
կարևոր օրգաններ՝ ավելի կիջեցնի դրանց
ջերմաստիճանը։

• Տուժածին մի՛ սուզեք տաք ջրի մեջ։ Ամբողջ մարմնի
արագ տաքացումը կարող է սրտի աշխատանքի
խանգարման պատճառ հանդիսանալ։

• Մի՛ ընդհատեք մարմնի տաքացումը։
• Մի’ տվեք տուժածին ալկոհոլային խմիչքներ։
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