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«Խ նա մող նե րը ևս պե տք է ստա նան նույն քան ա ջակ ցու թյուն, որ քան 
խմամ վող նե րը, քա նի որ նրա նց մտա հո գու թյուն նե րը, զգաց մունք նե րը և 

կա րիք նե րը շատ հա ճախ հա մը նկ նում են …» 

(Occupational Therapy and Physical Dysfunction, Churchill Livingstone, 1992)

ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Սույն ձեռ նար կը նա խա տես ված է մաս նա-
գի տա կան կր թու թյուն չու նե ցող այն ըն թեր-
ցող նե րի հա մար, ով քեր ա ջակ ցու թյուն են 
տրա մադ րում կամ ի րա կա նաց նում են տե ղա-
շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա-
նե րի և դե ռա հաս նե րի խնամ քը:

Ձեռ նար կը հիմ նա կա նում նե րա ռում է 
խնամ քի և ա ջակ ցու թյան ըն թաց քում ա ռաջ 
ե կող դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար մա նն 
ուղղ ված տար բեր գո րծ նա կան խոր հուրդ ներ 
և ցու ցում ներ, ո րո նք խնամ վո ղի ա ռող ջու-
թյա նը և կյան քին ոչ մի վտա նգ չեն սպառ-
նում: Ձեռ նար կում ներ կայաց ված գո րծ նա-
կան հմ տու թյուն նե րը և մո տե ցում նե րը ան մի-

ջա կա նո րեն ուղղ ված են ինչ պես խնա մող նե րի, այն պես էլ՝ խնամ վող-
նե րի կա րիք նե րին, պա հա նջ նե րին և ցան կու թյուն նե րին: 

Ձեռ նար կը, մի ա ժա մա նակ, ծա ռայում է որ պես ու սում նա կան նյութ՝ 
խնամ քի ո լոր տում աշ խա տող նե րի հա մար, քա նի որ այս տեղ տեղ 
գտած գո րծ նա կան պատ շաճ հմ տու թյուն նե րն ուղղ ված են տե ղա շա-
րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին և դե ռա հաս նե րին 
մա տուց վող խնամ քի ծա ռայու թյուն նե րի ո րա կի բա րձ րաց մա նը, ինչ-
պես նա և՝ խնա մո ղի աշ խա տան քի կազ մա կե րպ մա նը և օպ տի մա լաց-
մա նը:
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Ի ՞ՆՉ Է ԽՆԱՄ ՔԸ

Խ նամ քը ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
գոր ծում զբա ղեց նում է կար ևո րա գույն տեղ 
և պա հան ջում է ինչ պես բժշ կա կան ո րո շա կի 
գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի տի րա պե-
տում, այն պես էլ՝ ա մե նօ րյա այն պի սի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի կա տա րում, ո րը, մի ա ժա մա-
նակ, նպաս տում է թե խնամ վո ղի և թե խնա
մքն ի րա կա նաց նո ղի (խ նա մող) բա րե կե ցու-
թյան պահ պան մա նը: 

Ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը հի վան-
դու թյան ա ռաջ նային կան խար գե լումն է և առ կա հի վան դու թյան 
ըն թաց քին հետ ևե լու և նպա տա կաուղղ ված բու ժում ի րա կա նաց նե-
լու հա ջո ղու թյան գրա վա կա նը [12]: Այն ի րա կա նաց վում է բժշկա կան, 
քույ րա կան խնամ քի, ա ջակ ցող մաս նա գետ նե րի և ա ռող ջա պա հա-
կան հա րա կից այլ ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող նե րի կող մից: Ա ռող-
ջու թյան պահ պա նումն ընդ գր կում է բո լոր այն ծա ռայու թյուն նե րն ու 
մի ջոց նե րը, ո րո նք միտ ված են ա ռող ջու թյան բա րե լավ մա նն ու պահ-
պան մա նը և նե րա ռում են ան ձնա վո րու թյան կամ բնակ չու թյան կան-
խար գե լիչ, բու ժիչ և պա լի ա տիվ մի ջամ տու թյուն ներ: 

Յու րա քան չյուր ոք, կյան քի տար բեր փու լե րում և ի րա վի ճակ նե րում 
ա կա մայից կա րող է բախ վել ա ռող ջա կան բա զում խն դիր նե րի, ո րո նք 
կա րող են հան գեց նել նրա ինք նու րույ նու թյան սահ մա նա փակ մա նը: 
Օ րի նա կ՝ գլ խու ղե ղի կաթ վա ծից հե տո, ո րը կա րող է հան գեց նել 
մա րմ նի մեկ կող մի՝ մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան թու լու թյան, մար
դը կո րց նում է իր ինք նու րույ նու թյու նը ա ռօ րյա կեն ցա ղային այն պի սի 
պա րզ գոր ծո ղու թյուն նե րում, ինչ պի սիք են` զգես տա փո խու մը, լո ղա
նա լը, զու գա րա նից օգտ վե լը և այլն: 

Ն ման դեպ քե րում այս պի սի մար դիկ կա րիք են ու նե նում օգ նու-
թյան, ա ջակ ցու թյան և խնամ քի, ո րի ո րա կյալ և պատ շաճ մա տու-
ցու մը կա րող է հան դի սա նալ նրա նց բա րե կե ցիկ կյան քի գրա վա կա նը: 
Խնամ քի գոր ծըն թա ցի ի րա կա նց ման կար ևո րա գույն թի րա խը ինչ պես 
հե նց ին քը հի վա նդն է՝ խնամ վո ղը (այ սու հե տ՝ խնամ վող), այն պես էլ՝ 
նրա ան մի ջա կան խնա մո ղը և ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րող ան ձը: 
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Խ նամ քի գոր ծըն թա ցն ի րա կա նաց նե լիս կար ևոր է հաշ վի առ նել 
ինչ պես խնամ վո ղի հի վան դու թյու նը, դրա նից բխող բար դու թյուն-
նե րը, այն պես էլ՝ ճի շտ և հա մա պա տաս խան մի ջամ տու թյուն մա տու-
ցե լու խնա մո ղի ու նա կու թյուն նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը, ո րո նք ա պա-
հո վում են մար դու ա ռա վե լա գույն ինք նու րույ նու թյու նը և նե րգ րավ վա-
ծու թյու նը [5]: 

Օ րի նա կ՝ գլ խու ղե ղի կաթ ված ու նե ցող 
ան ձի ու սու ցու մը հա գն վե լու տեխ նի կային 
մեկ ձեռ քի օգ տա գո րծ մա մբ, նպաս տում է 
նրա ինք նու րույ նու թյան զար գաց մա նը և 
նե րգ րավ մա նը ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մեջ: Ան կախ այն հան գա ման քից, թե խնա մքն 
ում կող մից է ի րա կա նց վում՝ մաս նա գե տի, 
թե ըն տա նի քի որ ևէ ան դա մի, այն պե տք է 
ի րա կա նաց վի ան հրա ժե շտ գի տե լիք նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի հի ման վրա, ինչն ա վե լի 
դյու րին կդա րձ նի խնա մո ղի աշ խա տան քը՝ 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով խնամ վո ղին 

ստա նա լու ո րա կյալ ծա ռայու թյուն: Նպա տա կային խնա մք ի րա կա-
նաց նե լու հա մար խնա մո ղը նախ ևա ռաջ պե տք է հետ ևի խնամ քի 
ի րա կա նաց ման հիմ նա կան սկզ բունք նե րին: Այն է`

 � խ նամ վո ղի հի վան դու թյան ախ տա նիշ նե րի, բուժ ման հնա րա-
վոր մի ջոց նե րի, մե թոդ նե րի և խնամ քի հի մունք նե րի ի մա ցու-
թյուն;

 �  կա րի քի բա ցա հայ տում և գնա հա տում;
 � խ նամ քի օ րագ րի վա րում; 
 � ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյուն բժշ կա կան և բազ մա մաս նա գի-

տա կան թի մի հետ;
 � խ նամ վո ղի ու ժեղ կող մե րի բա ցա հայ տում՝ առ կա ու նա կու թյուն-

ներ, հմ տու թյուն ներ հնա րա վո րու թյուն ներ, մի ջա վայ րային 
նպաս տող գոր ծոն ներ;

 � խ նամ վո ղի զբաղ վա ծու թյան, ժա ման ցի հա մա պա տաս խան 
կազ մա կեր պում (խաղ, ակ տիվ և պա սիվ հան գի ստ, զբո սա նք, 
մի ջո ցա ռում ներ և այլն):
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Խ նամ քի գոր ծըն թա ցում շատ կար ևոր է ճա նա չել խնամ վո ղի 
նե րաշ խար հը, առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րը, օգ նել նրան հաղ թա-
հա րել դժ վա րու թյուն նե րը և հնա րա վո րի նս հաս նել ինք նու րույ նու-
թյան` ընգր կե լով վեր ջի նիս խնամ քի գոր ծըն թա ցի մեջ [7]: Կար ևոր է 
կե նտ րո նա նալ խնամ վո ղի տա րի քային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի 
և կա րիք նե րի վրա: Օ րի նա կ՝ ման կա կան ու ղե ղային կաթ ված ու նե
ցող ե րե խային կե րակ րե լիս ան հրա ժե շտ է ու շադ րու թյուն դա րձ նել 
նրա նս տած դիր քին, ծա մե լու և կլ ման կա րո ղու թյուն նե րին, տվյալ 
պա հի հու զա կան վի ճա կին: Ե թե ե րե խան ի վի ճա կի է որ ևէ գոր ծո ղու
թյուն կա տա րել ինք նու րույն՝ բռ նել գդա լը, վե րց նել ա պու րը գդա լով, 
մո տեց նել այն բե րա նին և այլն, խնա մո ղը պե տք է խրա խու սի այդ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ինք նու րույն կա տա րու մը, ինչ պես նաև` հնա րա
վո րի նս օգ տա գոր ծի հար մա րեց ված սե ղա նիկ, սպա սք, կեն ցա ղային 
պա րա գա ներ: 

Հար մա րեց ված կեն ցա ղային պա րա գա նե ր
 Հար մա րեց ված կեն ցա ղային պա րա գա նե րը մեծ նշա նա կու թյուն 

ու նեն ոչ մի այն կե րա կր ման (սն վե լու) ժա մա նակ, այլև ցան կա ցած այլ 
գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լիս:

Խ նամ քի յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լիս ան հրա-
ժե շտ է հի շել, որ խնամ վո ղին պե տք է ժա մա նակ տալ գոր ծո ղու թյուն-
ներ կա տա րե լու հա մար, պե տք չէ շտա պեց նել և պե տք չէ ցու ցա բե րել 
գե րխ նա մք, այ սի նքն՝ խնամ վո ղի փո խա րեն չկա տա րել այն գոր ծո ղու-
թյուն նե րը, ո րո նք նա ինք նու րույն ի վի ճա կի է կա տա րել:

 Հի վան դի խնա մքն ի րե նից ներ կայաց նում է բազ մա ծա վալ մի 
աշ խա տա նք, ո րը պա հան ջում է ո րա կա վոր ված մո տե ցում: Խնա մքն 
ի րա կա նաց նե լիս ան հրա ժե շտ է, որ խնա մո ղը, նախ ևա ռաջ, մտա ծի 
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խնամ վո ղի ա ռող ջու թյան, բա րե կե ցու թյան և վե րա կա նգն ման մա սին. 
այս իսկ պատ ճա ռով խնամ քի գոր ծըն թա ցը պե տք է վս տա հել հմուտ 
և ար հես տա վա րժ մաս նա գե տի [3,6]: 

Խ նա մքն ի րա կա նաց-
նե լիս կար ևոր է հաշ վի 
առ նել խնամ քի գոր ծըն-
թա ցի մեկ այլ ա ռա նձ-
նա հա տուկ մո տե ցում` 
հի վան դի հան դեպ ցու-
ցա բեր վող էմ պա տի ան 
(ապ րու մակ ցու մը, կա րեկ-
ցան քը) և գե րխ նամ քը: 
Ա ռաջ նո րդ վե լով նման ոչ 
մաս նա գի տա կան մո տեց-
մա մբ, խնա մո ղը կամ 

ա ջակ ցո ղը ակն հայ տո րեն չեն նպաս տում հի վան դի ա պա քին ման 
գոր ծըն թա ցին, այլ խո չըն դո տում են վեր ջի նիս ինք նու րույ նու թյան 
զար գաց մա նը և տվյալ գոր ծո ղու թյան մեջ նրա ակ տիվ նե րգ րավ մա նը 
[18]: Սա ևս վկայում է այն մա սին, որ խնամ քի գոր ծըն թա ցը պե տք 
է կազ մա կե րպ վի հմուտ և ար հես տա վա րժ մաս նա գե տի կող մից, ով 
հս տակ կի րա կաց նի այն բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, ո րո նք ան հրա ժե շտ 
են խնամ վո ղին:
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ԷՐ ԳՈ ԹԵ ՐԱ ՊԻ ԱՆ ՈՐ ՊԵՍ ԽՆԱՄ ՔԻ  
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵ ՐՊ ՄԱ ՆՆ Ա ՋԱԿ ՑՈՂ  

ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Էր գո թե րա պի ա» կամ «Օ կու-
պա ցի ոն թե րա պի ա» մաս նա գի-
տու թյու նը մա րդ կա նց ա ռող ջու-
թյան և բա րե կե ցու թյան հա մար 
ի րա կա նաց վող ա ռօ րյա՝ կեն ցա-
ղային և այլ նշա նա կա լից գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կա տա րու մը կազ-
մա կեր պե լու և նրա նց օգ նե լու 
ար վե ստ է և գի տու թյուն: Հա տուկ 
ման կա վար ժու թյան բնա գա-
վա ռում «Էր գո թե րա պի ա» կամ 
«Օ կու պա ցի ոն թե րա պի ա» մաս-
նա գի տու թյունն ու սում նա սի րում 
է ա ռող ջու թյան պահ պան մա նն 
ուղղ ված այն մի ջո ցա ռում նե րի 
հա մա կար գը, որն են թադ րում 
է կր թու թյան ա ռա նձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի կեն սա կան և սո ցի ա լա կան 
հար մա րո ղա կա նու թյան /հմ տու թյուն նե րի/ բա րե լա վում, և ինք նու րույ-
նու թյուն, վս տա հու թյուն ձե ռք բե րե լու ա պա հով մա մբ հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում տար բեր ո լո րտ նե րում զբաղ վա ծու թյան և ա ռօ րյա գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կա տար ման գոր ծըն թա ցի կայաց ման հա մար [2]: Որ պես 
կլի նի կա կան բժշ կու թյան բա ժի ն՝ վե րա կա նգ նո ղա կան և մաս նա գի-
տա կան տա րաբ նույթ մո տե ցում նե րի և մի ջամ տու թյան վրա հի մն ված 
«Էր գո թե րա պի ա» մաս նա գի տու թյու նը, կյան քի տար բեր ո լո րտ նե րում, 
և, մաս նա վո րա պես, կր թա կան գոր ծըն թա ցում կար ևո րում է յու րա քան-
չյուր ե րե խայի սո վո րե լու բա ցա ռիկ և յու րօ րի նակ կա րո ղույ թու նը [1]:   
Այս ա ռու մով «Էր գո թե րա պի ա» մաս նա գի տու թյունն  իր լայն կի րա-
ռու թյունն է գտել ինչ պես խնամ քի ո լոր տում, այն պես էլ՝ հա տուկ ման-
կա վար ժու թյու նում և հո գե բա նու թյու նում: Այն ու սում նա սի րում է շար-
ժո ղա կան և մտա վոր խն դիր ներ ու նե ցող ան ձա նց վե րա կա նգն մա նն 
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ուղղ ված այն պայ ման նե րը, մե թոդ նե րն ու մի ջոց նե րը, ո րո նք հի մն-
ված են գի տա կա նո րեն ա պա ցուց ված փաս տե րի վրա և ա պա հո վում 
են մար դու զբաղ վա ծու թյու նը [22]: Էր գո թե րա պի այում յու րա քան-
չյուր մի ջամ տու թյուն ի րա կա նաց վում է ան ձի հա մար կար ևոր նշա-
նա կու թյուն ու նե ցո ղ՝ նպա տա կաուղղ ված գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով, 
որն օգ նում է բա րե լա վել նրա  ֆունկ ցի ո նալ հնա րա վո րու թյուննե րը և 
ինքնուրույ նու թյու նը [6, 16]: Օ րի նակ` ման կա կան ու ղե ղային կաթ ված 
ու նե ցող ե րե խային գր կե լու ճի շտ մե թո դի կի րա ռու մը նվա զեց նում է 
վեր ջի նիս մկա նային լար վա ծու թյու նը, ին չը թեթ ևաց նում է նրա տե ղա
փոխ ման գոր ծըն թա ցը մահ ճա կա լի ց՝ ան վա սայ լակ, ա վե լի դյու րին է 
դա րձ նում զգես տա փոխ ման գոր ծըն թա ցը:

 Էր գո թե րա պի այի զար գա ցումն ա ռա ջա վոր երկր նե րում ու նի ա վե-
լի քան 90 տար վա պատ մու թյուն: Այս մաս նա գի տու թյու նը ձևա վոր-
վեց Երկ րո րդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո, երբ ողջ հան-
րու թյու նը, աշ խա տու նակ տա րի քի ան ձա նց շր ջա նում, բախ վեց լայ-
նա ծա վալ հաշ ման դա մու թյան խնդ րի և, որ պես այդ խնդ րի լուծ ման 
մի ջոց, ընտ րեց ան հրա ժե շտ վե րա կա նգ նո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նաց ման ճա նա պար հը: Վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում 
վե րա կա նգն ման բժշ կա կան մո դե լն, ա վե լի հա ճախ, փո խա րին վում 
է սո ցի ա լա կան մո դե լով, իսկ էր գո թե րա պի ան, տար բեր տա րի քային 
խմ բե րի հա մար, ժա մա նա կա կից սո ցի ա լա կան վե րա կա նգն ման 
ան բա ժան մա սն է կազ մում [19]:

 Մա րդն, ով ի ծնե, կամ տար բեր հի վան դու թյուն նե րի և վնաս վա-
ծք նե րի հետ ևան քով ձե ռք է բե րել  ո րո շա կի սահ մա նա փա կում կամ 
ան կա րո ղու թյուն, հա ճախ, շր ջա կա մի ջա վայ րից և այլ մա րդ կան ցից 
գտն վում է կախ վա ծու թյան մեջ և մի շտ չէ, որ կա րող է հա մա պա տաս-
խան և ճի շտ լու ծում ներ գտ նել սե փա կան խնամ քի, ա ռօ րյա և աշ խա-
տան քային գոր ծու նե ու թյան, հա նգս տի ի րա կա նաց ման հա մար: 

Այս պի սով, էր գո թե րա պի այի նպա տա կն է հան դի սա նում ան ձի 
ու նա կու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի մաք սի մալ վե րա կա նգ նու մը` 
ինք նու րույն կեն սա գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու ինք նախ նամ քի, 
ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան և հա նգս տի բնա գա վառ նե րում` 
ան կախ նրա ու նե ցած խն դիր նե րից և սահ մա նա փա կում նե րից: 

Որ պես մաս նա գի տու թյուն՝ էր գո թե րա պի ան առնչ վում է մար դու 
կող մից կա տար վող այն բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ, ո րո նք հան դի-
սա նում են նրա կյան քի և ա ռօ րյայի մի մա սը և ի մաս տա լից դա րձ նում 
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դրա նք: Ան ձի զբաղ վա ծու-
թյան ա պա հո վու մը, որ ևէ 
գոր ծու նե ու թյա մբ, ընդ գր-
կում է ա մե նօ րյա գոր ծո ղու-
թյուն ներ, ո րո նք օգ նում են 
մա րդ կա նց կայա նալ կյան-
քում, նե րդ րում ու նե նալ ի րե-
նց ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
կյան քում, ինչ պես նա և՝ 
ընդ գր կուն մաս նակ ցու թյուն 
ու նե նալ հա սա րա կա կան 
կյան քում [17]: 

Էր գո թե րա պի ան կա րող 
է իր գո րծ նե ու թյու նը ծա վա-
լել տար բեր բնա գա վառ-
նե րում, ինչ պի սիք են՝ 
ին տեն սիվ խնամ քը, վե րա-
կա նգ նո ղա կան աշ խա տա-
նք նե րը, մե ծա հա սակ նե րի 
ցե րե կային խնամ քը, բուժ-
քույ րե րին և խնա մող նե րին, 
ծնող նե րին, ու սու ցիչ նե րին 
և ա ջակ ցող մաս նա գետ նե րին մա տուց վող խո րհր դատ վու թյու նը, 
հի վան դա նո ցային և տնային խնամ քը: Էր գո թե րա պի ստ նե րն ի րե-
նց աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լում են նաև թի մային 
աշ խա տա նք նե րում` ա վե լի զար գաց նե լու, հա մա կար գե լու և կա տա-
րե լա գոր ծե լու հի վա նդ նե րի խնամ քը և ինք նախ նամ քը: 

Էր գո թե րա պիս տը, նա խը նտ րած գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
նպա տա կով,  ան հա տա կան ծրա գիր է մշա կում այ ցե լուի շար ժո ղա-
կան, ճա նա չո ղա կան, հա ղոր դա կց ման և շփ ման կա րո ղու թյուն նե րի 
բա րե լավ ման հա մա ր՝ օգ նե լով վեր ջի նիս հաս նե լու այդ ա ռա ջա դր-
ված նպա տա կին [21]: Ծրա գի րը մշա կե լուց ա ռաջ,  էր գո թե րա պիս տը,  
գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում ա ռա ջա ցող դժ վա րու թյուն նե րն ու պատ-
ճառ նե րը հաս կա նա լու հա մար, կա տա րում է  դի տար կում: Դի տար-
կու մից հե տո էր գո թե րա պի ստն, այ ցե լուի հետ մի ա սին, քն նար կում 
և մշա կում է հե տա գա մի ջամ տու թյան ծրա գի րը: Էր գո թե րա պիս տը 
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կար ևո րում է այն հան գա ման քը, 
որ այ ցե լուին ա ռա ջա րկ վող բո լոր 
գոր ծո ղու թյուն նե րը ի մաս տա լից 
լի նեն նրա հա մար: Էր գո թե րա-
պև տիկ օգ նու թյու նը նպա տակ 
ու նի ա պա հո վել կր թու թյան, մաս-
նա գի տա կան պատ րա ստ վա ծու-
թյան, բժշ կա կան սպա սա րկ ման, 
ա ռող ջու թյան վե րա կա նգն ման 
և հա նգս տի մի ջոց նե րից օգտ վե-
լու հնա րա վո րու թյան մատ չե լի ու-
թյունն այն պես, ո րը կհան գեց նի 
ա ռա նձ նա հա տուկ կա րիք նե րով 

ան ձա նց ա ռա վել լի ա կա տար սո ցի ա լա կան կյան քում ընդ գր կե լուն և 
նրա նց ան հա տա կա նու թյան զար գաց մա նը՝ ընդ հուպ մի նչև մշա կու-
թային և հոգ ևոր զար գաց ման ա ռու մով: 

Էր գո թե րա պիս տը կա րող է իր մի ջամ տու թյունն ի րա կա նաց նել 
խո րհր դատ վու թյան տես քով, խնա մող նե րին խոր հուրդ տա լով ա վե լի 
ա պա հով ի րա կա նաց նել խնամ քը ի րե նց մի ջա վայ րում (տա նը, աշ խա-
տան քի վայ րում կամ այլ հաս տա տու թյուն նե րում): Օ րի նակ, զու գա րա-
նա կոն քի և ա թոռ նե րի բա րձր մա կար դա կի ա պա հո վու մը կան խում է 
կռա նա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, խո հա նո ցի հա մա պա տաս խան լու սա-
վո րու թյունն ա վե լի ա պա հով է դա րձ նում կե րա կու րի պատ րա ստ ման 
գոր ծըն թա ցը: Կար ևոր է նշել, որ մի ջա վայ րային փո փո խու թյուն նե րը 
շատ կար ևոր են ֆի զի կա կան սահ մա նա փա կում ներ ու նե ցող ան ձա նց 
հա մար, ին չը կա րող է օգ նել ու բա րե լա վել վեր ջին նե րիս կյան քի ո րա կը: 
Էր գո թե րա պի ստ նե րը կա րող են ա ռա ջար կել այն պի սի պա րա գա ներ, 
գոր ծիք ներ և ռազ մա վա րու թյուն, ո րո նք կօգ նեն այ ցե լուին շա րու նա կել 
ապ րել և գոր ծե լ՝ հնա րա վո րի նս ան տե սե լով հաշ ման դա մու թյու նը: 

Էր գո թե րա պև տիկ գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյունն ան ձի 
վրա կե նտ րո նաց ված թե րա պի ան է, ին չը թե րա պև տիկ գոր ծըն թա ցի 
ի րա կա նաց ման ժա մա նակ են թադ րում է մար դու՝ որ պես կե նտ րո նա-
կան և կար ևոր թի րա խի դի տար կում: Մա րդն ակ տիվ մաս նակ ցու-
թյուն է ու նե նում խնդ րի սահ ման ման և ձևա կե րպ ման, ինչ պես նա և՝ 
այդ խն դիր նե րի լուծ ման ու ղի նե րի զար գաց ման գոր ծում: Թե րա պի-
այի գոր ծըն թա ցում ան ձի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը կար ևո րա գույն 



13

նա խա պայ ման է: Այս գոր ծըն թա ցում ո րոշ վում են ինչ պես ան ձի 
կա րիք նե րը, այն պես էլ՝ «ա նձ-մի ջա վայր-զ բաղ վա ծու թյու ն» մա կար-
դակ նե րում առ կա խնամ քի և ա ջակ ցու թյան կազ մա կե րպ ման դժ վա-
րու թյուն նե րը և սահ մա նա փա կում նե րը [11]: 

Խ նամ քի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ա ռաջ ե կող խն դիր նե րի և 
սահ մա նա փա կում նե րի հաղ թա հար ման նպա տա կով ան հրա ժե շտ 
է հա վա սա րու թյուն մտց նել «ա նձ-մի ջա վայր-զ բաղ վա ծու թյու ն» 
մա կար դակ նե րի մի ջև գոյու թյուն ու նե ցող փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րում: 

Մի ջամ տու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար, նախ ևա ռաջ, ան հրա-
ժե շտ է կի րա ռել հետ ևյալ 4 հիմ նա կան դրույթ նե րը. 

1. Ան ձի կա րիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և ու նա կու թյուն նե րի 
գնա հա տում; 

2. Ան ձի մաս նակ ցու թյան ա պա հո վում թե րա պև տիկ գոր ծըն թա-
ցում;

3.  Գոր ծու նե ու թյան կա տար ման վեր լու ծու թյուն և հար մա րե ցում;
4.  Մի ջա վայ րային գոր ծոն նե րի վեր լու ծու թյուն և հար մա րե ցում:    
Տար բեր սահ մա նա փա կում նե րի կամ հի վան դու թյուն նե րի ար դյուն-

քում, ան ձը, ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րն ինք նու րույն կա տա րե լիս կամ 
խնամ քի ի րա կա նաց ման աշ խա տա նք նե րը կազ մա կեր պե լիս, կա րող 
է բախ վել մի շա րք դժ վա րու թյուն նե րի: Այդ իսկ պատ ճա ռով խնամ քի 
և ա ջակ ցու թյան ի րա կա նաց ման փո փո խու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն է 
ա ռա ջա նում, այ սի նքն` մի ջամ տու թյան կա րիք: 

Փո փո խու թյու նը բնա կան 
և նույ նի սկ ան հրա ժե շտ 
գոր ծըն թաց է, ո րը տե ղի է 
ու նե նում կյան քի ըն թաց-
քում: Էր գո թե րա պև տիկ 
մի ջամ տու թյունն ուղղ ված է 
կա ռու ցո ղա կան փո փո խու-
թյուն նե րի, ո րո նք խթա նում, 
բա րե լա վում և ոգ ևո րում են 
ինչ պես տվյալ ան ձին, այն-
պես էլ՝ նրա ան մի ջա կան 
խնա մքն ի րա կա նաց նո ղին: 
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Էր գո թե րա պև տիկ մի ջամ տու թյան ի րա կա նաց ման ար դյուն քում 
փո փո խու թյուն նե րը, հա մա պա տաս խա նա բար,  տե ղի են ու նե նում 
զար գաց ման, ու սուց ման, հար մա րեց ման և վե րա կա նգն ման մի ջո ցով:

Զար գա ցումն ան ձի առ կա նե րու ժային ու նա կու թյուն նե րն ուղ-
ղում է տվյալ գոր ծու նե ու թյան ա ռա վել ար դյու նա վետ կա տար ման: 
Զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում բնա կան ձևով, սա կայն ան ձը կյան քի 
ըն թաց քում ինք նու րույն կա րող է սո վո րել նո րա նոր հմ տու թյուն ներ: 
Զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում այն ժա մա նակ, երբ ա վե լի ու ա վե լի 
բա րդ գոր ծո ղու թյուն նե րը դառ նում են հնա րա վոր: Օ րի նակ, երբ ե րե
խան կա րո ղա նում է ինք նու րույն բռ նել գդա լը, ան հրա ժե շտ է զար
գաց նել նրա սն վե լու հետ կապ ված հեր թա գայող այն պի սի գոր ծո ղու
թյուն նե րը, ինչ պի սիք են՝ գդա լով ա պուր վե րց նե լը, գդա լը բե րա նին 
մո տեց նե լը և այլն: 

Ու սու ցու մը գոր ծըն թաց է, ո րի մի ջո ցով ան ձը սո վո րում է նոր գոր-
ծո ղու թյուն ներ կա տա րել, ձե ռք է բե րում նոր գի տե լիք ներ, կա րո ղու-
թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, տե ղե կու թյուն ներ կամ պատ կե րա ցում-
ներ: Օ րի նակ, ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում բռ նել գրի չը այն պես, 
ինչ պես ան հրա ժե շտ է գրե լու հա մար, նրան ու սու ցան վում են գրի չը 
բռ նե լու հա մա պա տաս խան հմ տու թյուն նե րը` ել նե լով նրա մոտ առ կա 
դժ վա րու թյուն նե րից:

 Հար մա րե ցու մը նպա տա կաուղղ ված մի գոր ծըն թաց է, ո րի մի ջո-
ցով, ի պա տաս խան ար տա քին պա հա նջ նե րի, փո փոխ վում են գոր-
ծա ռույթ նե րը, փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և հա կազ դե ցու թյուն նե րը: 
Հար մա րե ցումն օգ նում է ան ձին հաղ թա հա րել մի ջա վայ րային 
խն դիր նե րը, դի մա կայել դժ վա րու թյուն նե րին և նպաս տում է բա րե-
կե ցիկ ապ րե լա կե պին: Օ րի նակ` հաս տաց ված ծայ րով գդա լը բռ նե լու 
ու նա կու թյան ձևա վո րու մը նպա տա կա հար մար է  մա նր ա ռար կա ներ 
բռ նե լու դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող  ե րե խա նե րի հա մար: 

Վե րա կա նգ նու մը տար բեր վում է վե րը թվա րկ ված հմ տու թյուն նե-
րից և կա րո ղու թյուն նե րից, քա նի որ այն նա խա պես պլա նա վոր ված 
և ո րոշ ված / նա խա տես ված/՝ կա ռուց ված քային թե րա պև տիկ գոր-
ծըն թաց է, որն ի րա կա նաց վում է բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի կամ 
բժշ կա կան մաս նա գետ նե րի կող մից: Վեր ջի նիս  նպա տա կը տար բեր 
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հի վան դու թյուն նե րի կամ վնաս վա ծք նե րի ար դյուն քում կո րց րած հմ տու-
թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի վե րա կա նգ նումն է, 
կամ էլ՝ ո րո շա կի սահ մա նա փա կում նե րի փոխ հա տու ցու մը: Վե րա կա-
նգ նումն ի րա կա նաց վում է մի այն այն դեպ քում, երբ ան ձը նախ կի նում 
ու նե ցել է այդ հմ տու թյու նը, սա կայն ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով այժմ չի 
տի րա պե տում դրան: Օ րի նակ` գլ խու ղե ղի վնաս ված քից կամ կաթ
վա ծից հե տո, երբ շար ժո ղա կան սահ մա նա փա կում նե րի պատ ճա ռով 
ան ձը չի կա րո ղա նում ինք նու րույն զգես տա փոխ վե լ՝ նրա տվյալ ու նա
կու թյու նը վե րա կա նգ նե լի է մի այն հա մա պա տաս խան մե թոդ նե րի 
ու սուց ման և կո րց րած ու նա կու թյուն նե րի վե րա կա նգն ման մի ջո ցով: 

Խ նա մքն ի րա կա նաց նո ղը, հան դի սա նա լով սահ մա փա կում ներ 
ու նե ցող ան ձի հետ առնչ վող կար ևոր դե րա կա տար նե րից մե կը սո ցի-
ա լա կան մի ջա վայ րում, նշա նա կա լից ազ դե ցու թյուն ու նի վեր ջի նիս 
բա րե կե ցու թյան, ինք նու րույ նու թյան և տար բեր գոր ծու նե ու թյուն նե-
րում զբաղ վա ծու թյան ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում: Այդ իսկ պատ-
ճա ռով խնա մո ղը պե տք է տի րա պե տի խնամ քի ի րա կա նաց ման 
հա մար ան հրա ժե շտ գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի, ինչ պես նաև 
կա րո ղա նա ներ կայաց նել ան ձի առ կա գոյա վի ճա կը  և այն նա խա-
պայ ման նե րը, ո րո նք կբե րեն ցան կա լի փո փո խու թյուն նե րի: 

Այս դեպ քում ան հրա ժե շտ է գնա հա տել ան ձի այն ու նա կու թյուն-
նե րը, նպաս տող և խո չըն դո տող մի ջա վայ րային պայ ման նե րը, ո րո-
նց փո փո խու թյան և հաղ թա հար ման ար դյուն քում հնա րա վոր կլի նի 
մա տու ցել ո րա կյալ խնա մք և ա պա հո վել ան ձի բա րե կե ցու թյու նը: 

Գ նա հա տումն էր գո թե րա պի այում 

Էր գո թե րա պի այում գնա հա-
տե լ՝ նշա նա կում է դի տար կել, 
չա փել, ո րա կել կամ նկա րագ-
րել գոր ծու նե ու թյան ա ռան-
ձին գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ 
այն հիմ նա կան հմ տու թյուն-
նե րը, ո րո նք պա հա նջ վում են 
այդ գոր ծու նե ու թյան  և առ կա 
տվյալ նե րի հի ման վրա ո րո-
շա կի եզ րա կա ցու թյան ի րա կա-
նաց ման հա մար [15]:
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 Կախ ված գոր ծա ռույթ նե րի և գոր ծու նե ու թյան բնույ թից գնա հա-
տումն ի րա կա նաց վում է մաս նա վո րից ընդ հա նուր, ե զա կի ից ամ բող-
ջա կան սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան:

Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցը բա վա կա նին բա րդ է, քա նի որ այն 
նե րա ռում է տար բեր տե սու թյուն ներ և մո դել ներ, բազ մա թիվ մե թոդ-
ներ, ո րո նք ան հրա ժե շտ է հմ տո րեն կի րա ռել ար դյու նա վետ գնա հա-
տում ի րա կա նաց նե լու հա մար [9]: Գնա հա տու մը, դի տար կու մը խնամ-
վո ղի զար գաց ման տար բեր փու լե րում նրա մա սին բազ մա բնույթ 
տե ղե կու թյուն նե րի հա վաք ման, հա մա կա րգ ման և եզ րա հան գում նե րի 
գոր ծըն թաց է։ Գնա հատ մա մբ բա ցա հայտ վում է խնամ վո ղի նա խա-
տես ված կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի  յու րաց ման աս տի ճա նը: 

Էր գո թե րա պև տիկ գնա հատ ման և դի տա րկ ման նպա տա կն է  
խնամ քը դա րձ նել ա ռա վել ար դյու նա վետ ու կո ղմ նո րոշ վա ծ՝  խնամ-
վո ղի կա րո ղու թյուն նե րին, հնա րա վո րու թյուն նե րին ու նա խա սի րու-
թյուն նե րին հա մա պա տաս խա ն։ Գնա հա տու մը պե տք է ի րա կա նաց վի 
խնամ վո ղի  հա մար հնա րա վո րի նս սո վո րա կան պայ ման նե րում և 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի նրան դրս ևո րել իր նե րու ժը և ար տա հայ-
տել առ կա կա րո ղու թյուն նեդ րը: 

Գ նա հատ ման ըն թաց քում ան հրա ժե շտ է պար զե լ՝ 
 � ի ՞նչ կա րող է ա նել խնամ վո ղը և ի՞նչ է ա նում; 
 � ո ՞րն է նրա զար գաց ման, հմ տու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և 

գի տե լի քի այդ պա հին առ կա մա կար դա կը; 
 � ու նի՞ արդյոք զար գաց ման խն դիր ներ կամ հա տուկ կա րիք ներ;
 �  կա րիք ու՞ նի արդյոք լրա ցու ցիչ գնա հատ ման, օ ժան դակ 

ծա ռայու թյուն նե րի (դի ե տա, թե րա պի ա և այլն); 
 � ի ՞նչ է ան հրա ժե շտ խնամ վո ղին դա սա րա նում, տա նը, շր ջա պա-

տում հե տա գա զար գաց ման և ան կախ լի նե լու հա մա ր։
Գ նա հատ ման ար դյուն քում ձե ռք բեր ված տե ղե կատ վու թյունն ուղղված 

է ոչ մի այն խնամ վո ղին, այլև նրա շր ջա պա տին և խնա մո ղին [13]։

 Ին չո ՞ւ գնա հա տե լ

Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցն ի րա կա նաց վում է կո նկ րետ նպա-
տա կի հա մար: Գնա հատ ման պատ ճառ նե րը, ել նե լով ի րա կա նաց վող 
մի ջամ տու թյու նից, կա րող են լի նել տար բեր: Այն ի րա կա նաց վում է 
ո րո շե լու ան ձի ու նա կու թյուն նե րը և սահ մա նա փա կում նե րը՝ կո նկ րետ 
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գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց ման, ինչ պես նա և՝ բա րեն պա ստ և խո չըն դո-
տող մի ջա վայ րային տար բեր պայ ման նե րի ու սում նա սիր ման նպա տա-
կով: Գնա հա տու մը կա րող է  ի րա կա նաց վել նաև տար բեր վայ րե րում՝ 
հի վան դա նո ցում, տա նը, տար բեր բժշ կա կան կե նտ րոն նե րում, ինչ պես 
նա և՝ ազ գային և մշա կու թային վայ րե րում՝ մի ջա վայ րային պայ ման-
նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի գնա հատ ման հա մա տե քս տում [4]: 

Յու րա քան չյուր դեպ քի հա մար կա րող են պա հա նջ վել գնա հատ-
ման գոր ծըն թա ցի տար բեր նպա տակ ներ, տար բեր մե թոդ նե րի և 
գնա հատ ման գոր ծիք նե րի կի րառ ման  ան հրա ժեշ տու թյուն: Ե թե 
գնա հատ ման նպա տա կը հս տակ և պա րզ չէ, գոր ծըն թա ցը չի կա րող 
ար դյու նա վետ լի նել:

Գ նա հա տում և դի տար կում

Գ նա հա տու մը տրոհ վում է հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րի ՝
 � խ նամ վո ղի հմ տու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի նախ նա կան 

գնա հա տում;
 �  խո րհր դատ վու թյուն` խնամ վո ղի կա րիք նե րի և հաս տա տու-

թյան տի պի վե րա բե րյալ; 
 � օ ժան դակ ծա ռայու թյուն նե րի ա պա հո վում;
 �  վե րա կա նգ նո ղա կան ծրագ րի պլա նա վո րում։

Խ նամ վո ղի մա սին տե ղե կու թյուն ներ հա վա քե լու լա վա գույն մի ջո ցը 
նրա նախ նա կան դի տար կումն է։

Դի տար կել խնամ վո ղին, նշա նա կում է՝ հաս կա նալ, ճա նա չել 
նրան, տես նել և գտ նել նրա ու ժեղ կող մե րը, ակ տի վաց ման ու ղի-
նե րն ու հա տուկ կա րիք նե րը։ Ու սում նա սի րու թյու նը դի տար կում չէ: 
Ու սում նա սիր ման և 
դի տա րկ ման հիմ նա-
կան տար բե րու թյունն 
այն է, որ վեր ջի նս 
ի րա կա նաց վում է, 
ա ռա վե լա պես, հո գե-
բա նա կան և ման կա-
վար ժա կան տե սան-
կյու նից և կր թա-
կան կա րիք նե րի 
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բա վա րար ման հա մար ու ղի ներ գտ նե լու նպա տակ է հե տա պն դում, 
այ սի նքն՝ կոչ ված է լու ծել սո վո րո ղի կր թու թյան պլա նա վոր ման 
խն դի րը, իսկ ու սում նա սի րու թյան ժա մա նակ ա ռա ջին պլան է մղ վում 
ախ տո րոշ ման /գ նա հատ ման/ խն դի րը [8]:

 Դի տար կու մը, որ պես շա րու նա կա կան գնա հատ ման գոր ծըն-
թաց, դառ նում է ա վե լի ամ բող ջա կան ու ան կո ղմ նա կալ, երբ հա մա-
դր վում են հա րա զատ նե րի  և տար բեր մաս նա գետ նե րի դի տար-
կում նե րը։ 

Դի տար կում նե րի հա մա դր ման ար դյուն քում ի հայտ ե կած օ րի նա-
չա փու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ա վե լի ստույգ և ար դյու-
նա վետ եզ րա հան գում նե րի գալ [14]։ 

Գ նա հատ ման նպա տակ նե րը 

Գ նա հատ ման նպա տակ նե րը ծա ռայում են հետ ևյալ կա րո ղու թյուն-
նե րի և ու նա կու թյուն նե րի պար զա բան ման գոր ծըն թա ցին.

 � գ նա հա տել ֆունկ ցի ո նալ գոր ծու նե ու թյու նը՝ ըստ ար դյու-
նա վետ, լի ար ժեք և հա մա պա տաս խան նպա տա կի կա տար-
ման;

 �  կազ մել,  հա վա քագ րել ան հա տի գոր ծու նե ու թյան պատ մու-
թյու նը և տվյալ նե րը; 

 � ա պա հո վել մի ջամ տու թյան հա մար ան հրա ժե շտ հիմ քը;
 �  չա փել մի ջամ տու թյան ժա մա նակ առ կա ա ռա ջըն թա ցը;
 �  չա փել մի ջամ տու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը;
 �  չա փել առ կա ռիս կե րը; 
 � ո րո շա կի աց նել ան հրա ժե շտ ա ջակ ցող ծա ռայու թյուն նե րի 

ան հրա ժեշ տու թյու նը; 
 � պար զել ան ձի պատ կե րա ցում նե րը ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ:  

Ո ՞վ է գնա հա տում

 Վե րա կա նգ նո ղա կան ա վան դա կան մո տեց ման հա մա ձայն` գնա-
հատ ման հա մար պա տաս խա նա տու  է թե րա պիս տը: Թե րա պի ստն է 
ընտ րում  գնա հատ ման մե թո դը և ի րա կա նաց նում այն՝ ըստ օբյեկ տիվ 
դի տա րկ ման և հար ցա թեր թիկ նե րի կի րառ ման [20]:
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Գ նա հա տումն ի րա կա նաց վում է էր գո թե րա պիս տի կող մից` տվյալ 
ան ձի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյա մբ, ո րին կա րող է մի ա նալ նաև 
խնա մո ղը կամ ա ջակ ցող մաս նա գե տը: Գնա հատ ման ըն թաց քում 
հաշ վի է առն վում և կար ևոր վում ան ձի և խնա մո ղի  ինք նագ նա հա-
տա կա նը, նրա նց մո տե ցում նե րը և զգաց մունք նե րը: Գնա հա տումն 
էր գո թե րա պի այի հիմ նա րար գոր ծըն թաց նե րից է, ո րը ո րո շա կի աց-
նում է մի ջամ տու թյան տե սա կը, կի րառ վող այն մի ջո ցա ռում նե րը 
(տ վյալ գոր ծո ղու թյու նում ան ձի ինք նու րույ նու թյան մաս նակ ցու թյան 
ա պա հով ման և վե րա կա նգն ման հա մար ան հրա ժե շտ մե թոդ նե րի, 
հմ տու թյուն նե րի ըն թա ցա կար գը), ո րո նք, խնամ քի ո լոր տում, նա խա-
տե սում են ան հրա ժե շտ գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նը: Գնա հա տու մը 
կա րող է լի նել մի ան գա մյա կամ կրել շա րու նա կա կան բնույթ, ո րի 
նպա տա կն է մատ նան շել և տես նել տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն-
նե րը: 

Գ նա հա տում ի րա կա նաց նե լու հա մար կի րառ վում են բազ մա թիվ 
մե թոդ ներ և գոր ծիք ներ: Գնա հատ ման ժա մա նակ, հիմ նա կա նում, 
ու շադ րու թյուն է դա րձ վում ան ձի գի տե լիք նե րի, վե րա բեր մուն քի, 
ար ժեք նե րի և հմ տու թյուն նե րի վրա, ո րո նք ար տա ցոլ վում են ան ձի 
մի ջա վայ րում` գոր ծո ղու թյուն նե րը և դրա նց հետ կապ ված խն դիր-
նե րը ի րա կա նաց նե լիս: 

Էր գո թե րա պի այի մի ջամ տու թյան յու րա քան չյուր փու լում գնա հա-
տու մը լի նում է տար բեր: 

Ա ռաջ նային գնա հա տում: Այս փու լում, ա ռաջ նային ին ֆոր մա ցի ա 
հա վա քե լու մի ջո ցով, տե ղի է ու նե նում ան ձի հիմ նա կան կա րիք նե րի 
վեր հա նում, ին չը և ա պա հո վում է հե տա գա մի ջամ տու թյան ի րա կա-
նա ցու մը: Վեր են հան վում ան ձի և խնամ քը ի րա կա նաց նո ղի խն դիր-
նե րը, մեկ նա բան վում է և նա խա գծ վում հե տա գա մի ջամ տու թյան 
պլա նը:

Գ նա հա տում մի ջամ տու թյան ժա մա նակ: Այս փու լում ձե ռք է 
բեր վում ման րա մա սն տե ղե կատ վու թյուն ան ձի կա րո ղու թյուն նե րի 
և կա րիք նե րի վե րա բե րյալ: Պլա նա վոր վում է հե տա գա մի ջամ տու-
թյու նը, մաս նակ ցող ան ձա նց` էր գո թե րա պիս տի, խնա մո ղի, ան ձի 
պար տա կա նու թյուն նե րը, դե րե րը և գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րը: 
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Տե ղի է ու նե նում նաև ա ռա ջըն թա ցի գնա հա տում և չա փում, ինչ պես 
նաև կան խա տես վում են ակն կալ վող ար դյունք նե րը:

 Վե րջ նա կան գնա հա տում: Այս փու լում գնա հատ վում է ան ձի կող-
մից տվյալ գոր ծո ղու թյան կա տար ման ու նա կու թյու նը՝ հաշ վի առ նե-
լով ան ձի կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյան պա հա նջ նե րը, ինչ-
պես նա և՝ մի ջա վայ րային պայ ման նե րը: Վե րջ նա կան գնա հատ ման 
գոր ծըն թա ցում կան խա տես վում են նաև հնա րա վոր ռիս կե րը, գնա-
հատ վում է հե տա գա ան հրա ժե շտ ա ջակ ցու թյու նը:
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 ՄԱՆ ԿԱ ԲՈԻ ԺՈՒԹՅՈՒՄ ԿԻ ՐԱՌ ՎՈՂ  
ԽՆԱՄ ՔԻ Ա ՌԱ ՆՁ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒԿ  

ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ Ր

Ման կու թյու նը կյան քի հաս տա տուն 
փուլ է, ո րը տա նում է մար դուն դե պի 
հա սու նու թյուն՝ ու ղե կց վե լով էթ նիկ և 
սո ցի ա լա կան, ռե գի ո նալ և կրո նա կան, 
սե ռային և քա ղա քա կան պատ կա նե-
լու թյան սկզ բունք նե րի և գա ղա փար-
նե րի ազ դե ցու թյա մբ: 

Ման կու թյունն են թադ րում է 
փո խա դա րձ սպա սում ներ և մտեր մու-
թյուն՝ ծնող նե րի և ե րե խա նե րի մի ջև: 
Ման կու թյու նից դե պի հա սու նու թյուն 
ըն կած ու ղին մի շտ չէ, որ ըն թա նում է 
հա րթ և լի ար ժեք: Այն կա րող է ու ղե-
կց վել այն պի սի բար դու թյուն նե րով և 
խո չըն դոտ նե րով, ինչ պի սիք են ի ծնե կամ ձե ռք բե րո վի խն դիր նե րն 
ու ան կա րո ղու թյուն նե րը: Դրա նց հաղ թա հար ման հա մար կի րառ-
վող մե թոդ նե րը և մի ջո ցա ռում նե րն ամ փոփ ված են ման կա բու ժու-
թյան բնա գա վա ռում [10]: 

Ման կա բու ժու թյու նը բժշ կու թյան ճյուղ է, որն ուղղ ված է նո րա-
ծին նե րի, մա նուկ նե րի և դե ռա հաս նե րի խնամ քի ի րա կա նաց մա նը և 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել մա նը, տար բեր հի վան դու թյուն նե րի 
բուժ մա նը: Ման կա բու ժու թյու նում, խնամ քի կազ մա կե րպ ման և ի րա-
կա նց ման գոր ծըն թա ցում, ա ռա նձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն է դա րձ-
վում նո րա ծին նե րի, մա նուկ նե րի և դե ռա հաս նե րի ա ճին, զար գաց-
մա նը և բա րե կե ցու թյան ա պա հով մա նը: Ե րե խայի զար գաց ման վրա 
նշա նա կա լից ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ըն տա նի քը կամ այն հաս տա-
տու թյու նը, որ տեղ նա ապ րում է կամ հա ճա խում:  

Տար բեր սահ մա նա փա կում նե րի կամ զար գաց ման ա ռա նձ նա հատ-
կու թյուն նե րի հետ ևան քով խնամ քի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րն ի րե-
նց ժա մա նա կի մեծ մա սն ան ցկաց նում են ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
կամ խնա մող նե րի հետ: Այդ իսկ պատ ճա ռով, որ ևէ մի ջամ տու թյուն 
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ի րա կա նաց նե լիս, նախ ևա ռաջ, պե տք է հաշ վի առ նել ըն տա նի քի 
կամ տվյալ հաս տա տու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը` ակ տի վո րեն 
նե րգ րա վե լով նրա նց գնա հատ ման և մի ջամ տու թյան գոր ծըն թա ցում:  
Ե րե խայի զար գաց ման հա մար պա տաս խա նա տու և շա հա գր գիռ 
մե ծա հա սակ նե րը պե տք է մշ տա պես և կա նո նա վոր դի տար կեն նրա ն՝ 
ընտ րե լով. 

 � ա մե նա հար մար մե թո դը` պար զե լու բա նա վոր խոս քի, շար ժո-
ղա կան ակ տի վու թյան, սո ցի ա լա կան և հու զա կան զար գաց-
ման աս տի ճա նը;

 �  մի ջա վայ րը` դպ րոց, տուն, շր ջա պատ;
 �  պա հը` խա ղա լիս, սո վո րե լիս, հա նգս տա նա լիս և այլն; 
 � ի րա վի ճա կը` ինքն իր հետ, շր ջա պա տի հետ հա ղոր դա կց վե լի ս։

 Դի տար կու մը, որ պես շա րու նա կա կան գնա հատ ման գոր ծըն թաց, 
դառ նում է ա վե լի ամ բող ջա կան ու ան կո ղմ նա կալ, երբ հա մա դր վում 
են ու սուց չի, ծնող նե րի, այլ ու սու ցիչ նե րի, խնա մո ղի և տար բեր մաս-
նա գետ նե րի դի տար կում նե րը։ 

Հար կա վոր է մի շտ հի շել, որ ե րե խան, ըն տա նի քի կամ որ ևէ 
հաս տա տու թյան հա մա կար գում,  հան դես է գա լիս   ինչ պես ա ռան-
ձին ան հա տա կա նու թյուն, այն պես էլ գտն վում է փոխ կապ վա ծու-
թյան մեջ տվյալ հա մա կար գի այլ ան դամ նե րից: Ե րե խայի ըն տա-
նի քում կամ հաս տա տու թյու նում, ուր ապ րում է նա, տե ղի են ու նե-
նում բազ մա թիվ փո փո խու թյուն ներ, ո րո նք դրա կան կամ բա ցա-
սա կան ազ դե ցու թյուն կա րող են ու նե նալ նրա նց փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի և ե րե խայի զար գաց ման վրա: Այս պի սով, ե րե խայի հետ 
աշ խա տե լիս, լա վա գույն մի ջոց է նրա մի ջա վայ րի ճի շտ ըն կա լու մը 
և գնա հա տու մը, որն իր մեջ կա րող է նե րա ռել ա ռաջ նային ֆի զի-
կա կան (բ նա կա վայ րը, տու նը, դպ րո ցը, հա տուկ հաս տա տու թյու նը, 
հի վան դա նո ցը և այլն), սո ցի ա լա կան և մշա կու թային մի ջա վայ րը, 
ե րե խայի, ըն տա նի քի և խնա մքն ի րա կա նաց նո ղի ար ժեք նե րն ու 
դա վա նան քը: Բա ցի այդ, խնամ քի գոր ծըն թա ցն ի րա կա նաց նե լիս, 
ան հրա ժե շտ է նաև դի տար կել և հա մա պա տաս խան տե ղե կատ-
վու թյուն ու նե նալ ե րե խայի ա ռօ րյայի, նրա նա խա սի րու թյուն նե րի, 
հե տա քրք րու թյուն նե րի և այլ ան ձա նց դե րե րի և փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի  մա սին:

 Կար ևոր է, որ պես զի խնա մո ղը կամ ա ջակ ցո ղը տե ղե կաց ված լի նի 
ե րե խայի հետ ի րա կա նաց վող բո լոր բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի և 
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վեր ջին նե րիս ազ դե ցու թյան մա սին, ինչ պես նա և՝ զար գաց նի փո խա-
դա րձ վս տա հե լի հա րա բե րու թյուն ներ: Հե տա գայում, դրա նց կի րա-
ռու մը հնա րա վո րու թյուն կտա առնչ վել ե րե խայի խն դիր նե րին և 
ար դյու նա վետ լու ծում ներ գտ նել դրա նց հա մար: 

Կյան քի յու րա քան չյուր փու լում, հատ կա պես ման կու թյան ժա մա-
նա կա շր ջա նում, երբ ախ տո րոշ վում է  ե րե խայի որ ևէ սահ մա նա փա-
կում, այն են թադ րում է բա զում խն դիր նե րի և դժ վա րու թյուն նե րի 
հաղ թա հա րում՝ ե րե խայի,  ըն տա նի քի ան դամ նե րի, խնա մող նե րի և 
բուժ ման գոր ծըն թա ցն ա պա հո վող ան ձնա կազ մի կող մից: Սա կայն, 
քա նի որ ըն տա նի քը կամ ան մի ջա կան խնա մքն ի րա կա նաց նո ղը ե րե-
խայի բա րօ րու թյան և ա ռող ջու թյան ա պա հով ման կար ևո րա գույն 
հի մքն են կազ մում, նրա նք պե տք է հա մա գոր ծակ ցային հա րա բե րու-
թյուն ներ հաս տա տեն տար բեր մաս նա գետ նե րի հետ: Նման դեպ քե-
րում պե տք է նկա րագ րել ար դյուն քը, պար զե լու հա մար արդյո ՞ք հա սել 
եք ձեր առջև դր ված նպա տա կին: Օ րի նակ` ե րե խան ա վե լի հա ճախ 
է ժպ տում, նա այլևս չի բախ վում տե ղա շա րժ ման կամ զգես տա փոխ-
ման դժ վա րու թյուն նե րի: 

Ըն տա նի քի ան դամ նե րը, խնա մող նե րը և բուժ ման գոր ծըն թա ցն 
ա պա հո վող ան ձնա կազ մի մաս նա գետ նե րը պե տք է տի րա պե տեն 
այն հիմ նա կան սկզ բունք նե րին, ո րո նք կթեթ ևաց նեն ե րե խայի ա մե-
նօ րյա խնամ քը: Դրա նք են.

 � Ե րե խայի ան կա խու թյան ու ինք նու րույ նու թյան պահ պան
ման խրա խու սու մը: Պե տք է թույլ տալ, որ ե րե խան ինք նու-
րույն ի րա կա նաց նի այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րո նք նա կա րող 
է կա տա րել: Ակն հայտ է, որ խնա մքն ի րա կա նաց նո ղը կա րող 
է ա վե լի ա րագ և 
պա րզ կա տա րել այդ 
նույն գոր ծո ղու թյու նը, 
սա կայն ան հրա ժե շտ է 
հաշ վի առ նել, որ ե րե-
խայի ան նշան մաս-
նակ ցու թյու նը որ ևէ 
պա րզ գոր ծո ղու թյան 
մեջ զար գաց նում է 
նրա ու նա կու թյուն-
նե րը, բա րձ րաց նում է 
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ինք նագ նա հա տա կա նը, ինք նու րույ նու թյան և ձե ռք բե րում ու նե-
նա լու զգա ցո ղու թյու նը: 

 � Ե րե խայի բա րե կե ցու թյան ա պա հո վու մը: Եր բեք չպե տք է 
նա հան ջել և հետ կա նգ նել այն դժ վա րու թյուն նե րից, ո րո նք 
առ կա են ե րե խայի ա ռող ջու թյան, կր թու թյան և խնամ քի բնա-
գա վառ նե րում: 

 � Ա ջակ ցու թյան ա պա հո վու մը: Հա մը նդգր կուն և լայ նա ծա վալ 
մի ջամ տու թյունն ու ա ջակ ցու թյու նը կա րող են նշա նա կա լի և 
է ա կան փո փո խու թյուն ներ մտց նել որ ևէ սահ մա նա փա կում 
ու նե ցող ե րե խայի կյան քում: Այդ իսկ պատ ճա ռով, նման ե րե-
խա նե րի հետ աշ խա տան քում, կար ևո րա գույն տեղ է զբա ղեց-
նում   բազ մա մաս նա գի տա կան խմ բի հետ աշ խա տան քը: 

 � Ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյան ի րա կա նա ցու մը տար բեր 
կա ռույց նե րի հետ, ո րո նք ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նան 
ե րե խայի վար քի դրա կան դրս ևո րում նե րի վրա: 



25

Ա ՌՕՐՅԱ  
ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՎ  

ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼԻՉ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ 

 Կյան քի տար բեր փու լե րում, տար բեր հի վան դու թյուն ներ ա ռաջ են 
բե րում այն պի սի խն դիր ներ և սահ մա նա փա կում ներ, ո րո նք պա հան-
ջում են ա մե նօ րյա խնամ քի և ա ջակ ցու թյան աշ խա տա նք նե րի ի րա-
կա նա ցում: Այս պի սի ան ձա նց հետ աշ խա տա նք նե րում գոյու թյուն 
ու նեն բազ մա թիվ մշակ ված էր գո թե րա պև տիկ ռազ մա վա րու թյուն և 
մո տե ցում ներ, ո րո նք թեթ ևաց նում են ինչ պես խնամ վո ղի, այն պես էլ՝ 
խնա մո ղի կամ ա ջակ ցո ղի աշ խա տան քը: Ըստ վե րը նշ վա ծի` ա ռա նձ-
նաց վում են ինք նաս պա սա րկ վող, մա սա մբ սպա սա րկ վող և ամ բող-
ջու թյա մբ երկ րո րդ ան ձի,  այ սի նքն՝ խնա մո ղի խնա մա ծու թյան տակ 
գտն վող ան ձի նք: 

Էր գո թե րա պև տիկ մո տե ցում նե րն ուղղ ված են բա րե լա վե լու տար-
բեր սահ մա նա փա կում ներ ու նե ցող ան ձա նց գոր ծու նե ու թյու նը՝ հնա-
րա վո րու թյուն ստեղ ծե լով նրա նց մաս նակ ցե լու ի րե նց նա խը նտ րած և 
նշա նա կա լից ի րա դար ձու թյուն նե րին և նպաս տում են  նրա նց ըն տա-
նիք նե րի կյան քի ո րա կի բա րե լավ մա նը` օգ նե լով ճի շտ կո ղմ նո րոշ-
վել ինք նաս պա սա րկ ման ո լոր տում և սո ցի ա լա կան սահ մա նա փա-
կում նե րի հաղ թա հար ման գոր ծըն թա ցում:  Խնամ քի ի րա կա նաց ման 
ըն թաց քում կի րառ վող մե թոդ նե րն, ո րո նք բա րե լա վում են ա ռօ րյա 
այն պի սի պա րզ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, ինչ պի սիք են  զգես-
տա փոխ ման,  զու գա րա նից  օգտ վե լու, լո ղա նա լու, հար դար վե լու, 
սն վե լու  այն կար ևոր կեն սա կան  գոր ծո ղու թյուն նե րը,  ո րո նք ան հրա-
ժե շտ են յու րա քան չյուր մար դու հա մար: 

Ա ՌՕՐՅԱ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒՄ  
Ա ռօ րյա են հա մար վում այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րո նք առնչ-

վում են ան ձի ինք նու րույ նու թյան պահ պան ման, շար ժու նա կու թյան, 
հա ղոր դա կց ման հետ և ուղղ ված են խթա նե լու նրա ինք նու րույն և 
ան կախ գոր ծու նե ու թյու նը՝ տվյալ մի ջա վայ րում: Սա կայն հի վան դու-
թյան կամ այլ սահ մա նա փակ ման ար դյուն քում, երբ ան ձն ի վի ճա կի 
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չէ ինք նու րույն կա տա րել իր ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի րա կա նաց-
վում է հա մա պա տաս խան գնա հա տում և մի ջամ տու թյուն` վե րա կա նգ-
նե լու կամ նոր հմ տու թյուն ներ ու սու ցա նե լու հա մար: 

Խ նամ քի կա րիք ու նե ցող ան ձի ա մե նօ րյա խնա մքն ա ռա վել ար դյու-
նա վետ և ա պա հով ի րա կա նաց նե լու հա մար ստո րև ներ կայաց վում են 
հա մա պա տաս խան մի ջամ տու թյան ձևեր և մե թոդ ներ, ո րո նք ու սու-
ցան վում են ինչ պես խնամ վո ղին, այն պես էլ՝ նրա ան մի ջա կան խնա-
մո ղին: Սույն ձեռ նար կը նե րա ռում է մի շա րք ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րի և ձևե րի նկա րագ րու թյուն, ո րո նք 
ներ կայաց վում են ստո րև.

 � Զ գես տա փոխ ման մե թոդ ներ  և ձևե ր
 �  Լո ղա նա լու, լվաց վե լու և հար դար վե լու մե թոդ ներ և ձևե ր
 �  Կե րա կր ման մե թոդ ներ և ձևե ր
 �  Զու գա րա նից օգտ վե լու մե թոդ ներ և ձևե ր
 �  Հի վան դի տե ղա փոխ ման և տե ղա շա րժ ման մե թոդ ներ և ձևեր:

 ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼԻՉ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ 
  Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րն ան հրա ժե շտ է կի րա ռել խու-

սա փե լու հա մար հի վան դու թյան ար դյուն քում ա ռաջ ե կող տար բեր 
բար դու թյուն նե րից: Այս բար դու թյու նե րի թվին են պատ կա նում  պառ-
կե լա խո ցե րը, շար ժու նա կու թյան սահ մա նա փա կում նե րը, տար բեր 
բնույ թի ցա վե րը և այլն: Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րն ի րեն ցից 
ներ կայաց նում են հի վան դու թյուն նե րի հետ ևան քով ա ռաջ ե կող բար-
դու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մը նդգր կուն գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րո նք 
ի րա կա նաց վում են հի վան դի ան մի ջա կան խնա մո ղի կող մից: 

Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րն ուղղ ված են բա րե լա վե լու ինչ պես 
խնամ վո ղի, այն պես էլ՝ խնա մո ղի կամ ա ջակ ցո ղի կող մից ի րա կա-
նաց վող գոր ծու նե ու թյու նը: Այդ մի ջո ցա ռում նե րի շր ջա նա կն իր մեջ 
ընդ գր կում է պառ կե լա խո ցի ա ռա ջաց ման վտան գի գնա հա տում, 
պառ կե լա խո ցե րի կան խար գե լում և շար ժու նա կու թյան ա պա հո վում 
տար բեր դիր քե րում:
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 ՏԵ ՂԱ ՇԱ ՐԺ ՄԱՆ ԴԺ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ  
ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԴԵ ՌԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ 

Ա ՌՕՐՅԱ ԽՆԱՄ ՔԻ ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ  
ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 

 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և 
դե ռա հաս նե րի հա մար կի րառ վող զգես տա փոխ ման հա տուկ 
մո տե ցում նե րը և մե թոդ նե րը 

Զ գես տա փոխ ման գոր ծըն թա ցը շատ է ներ գի ա և ժա մա նակ խլող 
գրո ծըն թաց է, հատ կա պես, ֆի զի կա կան և մտա վոր սահ մա նա փա-
կում ներ ու նե ցող ան ձա նց հա մար: Այդ իսկ պատ ճա ռով այս գոր ծըն-
թա ցում ա ռա վե լա գույն ինք նու րույ նու թյան հաս նե լու, կամ ա ռա ջադ-
րան քը ա վե լի դյու րին ի րա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հաշ վի 
առ նել ժա մա նա կի և է ներ գի այի խնայու մը: 

Ա ռա նձ նա հա տուկ է տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի զգես տա փոխ ման գոր ծըն թա ցը: Այն 
տար բեր վում է իր բազ մա զա նու թյա մբ և կի րառ վող մե թոդ նե րի ա ռա-
նձ նա հատ կու թյա մբ: Ստո րև ներ կայաց վում են այն հիմ նա կան դրույթ-
նե րը, ո րո նք ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել տե ղա շա րժ ման դժ վա րու-
թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի հա գն վե լու և հան վե-
լու գոր ծըն թա ցն ի րա կա նաց նե լիս.

 � Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և 
դե ռա հաս նե րի հա գուս տը պե տք է ա զատ լի նի, նպա տա կային 
է մեկ չափ մեծ, հնա րա վո րի նս զե րծ կո ճակ նե րից, ամ րակ նե-
րից, շղ թա նե րից և այլ պա րա գա նե րից:

 � Ե թե ե րե խան մի ա կող մա նի վնաս վա ծք ու նի, ա պա զգես տա-
փոխ ման գոր ծըն թա ցը պե տք է  սկ սել վնաս ված կող մից և խրա-
խու սել ե րե խայի ն՝ հնա րա վո րի նս ա ջակ ցե լու ա ռո ղջ կող մով:

 � Երբ ե րե խան ու նի շատ ծա նր ախ տա հա րում և ծան րա քաշ է, 
մեջ քի վրա պառ կած դիր քը հա ճախ մի ակ հնա րա վոր տար բե-
րա կն է նրան հա գց նե լու և հան վեց նե լու հա մար: Նման դեպ-
քե րում, նախ ևա ռաջ, խոր հուրդ է տր վում ե րե խայի գլ խի տակ 
կո շտ բա րձ դնել այն պես, որ ու սե րը փո քր ինչ բա րձ րա նան, 
ին չը կօգ նի ե րե խայի ձեռ քե րը ա վե լի ճի շտ ա ռաջ բե րել և ծա լել 
նրա կոն քե րն ու ոտ քե րը:
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 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և դե ռա-
հաս նե րի խնամ քի ի րա կա նաց ման գոր ծում կա րող են խո չըն դոտ 
հան դի սա նալ հետ ևյալ գոր ծոն նե րը.

 � գլ խի և ի րա նի թույլ կա ռա վա րում (մ կա նային լար վա ծու թյան 
կամ թու լու թյան հետ ևան քով)

 � մ կա նային բա րձր լար վա ծու թյուն, ձգ վա ծու թյուն (ս պաս տի-
կա) 

 � ան կա ռա վա րե լի, ոչ կա մային շար ժում ներ (ա տե տոիդ շար-
ժում ներ):

Գլ խի և ի րա նի կա ռա վար ման խան գա րում նե րի ժա մա նակ 
կի րառ վող զգես տա փոխ ման սկզ բունք նե րը 

 � Մ կա նային բա րձր լար վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձին հա գց նե-
լիս, պե տք է հետ ևել, որ վեր ջի նիս կզա կը լի նի ուղղ ված դե պի 
ա ռաջ, գլու խը մի ջին գծի ուղ ղու թյա մբ, ու սե րը և ար մունկ նե րը 
ա ռաջ, ազդ րե րը, ծնկ նե րը՝ ծալ ված; 

 �  Պառ կած դիր քում հա գն վե լիս և հան վե լի ս՝ հի վան դի գլու խը 
պե տք է թեթ ևա կի բա րձր լի նի ոտ քե րից;

 � Խ նա մո ղը պե տք է ա նը նդ մեջ հա ղոր դա կց վի ե րե խայի հետ, 
բա ցատ րի գոր ծո ղու թյան հա ջոր դա կան քայ լե րը:
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Ձգ վա ծու թյուն (ս պաս տի կա), ան կա ռա վա րե լի, ոչ կա մային 
շար ժում նե ր

Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը և դե ռա հաս-
նե րը, հա ճախ, կա րող են ու նե նալ մկա նային ձգ վա ծու թյուն և ան կա ռա-
վա րե լի, ոչ կա մային շար ժում ներ, ո րո նք խո չըն դո տում են ա ռօ րյա կեն-
ցա ղային գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման գոր ծըն թա ցին: Մկա նային 
լար վա ծու թյան թու լաց ման հա մար շատ կար ևոր է ե րե խայի մա րմ նի 
ճի շտ դիր քա վո րու մը` հա մա պա տաս խան մա րմ նի մի ջին գծին:  

 Մար մի նը մի ջին գիծ բե րե լու հա մար ան հրա ժե շտ է. 
 � ե րե խային պառ կեց նել կող քի 
 � ու սային հո դը դան դաղ ծա լել և մո տեց նել մա րմ նի ն
 �  կոն քա զդ րային հո դը ևս դան դաղ մո տեց նել մա րմ նի մի ջին գծին: 

Զ գես տա փոխ ման հա տուկ մո տե ցում ներ և մե թոդ ներ 

1. Ե րե խան խնա մո ղի ծնկ նե րին 
 � Այս դիր քը հատ կա պես կի րա ռե լի է  այն ե րե խա նե րի 

հա մար,  ով քեր ի րե նց մար մի նը ձգում են հետ: 
 � Այս դիր քը օգ նում է  գլ խի և ի րա նի կա ռա վար ման զար գաց-

մա նը:
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2. Հա գն վել կող քի պառ կած դիր
քում 

 � Ե րե խային մի կող մից մյու սը 
թե քե լիս նվա զում է մկա նային լար-
վա ծու թյու նը, ին չը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս ե րե խային մար մի նը 
պա հել հան գի ստ վի ճա կում:                                              
 � Ե րե խան պե տք է  ծնկ նե րը և 

ազդ րե րը ծա լած պա հի՝ գլու խը ա ռաջ թե քած դիր քում, ին չը 
նպաս տում է մկա նային լար վա ծու թյան թու լաց մա նը: 

 � Մա րմ նի ստո րին մա սի հա գուս տը հա գց նե լիս ե րե խային պե տք 
է շր ջել մի կող մից մյու սը: 

3. Հա գն վել նս տած դիր քում 

 � Խ նա մո ղը նս տում է ե րե խայի մեջ քի հետ-
ևում՝ որ պես հե նա րան, ե րե խան նս տում է 
խնա մո ղի ծնկ նե րի մեջ տե ղում: 

 � Խ նա մո ղը հե նա րան  է հան դի սա նում ե րե-
խայի հա մար և  ոտ քե րով պահ պա նում է նրա 
մա րմ նի ու ղիղ դիր քը, ձեռ քե րով օգ նում է 
նրան հա գն վե լու գոր ծո ղու թյուն նե րում` հնա-
րա վո րի նս նպաս տե լով ե րե խայի ինք նու րույ նու թյա նը:

 �  Վե րոն շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը խոր հուրդ է տր վում կա տա րել 
հայե լու առջև:

4. Ինք նու րույն հա գն վել գետ նին նս տած դիր քում

 � Ե թե ե րե խան նս տած դիր քում չի կա րո-
ղա նում պա հել իր մա րմ նի հա վա սա րա-
կշ ռու թյու նը, ա պա ինք նու րույն հա գն-
վե լու հա մար ե րե խային նս տեց նում ենք 
գետ նին:

 � Խ նա մո ղը  հետ ևից ձեռ քե րով պա հում 
է ե րե խային, ազդ րե րով կամ ծնկ նե րով ֆիք սում է ե րե խայի 
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կոն քը: Այս դիր քում ե րե խայի ձեռ քե րը մնում են ա զատ, ին չը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նրան ինք նու րույն կա տա րել գոր-
ծո ղու թյու նը: 

 � Ե թե ե րե խայի հա վա սա րա կշ ռու թյու նը դե ռևս լավ զար գա ցած 
չէ, պե տք է ե րե խային հնա րա վո րու թյուն տալ ա զատ օգ տա-
գոր ծե լով ձեռ քե րը, ինք նու րույն հա գն վել և հան վել; 

 � Ե թե ե րե խան մկա նային բա րձր լար վա ծու թյան պատ ճա ռով 
մար մի նը հետ է ձգում, ա պա կա րե լի է նս տեց նել ե րե խային 
պա տի ան կյու նում, գետ նին, ո րը կա ջակ ցի նրան զգես տա-
փոխ վե լիս: 

5. Ինք նու րույն հա գն վել ա թո ռին նս տած դիր քում 

 � Ե րե խան նս տում է ա թո ռին, խնա մո ղը կա նգ-
նում  կամ նս տում է դեմ քով  դե պի ե րե խան` 
բռ նե լով  ե րե խայի ծնկ նե րը, ին չով ա պա-
հո վում է ե րե խայի հա վա սա րա կշ ռու թյու նը 
նս տած դիր քում:

 � Խ նա մո ղը ե րե խայի ծնկ նե րից դե պի նե րքև 
սեղ մե լով` օգ նում է նրան ոտ քե րը ֆիք սել 
գետ նի վրա և պա հել մա րմ նի դիր քը նս տած 
ժա մա նակ: 

 � Ե րե խան նս տում է դեմ քով դե պի ա թո ռի հե նա կը, ին չը օգ նում է 
նրան մար մի նը պա հել ու ղիղ դիր քում: 

 � Ե րե խան բռ նում է հե նա կից մի ձեռ քով, իսկ մյուս ձեռ քը մտց-
նում է թև քի մեջ: 

 � Ե րե խայի ոտ քե րը պե տք է ֆի քս ված լի նեն գետ նի վրա:

6. Ինք նու րույն հա գն վել նս տած և կա նգ
նած դիր քե րում  

 � Ե րե խան օգ տա գոր ծում է իր առջև դր ված 
ա թո ռը՝ որ պես հե նա րան:

 �  Տա բա տը բա րձ րաց նե լու հա մար ե րե խան 
հեն վում է ծնկ նե րի վրա:
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 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և 
դե ռա հաս նե րի հա մար  կի րառ վող լո գան քի և հար դա րան քի 
հա տուկ մե թոդ ներ և մո տե ցում ներ 

Ե րե խային լո ղաց նե լը և հար դա րե լը 
խնամ քի կար ևոր գոր ծո ղու թյուն նե րից է, ո րը 
ա ռա վե լա գույն ու շադ րու թյուն և ա պա հո վու-
թյուն է  պա հան ջում  ինչ պես ե րե խայի, այն պես 
էլ՝ խնա մքն ի րա կա նաց նո ղի հա մար: Ան կախ 
ե րե խայի ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ 
ու նե նա լու հան գա ման քից, լո ղաց նե լու գոր-
ծըն թա ցում ե րե խան չպե տք է մեկ վայր կյան 
ան գամ ու շադ րու թյու նից դուրս մնա: Երբ ե րե-
խան փո քր է, բա վա կա նին հե շտ է նրան գր կել 
և տե ղա վո րել լո գա րա նի մեջ, սա կայն տա րի քային ա վե լի մեծ խմ բի 
ե րե խա նե րի հետ ի րա կա նաց վող այս գոր ծըն թա ցը բա վա կա նին լուրջ 
խն դիր ներ է ա ռա ջաց նում` պա հան ջե լով խնա մո ղից հա վե լյալ ուժ և 
է ներ գի ա: Խնա մող նե րի հա մար գոյու թյուն ու նե ցող նման դժ վա րու-
թյուն նե րը կա րող են հան գեց նել ո րո շա կի ցա վե րի՝ մեջ քի շր ջա նում, 
իսկ հա ճախ, ան զգույշ տե ղա փոխ ման ար դյուն քում, ինչ պես խնամ-
վո ղը, այն պես էլ խնա մո ղը կա րող են ընկ նել, ին չը լուրջ վնաս վա ծք-
ներ ստա նա լու  կամ  կո տր վա ծք նե րի պատ ճառ  է հան դի սա նում:

 Լո գան քի և հար դա րան քի գոր ծըն թաց նե րին խո չըն դո տո սղ 
գոր ծոն ներ  

Մա րմ նի նս տած և կա նգ նած դիր քի պահ պան ման ան կա րո ղու-
թյուն.

 � մ կա նային թեր լար վա ծու թյուն և 
գեր լար վա ծու թյուն;

 �  ձեռ քե րի շար ժում նե րի խան գա-
րում ներ (կոոր դի նա ցի ա, նուրբ շար-
ժու նա կու թյուն, կո պիտ մո տո րի կա);

 �  ռեֆ լե քս նե րի խան գա րում ներ; 
 � գոր ծո ղու թյան հա ջոր դա կա նու-
թյան կա տար ման խն դիր ներ;

 �  ճա նա չո ղա կան խն դիր ներ:
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Ն ման խո չըն դո տող գոր ծոն նե րից խու սա փե լու հա մար տե ղա շա-
րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին և դե ռա հաս նե րին 
լո ղաց նե լիս ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել հետ ևյալ պայ ման նե րը.

 �  Կար ևոր է լո գա րա նում ու նե նալ չսա հող հա տակ, ո րը կա րե լի է 
ա պա հո վել հա մա պա տաս խան չսա հող գոր գե րով: Յու րա քան-
չյուր հար մա րա նք կի րա ռե լիս ան հրա ժե շտ է այն « չոր վի ճա-
կում» փոր ձար կե լ՝ մի նչև ե րե խային լո ղաց նե լը: 

 � Ե րե խան պե տք է զգա, որ ին քը լո գա րա նում նս տած է ա պա հով, 
ին չը կա րե լի է ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան լո ղա նս տա-
րան նե րի կի րառ մա մբ կամ ի րա նի ամ րա գո տի նե րի մի ջո ցով: 

 � Դիր քա վո րել ե րե խային այն պես, որ նվա զի և հնա րա վո րի նս 
կար գա վոր վի նրա մա րմ նի և ընդ հա նուր մկա նային լար վա ծու-
թյու նը:

 � Նս տած դիր քում հետ ևել 
ե րե խայի հա վա սա րա կշ-
ռու թյա նը, քա նի որ մկա-
նային թու լու թյան կամ գեր-
լար վա ծու թյան պատ ճա ռով 
այս ե րե խա նե րը հա ճախ 
ու նե նում են մա րմ նի դիր քի 
կա ռա վար ման խն դիր ներ: 
Նման դեպ քե րում կա րե լի 
է օգ տա գոր ծել ա վե լի մեծ 
չա փե րի ան վա սայ լակ կամ ա թոռ, որն ու նի կո ղային և մեջ-
քային հե նակ ներ և հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ա զատ շար-
ժել ե րե խային, չվ նա սել և բե րել ան հրա ժե շտ դիր քի:

 � Լո ղաց նե լու և մա րմ նի հի գի ե նան ա պա հո վե լու գոր ծըն թա ցը 
վեր ջաց նե լուց հե տո պե տք է շատ ու շա դիր սր բել ե րե խային:



34

Ա ռա նձ նա հա տուկ դեպ քե ր

 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րն ու դե ռա-
հաս նե րը շատ հա ճախ վի րա հատ վում են, ա վե լի ծա նր դեպ քե րում 
ստիպ ված են լի նում օր վա հիմ նա կան մա սն ան ցկաց նել ան կող նում` 
պառ կած վի ճա կում, ին չը նպաս տում է պառ կե լա խո ցե րի ա ռա ջաց-
մա նը: Այս պի սի դեպ քե րում, լո ղաց նե լիս և մա րմ նի հի գի ե նան ա պա-
հո վե լիս, ան հրա ժե շտ է հա տուկ խնամ քի մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա-
նաց նել: Վե րո հի շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը սկ սե լուց ա ռաջ ան հրա ժե շտ 
է փա կել վեր քը և ու շա դիր լի նել, որ այն չթրջ վի և չօ ճա ռոտ վի: Նման 
դեպ քե րում՝ լո ղաց նե լու, լվաց վե լու և մա րմ նի հի գի ե նան ա պա հո վե լու 
մի ջո ցա ռում նե րը պե տք է ի րա կա նաց նել հե նց ան կող նում:

Դ րա հա մար նախ ևա ռաջ պե տք է`
 �  Նա խա պես պատ րաս տել բո լոր ան հրա ժե շտ պա րա գա նե րը:
 �  Գոր ծո ղու թյուն նե րը սկ սել գլ խից, այ նու հե տև ան ցնել դեմ քին և 

պա րա նո ցին, հե տո լվա նալ կրծ քա վան դա կը, ձեռ քե րը, մեջ քը, 
ոտ քե րը, և վեր ջում` հե տույ քը և սե ռա կան օր գան նե րը:

 �  Լո ղաց նե լու և մա րմ նի հի գի ե նան ա պա հո վե լու գոր ծըն թա ցը 
վեր ջաց նե լուց հե տո պե տք է հա մոզ վել, որ մա րմ նի բո լոր 
մա սե րը թաց չեն մնա ցել, սրբ ված են և չոր` ա պա հով ված է ե րե-
խայի հար մա րա վե տու թյու նը:

 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և 
դե ռա հաս նե րի հա մար կի րառ վող կե րա կր ման և խմե լու 
հա տուկ մո տե ցում նե րը և մե թոդ նե րը 

 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րն ու դե ռա-
հաս նե րը, հա ճախ, ու տե լու և խմե լու գոր ծո ղու թյուն նե րն ի րա կա նաց-
նե լիս, ու նե նում են դժ վա րու թյուն ներ: Այս պի սի ե րե խա նե րին կե րակ-
րե լը խնա մո ղից մի քա նի ան գամ ա վե լի շատ ժա մա նակ է պա հան-
ջում, քան սահ մա նա փա կում ներ չու նե ցող ե րե խային կե րակ րե լը: 
Նման դեպ քե րում շատ կար ևոր է հի շել, որ ան կախ կե րա կր ման վրա 
ծա խս վող ժա մա նա կից, ե րե խան պե տք է ստա նա ի րեն հա սա նե լիք 
սնն դային ան հրա ժե շտ կա լո րի ա կա նու թյու նը, քա նի որ, հատ կա պես 
մկա նային բա րձր լար վա ծու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րն, օր վա ըն թաց-
քում,  ա վե լի շատ կա լո րի ա են սպա ռում:     
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Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և դե ռա-
հաս նե րի ու տե լու և խմե լու  խն դիր նե րը կա րող են կապ ված լի նել ինչ-
պես նրա ֆի զի կա կան, այն պես էլ՝ մի ջա վայ րային մի շա րք տար բեր 
գոր ծոն նե րի հետ, ինչ պի սիք են`

 �  մա րմ նի ոչ կայուն դիր քը;
 �զ գայու նու թյան (բե րա նաըմ պա նային գե րզ գայու-
թյուն), օ րա լային ապ րաք սի այի՝ բե րա նաըմ պա-
նային զգայու նու թյան ի ջեց ման առ կայու թյու նը, 
կլ ման ակ տի, ծնո տի, շուր թե րի, լեզ վի և այ տե րի 
շար ժում նե րի ախ տա հա րում ներ;
 �  կոոր դի նաց ված շար ժում նե րի խան գա րում ներ;
 �հու զա կան ռե ակ ցի ա նե րի խն դիր ներ; 
 �ան հա մա պա տաս խան սպաս քը, սե ղա նը, ա թո-
ռը և այլն: 

Ան կախ այն հան գա ման քից, թե տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րն ու դե ռա հաս նե րը ինչ պի սի ախ տա հա րում ներ 
ու նեն, շատ կար ևոր է հետ ևել, որ պես զի կե րա կր ման ժա մա նակ ե րե-
խան նս տած լի նի ճի շտ դիր քում, հատ կա պես, երբ խնամ քը վե րա բեր-
վում է մկա նային բա րձր լար վա ծու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին: Նրա-
նց մա րմ նի  դիր քի ճի շտ ա պա հո վու մը պե տք է  նվա զեց նի մկա նային 
լար վա ծու թյու նը:

 Կե րա կր ման ժա մա նակ ան հրա ժե շտ է` 

1. Ա պա հո վել ե րե խայի կե րա կր ման ճի շտ դիր քը`
 �  պա րա նո ցը ու ղիղ դիր քում, կոն քը ծալ ված  
 � պահ պա նել հայաց քի կե նտ րո նա ցու մը:

2. Վս տահ լի նել, որ ե րե խան տես նում է ափ սեն, դրա պա րու նա-
կու թյու նը և գդա լը, ո րը մո տեց վում է նրա բե րա նին:

3. Ողջ գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ 
ակ տիվ հա ղոր դա կց վել, խո սել 
ե րե խայի հետ:

4. Խ նա մո ղը կո ղային դիր քից  պե տք 
է ա պա հո վի ե րե խայի բե րա նի 
շար ժում նե րի ճի շտ կա ռա վա րու մը: 
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5. Ե թե ե րե խան սնուն դը պա հում է բե րա նում, խնա մո ղը պե տք 
է թե թև սեղ մի այ տե րը, վե րին շր թուն քը և ստո րին ծնո տը՝ 
բե րա նի ուղ ղու թյա մբ: 

6. Ե թե ե րե խան ու նի ծա մե լու և կլ ման ռե ֆ լեք սի բա ցա կայու-
թյուն, ան հրա ժե շտ է սնուն դը տալ փո քր չա փա բա ժին նե րով, 
օգ տա գոր ծել պլաս տիկ, փո քր գդալ և պահ պա նել « կե րակ րո ղը 
դի մա ցից» կե րա կր ման դիր քը: 

7.  Ե թե ե րե խան ո րոշ չա փով ի վի ճա կի է ինք նու րույն սն վել, ա պա 
խնա մո ղը պե տք է խրա խու սի նրա՝ ինք նու րույն սն վե լու ցան-
կու թյու նը, բա ցի այդ, կա րող է  ե րե խային ա ռա ջար կել հար-
մա րեց ված սպա սք, ին չը կհեշ տաց նի այդ գոր ծըն թա ցի ինք նու-
րույն կա տա րու մը: Ստո րև ներ կայաց ված են նմա նա տիպ հար-
մա րեց ված սպաս քի օ րի նակ ներ:
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Ե րե խային կե րակ րե լիս ան հրա ժե շտ է` 

 � Ու շադ րու թյուն դա րձ նել ե րե խայի պա րա նո ցի և գլ խի  դիր քին` 
պա հե լով այն հնա րա վո րի նս ուղ ղա հայաց: 

 � Օգ տա գոր ծել հար մա րեց ված բա ժակ ներ, ո րո նք, ել նե լով ե րե-
խայի ան հա տա կան կա րիք նե րից, ծա ռայում են նրա խմե լու 
գոր ծըն թա ցին այն պես, ինչ պես որ պատ կեր ված է հետ ևյալ 
նկար նե րում:

 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և 
դե ռա հաս նե րի հա մար կի րառ վող զու գա րա նից օգտ վե լու 
հա տուկ մե թոդ ներ և մո տե ցում նե ր

 Զու գա րա նից օգտ վե լը ևս պատ կա նում է ինք նախ նամ քի գոր ծո ղւ-
թյուն նե րի շար քին և պա հան ջում է մի շա րք հմ տու թյուն նե րի ի մա ցու-
թյուն և կի րա ռում: Ե րե խային զու գա րա նից օգտ վել պե տք է սո վո րեց-
նել, երբ նա ֆի զի կա պես և հո գե բա նո րեն պատ րա ստ է դրան: Զու-
գա րա նից ինք նու րույն օգտ վե լու հմ տու թյու նը պա հան ջում է  կոն քա-
մա նին նս տե լու և վեր կե նա լու, զգես տա փոխ ման, հի գի ե նայի կա նոն-
նե րին հետ ևե լու, ձեռ քե րը լվա նա լու ու չո րաց նե լու կա րո ղու թյուն նե րի 
մշա կում:

 Զու գա րա նից օգտ վե լիս տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րն ու դե ռա հաս նե րն ու նե նում են հետ ևյալ խն դիր նե րը.

 �  Մա րմ նի դիր քի պահ պան ման խն դիր նե ր՝ զու գա րա նա կոն քին 
նս տե լիս, ո րո նց պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ մկա նային 
թու լու թյու նը կամ գեր լար վա ծու թյու նը:

 �  Ձեռ քի շար ժում նե րի խան գա րում նե ր՝ նուրբ շար ժու նա կու թյան 
խն դիր ներ:
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 �  Ռեֆ լե քս նե րի խան գա րում ներ (կաթ վա ծի հետ ևան քով կա րող 
են խան գար ված լի նել մի զա պահ պան ման և մի զար ձակ ման 
ռեֆ լե քս նե րը):

 �  Զու գա րա նից օգտ վե լու հեր թա գայու թյան պահ պան ման 
խն դիր ներ:

 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և դե ռա-
հաս նե րի խնա մքն ի րա կա նաց նե լու հա մար գոյու թյուն ու նեն բազ մա-
թիվ հար մա րա նք ներ, ո րո նք կի րառ վում են տվյալ գոր ծո ղու թյունն 
ա վե լի կա նո նա վոր  և ան վտա նգ կա տա րե լու հա մար: Հա ճախ զու գա-
րա նի ան հար մա րա վե տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փա կել դրա նից 
ե րե խայի ինք նու րույն օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը: Գո րծ նա կա նում՝ 
զու գա րա նա կոն քը  ե րե խայի հա սա կին և դիր քին հար մա րեց նե լու 
հա մար բազ մա թիվ հար մա րա նք ներ են կի րառ վում և ա ռա ջա րկ վում: 

Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և դե ռա-
հաս նե րի զու գա րա նից օգտ վե լու գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու և 
կա նո նա վոր դա րձ նե լու  հա մար խնա մող նե րին խոր հուրդ է տր վում` 

 � Ե րե խային հա գց նել լայն տա բատ ներ, ինչն ան հա մե մատ թեթ-
ևաց նում է հան դեր ձան քի գոր ծըն թա ցը, քա նի որ օր վա ըն թաց-
քում այն ի րա կա նաց վում է մի քա նի ան գամ: 

 � Ե թե վնաս ված քի կամ կաթ վա ծի հետ ևան քով ե րե խան ու նի  
մա րմ նի մի ա կող մա նի ախ տա հա րում, խոր հուրդ է տր վում զու-
գա րա նում տե ղադ րել բռ նակ ներ, ո րո նք կօգ նեն ե րե խային 
կա ռա վա րել սե փա կա նի մա րմ նի դիր քը:

 �  Զու գա րա նա կոն քի նս տա տե ղի հա տուկ հար մա րան քը նպաս-
տում է ա վե լի հար մար և հան գի ստ նս տե լու  ե րե խայի կա րո-
ղու թյան ձևա վոր մա նը: 

 � Ե թե ե րե խան ու նի հա վա սա րա կշ ռու թյան հետ կապ ված խն դիր-
ներ, ա պա կա րե լի է հար մա րան քը պատ րաս տել ա թո ռի նման` 
ե րե խայի չա փե րին հա մա պա տաս խան: 

 � Ա թո ռը ե րե խայի հա մար կա րող է հա դի սա նալ հե նա րան, ո րից 
բռն վե լով նա կկա րո ղա նա պա հել մա րմ նի հա վա սա րա կշ ռու-
թյու նը, հաղ թա հա րել  ընկ նե լու վա խը և, հետ ևա բար, կկա րո-
ղա նա մյուս ձե ռքն օգ տա գոր ծել զգես տա փոխ ման,  նս տե լու և 
կա նգ նե լու հա մար:  
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 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և 
դե ռա հաս նե րի տե ղա փոխ ման հա տուկ մե թոդ ներ և  
մո տե ցում նե ր

 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և դե ռա-
հաս նե րի խնա մքն ի րա կա նաց նե լիս խնա մող նե րը հա ճախ պե տք 
է տե ղա փո խեն ե րե խային մի մա կե րե սից մյու սը` մահ ճա կա լից 
ան վա սայ լակ, ա թոռ, ան վա սայ լա կից զու գա րա նա կո նք, լո գա րան 
և հա կա ռա կը: Հա րկ է նշել, որ գոյու թյուն ու նեն տե ղա փոխ ման 
հա տուկ մե թոդ ներ և տեխ նի կա ներ, ո րո նք կի րառ վում են տար բեր 
սահ մա նա փա կում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի խնա մքն ի րա կա նաց-
նե լիս, ին չը ա ռա վել ար դյու նա վետ և ա պա հով է դա րձ նում ինչ պես 
խնամ վո ղի, այն պես էլ՝ խնա մքն ի րա կա նաց նո ղի գոր ծո ղու թյուն-
նե րը:

Ել նե լով հի վան դու թյու նից բխող սահ մա նա փա կում նե րից և 
տվյալ ե րե խայի ու նա կու թյուն նե րից` տե ղա փոխ ման հա մար ա ռա-
ջա րկ վող մո տե ցում նե րը լի նում են տար բեր: Օ րի նակ, ե թե խնամ-
վո ղը օգտ վում է ան վա սայ լա կից կամ ու նի մկա նային բա րձր լար-
վա ծու թյուն, հետ ևա բար և,  ի վի ճա կի չէ ինք նու րույն որ ևէ գոր ծո-
ղու թյուն կա տա րել, ա պա, նրա խնա մքն ի րա կա նաց նե լիս, խնա-
մո ղը պե տք է տի րա պե տի տե ղա փոխ ման և բա րձ րաց ման տար բեր 
տեխ նի կա նե րի: Պե տք է նշել, որ վեր ջի նիս մի ջամ տու թյու նը այս 
դեպ քում ա ռա վե լա գույն է: Սա կայն, օ րի նակ, ման կա կան ու ղե-
ղային կաթ վա ծի ո րոշ տե սակ նե րի դեպ քում, երբ ե րե խա նե րը 
կա րո ղա նում են կա նգ նել, մեկ-եր կու քայլ կա տա րել, շրջ վել կամ 
նս տե լ՝ նման գոր ծո ղու թյուն նե րը պե տք է խրա խուս վեն, և հետ ևա-
բար, խնա մքն ի րա կա նց նո ղի կող մից տե ղա փոխ ման մի ջամ տու-
թյու նը պե տք է լի նի նվա զա գույն:  
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 Տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին և դե ռա
հաս նե րին տե ղա փո խե լիս ան հրա ժե շտ է.

 � Մի նչև տե ղա փո խումն ի րա կա նաց-
նե լը պե տք է հա մոզ վել, որ այն մա կե-
րե սը, ուր ե րե խան տե ղա փոխ վում է 
մա քուր է:

 �  Կար ևոր է, որ ե րե խան տե ղե կաց ված 
լի նի,  թե ինչ է կա տար վե լու իր հետ:  

 � Տե ղա փո խումն ի րա կա նաց նե լիս նախ ևա ռաջ պե տք է ի մա նալ, 
թե որ քա նով ե րե խան կա րող է մաս նակ ցել և ինչ քա նով կա րող 
է օգ նել այդ գոր ծըն թա ցին:

 �  Պե տք է խրա խու սել  ե րե խայի  մաս նակ ցու թյա նն ու օգ նու-
թյա նը տե ղա փոխ ման գոր ծըն թա ցին` իր իսկ հնա րա վո րու-
թյուն նե րի սահ ման նե րում, ե թե նույ նի սկ նրա մաս նակ ցու-
թյունն ան նշան է: 

 � Հ նա րա վո րի նս պե տք է նվա զեց նել մեկ մա կե րե սից մյու սը 
տե ղա փոխ ման հե ռա վո րու թյու նը:

 � Ն պա տա կա հար մար է, որ խնա մո ղը ե րե խային գր կի ինչ քան 
հնա րա վոր է իր մա րմ նին մոտ, քա նի որ, այդ կե րպ, ե րե խան 
ի րեն ա վե լի ա պա հով կզ գա:

 �  Տե ղա փո խե լի ս՝ խնա մո ղը ծնկ նե րը 
պե տք է պա հի ծա լած վի ճա կում և 
հիմ նա կան ծան րու թյու նը փո խան ցի 
ծնկ նե րին և ոչ թե մեջ քին, քա նի որ 
ոտ քե րի մկան նե րը կա րող են կրել 
այդ ծան րու թյու նը: Դրա հետ մեկ տեղ, 
ան հրա ժե շտ է ա պա հո վել հեն ման 
լայն մա կե րես, ին չը կա րե լի է ա նել 
ոտ քե րը ի րա րից հե ռու դնե լով: 

 � Ե րբ ե րե խան բա րձ րա հա սակ է և ընդ հան րա պես հնա րա վոր 
չէ նրան գր կել և տե ղա փո խել, խոր հուրդ է տր վում դա ի րա-
կա նաց նել եր կու սով: Ե թե տե ղա փո խումն ի րա կա նաց վում է 
մե կից ա վե լի ան ձա նց նե րգ րավ մա մբ, այն պե տք է լի նի որ ևէ 
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մե կի հրա հան գով` նա խա պես հա մա ձայ նեց նե լով յու րա քան-
չյու րի գոր ծո ղու թյու նը:

Ան վա սայ լա կից օգտ վող ե րե խա նե րի տե ղա փոխ ման հիմ նա կան 
մո տե ցում նե րը:

 � Ան վա սայ լա կն ան հրա ժե շտ է տե ղա-
կայել որ քան հնա րա վոր է մոտ այն 
մա կե րե սին, ուր ե րե խան պատ րա-
ստ վում է տե ղա փոխ վել (մահ ճա կալ, 
ա թոռ, զու գա րա նա կո նք, լո գա րան):

 � Ա նհ րա ժե շտ է ստու գել և հա մոզ վել, որ 
ան վա սայ լա կի ար գե լակ նե րը փակ ված 
են:

 � Խ նա մո ղը մի ձեռ քը պե տք է դնի ե րե-
խայի կոն քին, իսկ մյու սը՝ թի ա կին, 
կամ էլ՝ եր կու ձեռ քե րով պե տք է գր կի 
ե րե խայի կրծ քա վան դա կը` ա մուր սեղ-
մե լով ձեռ քե րը՝ ե րե խայի գոտ կա տե ղի 
մա կար դա կում:

 � Խոր հուրդ է տր վում օգ տա գոր ծել ե րե-
խայի կա նգ նե լու ու նա կու թյու նը տե ղա-
փոխ ման ի րա կա նաց ման ժա մա նակ, 
ին չը ա վե լի կհեշ տաց նի այդ գոր ծո ղու-
թյան կա տա րու մը: 

 � Ե րե խայի ոտ քե րը փո քր ինչ ի րա-
րից հե ռու հա տա կին դիր քա վո րե լո վ՝ 
խնա մո ղն իր ծնկ նե րով կա րող է օգ նել 
կա նգ նել նրան:

 � Խ նա մո ղի հա գուս տը պե տք է հա մա պա տաս խա նի կա տար վող 
գոր ծո ղու թյա նը, իսկ այլ պա րա գա նե րը՝ (զար դեր, հա գուս տի 
պա րա գա ներ) պե տք է  չվ նա սեն ե րե խային:

 �  Նախ քան ե րե խային գր կե լը, պե տք է կե նտ րո նաց նել նրա 
ու շադ րու թյու նը կա տար վող գոր ծո ղու թյան վրա՝ խնդ րե լով, որ 
վեր ջի նս
1.  թույլ պա հի ի րեն, չձգ վի և վս տա հի խնա մո ղի ն
2.  նայի իր առջև, ոչ թե այլ ուղ ղու թյուն նե րով: 
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ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ 

Այս պի սով, խնամ քի և ա ջակ ցու թյան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր-
պու մը պա հան ջում է   էր գո թե րա պև տիկ մի ջամ տու թյան նպա տակ-
նե րի ու խն դիր նե րի սահ մա նում, ինչն ի րա կա նա նում է ե րե խայի 
հմ տու թյուն նե րի  ներ կա  մա կար դա կի  վեր լու ծու թյան հի ման վրա: 
Հմ տու թյուն նե րի ներ կա  մա կար դակ նե րը բնու թագ րում են ե րե խայի  
հաշ ման դա մու թյու նից բխող կա րիք նե րի ո լո րտ նե րը: Այն վեր լու ծե լիս 
կա րող ենք ի մա նալ, թե ի՞նչ գի տի և ին չի՞ է ըն դու նակ ե րե խան: Այդ 
տե ղե կու թյուն նե րը կօգ նեն մեզ կազ մել էր գո թե րա պև տիկ մի ջամ տու-
թյան հա մա պա տաս խան պլան, ո րը կնե րա ռի ե րե խայի զար գաց ման 
և հմ տու թյուն նե րի ներ կա մա կար դա կը:

Հմ տու թյուն նե րի ներ կա մա կար դա կը պար զում են օբյեկ տիվ 
և ստան դա րտ թես տե րի, գնա հատ ման սա նդ ղակ նե րի մի ջո ցով: 
էր գո թե րա պև տիկ մի ջամ տու թյան նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի 
սահ մա նումն ան պայ ման պե տք է նե րա ռի ե րե խայի հմ տու թյուն-
նե րի ներ կա մա կար դա կի ցու ցա նիշ նե րը: Հմ տու թյուն նե րի ներ-
կա մա կար դա կը վեր լու ծե լիս կի րա ռում են տար բեր մե թոդ ներ, 
ո րո նք թույլ են տա լիս ո րո շել, թե որ քա նո ՞վ են կա րող ե րե խա նե րը 
նե րգ րավ վել ընդ հա նուր ու սում նա կան  ծրագ րե րում և ի՞նչ հա ջո-
ղու թյուն նե րի կհաս նեն, ինչ պե ՞ս է ե րե խայի հաշ ման դա մու թյու նից 
բխող կա րիք նե րը ազ դում ե րե խայի կր թու թյան  վրա, ու սում նա կան 
ծրագ րե րում ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն ներ կամ բա րե փո խում ներ 
կա րե լի է կա տա րել, ի՞նչ հար մա րա նք ներ կա րե լի է կի րա ռել, ի՞նչ 
հար մա րե ցում ներ  է ան հրա ժե շտ ե րե խային (հար մա րեց ված ա թոռ, 
սե ղան, հա տուկ սպա սք): 

էր գո թե րա պև տիկ աշ խա տա նք նե րը, ո րո նք ուղղ ված են տե ղա-
շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ան ձա նց հետ ի րա կա նաց վող  
խնամ քի կամ ա ջակ ցու թյան գոր ծըն թա ցի կազ մա կե րպ մա նը, միտ-
ված են ինչ պես խնամ վո ղի հի վան դու թյան և դրա նից բխող բար-
դու թյուն նե րի հաղ թա հար մա նը, այն պես էլ՝ խնա մո ղի ու նա կու թյուն-
նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը` ճի շտ և հա մա պա տաս խան 
մի ջամ տու թյուն մա տու ցե լու հա մար, ո րը կա պա հո վի ան ձի ա ռա վե-
լա գույն ինք նու րույ նու թյու նը և նե րգ րավ վա ծու թյու նը կեն ցա ղում, 
վե րա կա նգ նո ղա կան հաս տա տու թյան պայ ման նե րում, սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րում: 
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Խ նամ քի գոր ծըն թա ցի ճի շտ և ո րա կյալ կազ մա կեր պու մը նպաս-
տում է տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ան ձա նց գոր ծու-
նե ու թյան, տա րա ծա կան կո ղմ նո րոշ ման և շար ժո ղա կան հմ տու թյուն-
նե րի զար գաց մա նը, ին չը կա րող է նրա նց բա րե կե ցիկ կյան քի գրա-
վա կա նը հան դի սա նալ:  
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