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Կլոր սեղան (ՀԿՍ) հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ: 

Բովանդակությունը հրատարակության հեղինակներինն է 

և կարող է չհամընկնել ՀԿՍ տեսակետների հետ»:



Սույն ձեռ նար կը նա խա տես ված է Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե
խա նե րի ծնող նե րի, խնա մա կալ նե րի և առ հա սա րակ այն մաս նա գետ
նե րի հա մար, ով քեր զբաղ վում են Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե
րի վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րով:

Հա յաս տա նում Դա ու նի հա մախ տա նի շին վե րա բե րող հա յա լե զու 
գրա կա նու թյուն ունե նա լու անհ րա ժեշ տու թյունն այ սօր խիստ ար դի
ա կան է. հա յա լե զու ին ֆոր մա ցի ա յի սղու թյու նը, ինչ պես նաև դա ու նի 
հա մախ տա նի շով երե խա յի առող ջա կան ու զար գաց ման վե րա բե րյալ 
մի աս նա կան վար ման կար գի բա ցա կա յու թյու նը պատ ճառ է հան դի
սա նում, որ ծնող նե րը, խնա մա կալ նե րըը և մաս նա գետ նե րը դժվա րա
նում են կազ մա կեր պել ճիշտ մո տե ցում յու րա քան չյուր երե խա յի հետ 
աշ խա տան քի վե րա բե րյալ, որն իր հեր թին առաջ է բե րում հե տա գա
յում խնդիր ներ, որոն ցից կա րե լի էր խու սափլ։ Սա է պատ ճա ռը, որ մեծ 
պատ րաս տա կա մու թյամբ հե տա մուտ եղանք այս ձեռ նար կի թարգ մա
նու թյա նը և մշակ մա նը։

Գրքույ կը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մատ չե լի գի տե լիք նե րի ձեռք 
բեր մա նը, այդ գի տե լիք նե րը մեծ շրջա նակ նե րի հա մար մատ չե լի դարձ
նե լով։ Այն կօգ նի Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րի ծնող նե րին, 
խնա մա կալ նե րին և նրանց հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րին ծա նո
թա նա լու այս հա մախ տանի շով երե խա նե րի առանձ նա հատ կու թյուն
նե րին, նրանց խնամ քի, զար գաց ման և վար ման կար գի ճիշտ մո տե
ցում նե րին: 

ԳայանեԶաքարյան
ՀասմիկՍահակյան
ԱրԲեՍԱռողջությանկենտրոնի
բժիշկ-վերականգնողաբաններ
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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ինչ պես զար գաց ման ցան կա ցած այլ առանձ նա հատ կու
թյամբ, Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա յի ծնուն դը ևս 

միշտ կապ ված է ծանր ապ րում նե րի և կաս կած նե րի հետ: Սո
վո րա բար, այդ իրա դար ձու թյու նը, ար ժա նա հա վատ ին ֆոր
մա ցիա ստա նա լու սուր պա հան ջով պայ մա նա վոր ված, բազ
մա թիվ հար ցեր է ծնում այն մա սին, թե ինչ պես շա րու նա կել 
ապ րել, ինչ պես ապա հո վել երե խա յի անհ րա ժեշտ խնամքն ու 
զար գա ցու մը, ով կա րող է օգ նել, խորհր դատ վու թյուն տրա
մադ րել, խոր հուրդ տալ, պատ մել, սե փա կան փոր ձով կիս վել…

Այս գրքույ կում կարճ ին ֆոր մա ցիա է հա վաք ված այն մա
սին, թե ինչ է Դա ու նի հա մախ տա նի շը, նկա րագր ված է դրա 
առանձ նա հատ կու թյու նը և նշված են մի շարք կա րև որ պա
հեր, որոնց ծնող նե րը պետք է հա տուկ ուշադ րու թյուն դարձ
նեն: Մենք ձգտել ենք, որ պես զի գրքույ կի բո վան դա կու թյունն 
իրե նից ներ կա յաց նի Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա դաս
տի ա րա կող ըն տա նիք նե րի կող մից տրված ամե նա տա րած
ված հար ցե րի պա տաս խան նե րը: 

Սի րե լի՛ ծնող ներ, հու սով ենք, որ այս հրա տա րա կու թյու
նը կօգ նի ձեզ ըն դու նել և սի րել ձեր փոք րի կին, պայ ման ներ 
ստեղ ծել նրա զար գաց ման հա մար, ինչ պես նաև՝ հա մա գոր
ծակ ցել  բժշկա կան և  ման կա վար ժա կան պրո ֆի լի  մաս նա
գետ նե րի հետ:

Այս գրքույ կը կա րող է օգ տա կար լի նել բու ժաշ խա տող նե
րի, հա տուկ ման կա վարժ նե րի և այլ մաս նա գետ նե րի հա մար, 
ով քեր աշ խա տում  են  վաղ  և  նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 
Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րի հետ:
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ԻՆՉ Է ԴԱ ՈՒ ՆԻ ՀԱ ՄԱԽ ՏԱ ՆԻ ՇԸ

Դա ու նի  հա մախ տա նիշն  առա ջին  ան գամ  նկա րագ րել 
է անգ լի ա ցի  գիտ նա կան Ջոն  Լենգ դոն Դա ու նը  1866 

թվա կա նին, իսկ դրա քրո մո սո մա յին ծա գու մը հիմ նա վոր վել 
է 1959 թվա կա նին:

Վի ճա կագ րու թյան  հա մա ձայն՝  700–800  նո րա ծին նե րից 
մե կը ծնվում է Դա ու նի հա մախ տա նի շով: Տար բեր երկր նե
րում,  կլի մա յա կան  գո տի նե րում,  սո ցի ա լա կան  շեր տե րում 
այդ հա րա բե րակ ցու թյու նը նույնն է: Այն կախ ված չէ ծնող նե
րի կեն սա կեր պից, նրանց առող ջու թու նից, վնա սա կար սո վո
րույթ նե րից, սննդից, բա րե կե ցու թյու նից, կրթու թյու նից, մաշ
կի գույ նից կամ ազ գու թյու նից: Մոր տա րի քի հետ մեկ տեղ 
(35 տա րե կան և ավե լի) աճում է Դա ու նի հա մախ տա նի շով 
երե խա յի ծնվե լու ռիս կը: Տղա ներն ու աղ ջիկ նե րը նույն հա
ճա խա կա նու թյամբ են ծնվում, ընդ որում՝ ծնող նե րը քրո մո
սոմ նե րի բնա կա նոն հա վա քա կազմ ունեն:

ԴԱՈՒՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌԸ

Սո վո րա կան  մար դու  օր գա նիզ մի  յու րա քան չյուր  բջիջ 
23 զույգ կազ մող 46 քրո մո սոմ է պա րու նա կում: Օր գա

նիզ մում բջիջ նե րի բազ մաց ման պրո ցե սը շատ բարդ փո փո խու
թյուն նե րի հետ է կապ ված, որոնք կա տար վում են բջջի կո րի
զում: Բջջի ան մի ջա կան տրոհ ման ար դյուն քում կրկին գո յա ցած 
բջիջ նե րից յու րա քան չյու րը մե կա կան քրո մո սոմ է ստա նում յու
րա քան չյուր զույ գից, այ սինքն՝ 23 քրո մո սոմ պա րու նա կող ամ
բող ջա կան հա վա քա կազմ: Քրո մո սոմ նե րի հիմք են կազ մում 
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ԴՆԹ մո լե կուլ նե րը, որոնք մե կը մյու սին հա ջոր դող հատ ված
նե րից՝ գե նե րից են կազմ ված: Յու րա քան չյուր նման հատ ված 
որո շա կի  սպի տա կու ցի  կա ռուց ված քի  մա սին տե ղե կու թյուն 
է կրում, իսկ օր գա նիզ մի ժա ռան գա կան (գե նե տիկ) հատ կու
թյուն նե րը կախ ված են նրա սպի տա կուց նե րի կա ռուց ված քից: 
Օր գա նիզ մի որո շա կի ժա ռան գա կան հատ կա նիշ նե րի զար գա
ցու մը կապ ված է  յու րա քան չյուր գե նի հետ, օրի նակ՝ աչ քե րի 
ծի ա ծա նա թա ղան թի երան գը, մաշ կի, մա զե րի գույ նը և այլն: 
Տղա մար դու և կնոջ սե ռա կան բջիջ նե րի մի ա վո րու մից մեկ բջիջ 
է գո յա նում, ընդ որում՝ նոր բեղմ նա վոր ված ձվաբ ջի ջի քրո մո
սոմ նե րի քա նա կը կրկնա պատկ վում է և հաս նում՝ 46ի: Դրան
ցից 23ը պատ կա նում են մայ րա կան բջի ջին և 23ը՝ հայ րա կան:

23 քրո մո սոմ պա րու նա կող սե ռա կան բջիջ նե րի գո յա ցու
թյան ըն թաց քը կոչ վում է մե յոզ:

Մար դու օր գա նիզ մը  չա փա զանց բարդ է, և նոր կյան քի 
սաղմ նա վոր ման ժա մա նակ եր բեմն շե ղում ներ են տե ղի ունե
նում մե յո զի ըն թաց քում: Եթե պտղի քրո մո սոմ նե րի քա նա կը 
տար բեր վում է սո վո րա կա նից, ապա դա որո շա կի հե տև անք
ներ է առա ջաց նում, օրի նակ՝ բեղմ նա վոր ված բջի ջում ոչ թե 
46, այլ 47 քրո մո սոմ է հայտն վում: Այդ դեպ քում մե յո զի ըն
թաց քում հայ րա կան կամ մայ րա կան քրո մո սոմ նե րից մե կը՝ 
քսան մե կե րոր դը, չի բա ժան վել, այլ կազ մել է այս պես կոչ ված 
տրի սոմ նա յին զի գոտ, և տրի սո միա21 է առա ջա ցել, այ սինքն՝ 
Դա ու նի հա մախ տա նիշ:

Գո յու թյուն ունեն 21րդ քրո մո սո մի տրի սո մի ա յի տար բեր 
տե սակ ներ.
•Ստանդարտ տրիսոմիա-21 –  ավե լի  հա ճախ  է  հան դի

պում՝ Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րի մո տա վո րա պես 
94 տո կո սը հենց այս առանձ նա հատ կու թյունն ունեն:

Այս դեպ քում 21րդ քրո մո սո մը գտնվել է սպեր մա տո զո ի
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դի կամ ձվաբջ ջի մեջ: Բեղմ նա վոր ված ձվաբ ջի ջը պա րու նա
կել է 47 քրո մո սոմ, և մյուս նե րը նույն պես:
•Տրանսլոկացիոնտրիսոմիա-21–Դա ու նի հա մախ տա նի

շով նո րա ծին նե րի մո տա վո րա պես 4 տո կո սը շեղ ման այս տե
սակն ունի: Այս դեպ քում երեք 21րդ քրո մո սոմ նե րից մե կի մի 
հատ վա ծը մի ա ցած է (տե ղայ նաց ված է) մեկ ուրիշ քրո մո սո
մի՝ որ պես կա նոն՝ 14րդին: Տրի սո մի ա յի այս տե սա կի դեպ
քում հա ջորդ երե խա յի ծնուն դից առաջ անհ րա ժեշտ է գե նե
տիկ հե տա զո տու թյուն անց նել:
•Մոզաիկտրիսոմիա-21– Այս երև ույ թը բա վա կա նին հազ

վա դեպ է հան դի պում՝ մի այն 2 տո կոս դեպ քե րում: Քրո մո
սոմ նե րի  հա վա քա կազ մի  այս  տար բե րա կով  երե խա նե րը 
փո փոխ ված բջիջ նե րի հետ մի ա սին ունեն նաև որո շա կի քա
նա կի բնա կա նոն բջիջ ներ, քա նի որ եր րորդ 21րդ քրո մո սո
մը երե խա յին ծնող նե րից  չի փո խանց վում, այլ փո փոխ ված 
բջիջ ներն առա ջա նում են ար դեն պտղի բջիջ նե րի բա ժան ման 
ըն թաց քում: Ար դյուն քում՝ երեք 21րդ քրո մո սոմ ներն առ կա 
են մի այն այն հյուս վածք նե րում, որոնք զար գա ցել են այդ բջի
ջից: Քա նի որ այդ դեպ քում օր գա նիզ մի ոչ բո լոր բջիջ ներն 
են քրո մո սոմ նե րի ոչ բնա կա նոն հա վա քա կազմ կրում, ապա 
Դա ու նի հա մախ տա նի շին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը կա րող են 
ավե լի թույլ ար տա հայտ ված լի նել նման երե խա նե րի մոտ: 

ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Եթե նույ նիսկ  ծնունդն  ըն դու նող  բժիշկ նե րը  են թադ
րում են, որ նո րած նի մոտ Դա ու նի հա մախ տա նիշ է, 

նրանք չեն կա րող վերջ նա կան եզ րա կա ցու թյուն անել՝ մի
այն ար տա քին նշան նե րից ել նե լով: Ստույգ ախ տո րոշ ման 
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հա մար անհ րա ժեշտ է ա րյան հա տուկ հե տա զո տու թյուն՝ 
կա րի ո տի պի որո շում: Այս հե տա զո տու թյու նը թույլ է տա
լիս հայտ նա բե րել ոչ մի այն Դա ու նի հա մախ տա նի շի առ կա
յու թյու նը, այլ նաև տրի սո միա21ի տե սա կը պար զել: Այս 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը պատ րաստ են լի նում մի 
քա նի  օր վա  ըն թաց քում:  Եթե  հե տա զո տու թյամբ պարզ
վում է, որ երե խա յի մոտ տրի սո միա21ի տրանս լո կա ցի
ոն տե սակն է, նշա նա կում է դա կա րող է խո սել ծնող նե րից 
մե կի մոտ ժա ռան գա կան գե նե տիկ անո մա լի ա յի առ կա յու
թյան մա սին, և հնա րա վոր է, որ հե տա գա յում էլ ժա ռան
գա բար փո խանց վի: Այդ պա րա գա յում հա ջորդ հղի ու թյան 
դեպ քում Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա յի ծնվե լու հա
վա նա կա նու թյու նը մե ծա նում է, ընդ որում՝ այդ հա վա նա
կա նու թյու նը կազ մում է 2ից 15 տո կոս:

Տրի սո միա21ի ստան դարտ կամ մո զա իկ ձև ե րի դեպ քում 
Դա ու նի հա մախ տա նի շով երկ րորդ երե խա յի ծնունդ այդ ըն
տա նի քում պրակ տի կո րեն չի լի նում:

Հա ջորդ հղի ու թյան ժա մա նակ, ծնող նե րի ցան կու թյամբ, 
հնա րա վոր է նա խածնն դյան դի ագ նոս տիկ հե տա զո տու թյուն 
կա տա րել, սա կայն, ցա վոք սրտի, մեր երկ րում ամե նուր չէ, որ 
նման հե տա զո տու թյուն է կա տար վում, և դրա հա մար անհ
րա ժեշտ սար քա վո րում ներ ոչ բո լոր բժշկա կան հիմ նար կու
թյուն ներն ունեն: Եթե նա խածնն դյան դի ագ նոս տի կան ցույց 
է տա լիս, որ պտու ղը ավե լորդ քրո մո սոմ ունի, ապա ծնող
ներն իրենք կա րող են որո շել ինչ պես վար վել՝ ընդ հա տել հղի
ու թյու նը, թե՝ ոչ:

Մեր օրե րում հնա րա վոր չէ բու ժել Դա ու նի հա մախ տա նի
շը, այ սինքն՝ երե խա յի յու րա քան չյուր բջի ջից հե ռաց նել ավե
լորդ քրո մո սո մը, սա կայն այդ քրո մո սո մով պայ մա նա վոր ված 
բազ մա թիվ բժշկա կան խնդիր ներ մի ան գա մայն շտկման են
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թա կա են: Ավե լին, Դա ու նի հա մախ տա նի շով շատ երե խա ներ 
մի ան գա մայն առողջ են լի նում և մի այն հազ վա դեպ են որևէ 
բժշկա կան մի ջամ տու թյան կա րիք զգում, երբ հի վան դա նում 
են, ինչ պես որ մյուս բո լոր երե խա նե րը:

Յու րա քան չյուր ման կա բարձ կամ բժիշկ ուսում նա սի րել 
է, թե ինչ է Դա ու նի հա մախ տա նի շը և ինչ պես այն ճա նա չել, 
սա կայն Դա ու նի հա մախ տա նի շով փոք րիկ նե րի հետ աշ խա
տե լու փորձ չու նե նա լու պատ ճա ռով, նրանք ոչ միշտ են ճիշտ 
պատ կե րա ցում  ունե նում  նման  երե խա նե րի  պո տեն ցի ալ 
հնա րա վո րու թյուն նե րի և այն մա սին, թե նրանք ինչ պես են 
աճում ու զար գա նում:

Ծննդօգ նու թյան հիմ նար կու թյան բժիշկ նե րը, որ տեղ ծնվել 
է փոք րի կը, իհար կե կա րև որ դեր են խա ղում այն հար ցում, որ
պես զի ծնող ներն ըն դու նեն ոչ սո վո րա կան երե խա յի ծննդյան 
փաս տը, սա կայն, ամեն դեպ քում, Դա ու նի հա մախ տա նի շով 
նո րա ծի նը, նախ և առաջ, ծնող նե րի հա րա զատ փոք րիկն է, ով 
սի րո, ուշադ րու թյան և հո գա տա րու թյան կա րիք ունի:

ԴԱՈՒՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՈՎ ԵՐԵԽԱՆ

Եր բեք հնա րա վոր չէ ստույգ կան խա տե սել, թե երե խան 
ինչ պի սին  կլի նի,  երբ  մե ծա նա: Դա  հա վա սա րա պես 

վե րա բե րում  է  յու րա քան չյուր  նո րած նի, այդ  թվում  նաև 
Դա ու նի  հա մախ տա նի շով  երե խա յին:  Կա րև որ  է  հի շել, 
որ  նման փոք րի կը,  չնա յած  որո շա կի առանձ նա հատ կու
թյուն նե րին, կսկսի զար գա նալ, գղգղալ ու ծի ծա ղել, սո ղալ 
ու  քայ լել,  ծնող նե րի և այլ  մարդ կանց  հետ  շփվել,  ուրա
խու թյուն  և  թա խիծ  ար տա հայ տել:  Նա  կսո վո րի  ուտել 
ու խմել,  լվաց վել ու զու գա րան գնալ, հագն վել ու հան վել, 
օգ նել տնա յին գոր ծե րում, պաշտ պա նել իրեն և հոգ տա
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նել ուրիշ նե րի մա սին, ըն կեր ներ և հե տաքրք րու թյուն ներ 
ձեռք բե րել: Շատ կա րև որ է, որ Դա ու նի հա մախ տա նի շով 
երե խա նե րը մի ան գա մայն ըն դու նակ են ման կա պար տեզ, 
իսկ այ նու հետ նաև դպրոց հա ճա խել: Հա վե լյալ քրո մո սո մի 
առ կա յու թյու նը ձև ա վո րում է մի շարք առանձ նա հատ կու
թյուն ներ, որ հա տուկ են Դա ու նի հա մախ տա նի շով մարդ
կանց մե ծա մաս նու թյա նը:

Պատ մենք դրան ցից մի քա նի սի մա սին:

ԳԼՈՒԽԸ
Դա ու նի  հա մախ տա նի շով  երե խա նե րից  ոմանց  գլու խը 

ետևի կող մից մի փոքր տա փակ է լի նում, իսկ վի զը՝ կարճ ու 
լայն, քան սո վո րա կան երե խա նե րինն է: Վզի ետ նա մա սում, 
եր կու կող մե րի ծալ քե րը, որ կա րե լի է նկա տել փոք րիկ նե րի 
մոտ, ժա մա նա կի ըն թաց քում հարթ վում են և ան հե տա նում: 
Գաղտ տու նը մի փոքր ավե լի ուշ է փակ վում: Որ պես կա նոն, 
դի մագ ծերն ավե լի մանր են, բե րա նը փոք րիկ է, իսկ լե զուն՝ 
մեծ, այդ պատ ճա ռով էլ հա ճախ դուրս է գա լիս: Երբ փոք րի կը 
մե ծա նա և մե ծա հա սակ նե րի հսկո ղու թյամբ սո վո րի աս տի
ճա նա բար կա ռա վա րել իրեն, այդ առանձ նա հատ կու թյու նը 
կվե րա նա: Քիմքն ավե լի նեղ է, բարձր ու կա մա րա ձև, քան սո
վո րա կան երե խա նե րի նը: Ականջ նե րը եր բեմն մի փոքր ավե լի 
ցածր են տե ղա կայ ված, քան սո վո րա բար: Լայն տե ղադր ված, 
մի քիչ շեղ աչ քե րը սո վո րա բար կո պե րի հա վե լյալ ծալք ունեն 
քթար մա տի մոտ, որը կոչ վում է էպի կան տուս: Շատ փոք րիկ
նե րի մոտ աչ քե րի ծի ա ծա նա թա ղան թի եզ րին սպի տակ բծեր 
կան, որ հատ կա պես նկա տե լի են բաց գույ նի աչ քե րով երե
խա նե րի մոտ: Աչ քե րի ար տա քին առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը կապ չու նեն տե սո ղու թյան խան գա րում նե րի հետ, սա կայն 
հարկ է հի շել, որ Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րը բա
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վա կա նին հա ճախ ակ նոց նե րի օգ նու թյամբ տե սո ղու թյու նը 
շտկե լու կա րիք ունեն: Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե
րի մա զե րը, որ պես կա նոն, խիտ չեն, փա փուկ են և ուղիղ, 
ատամ նե րը մանր են և սո վո րա կա նից ավե լի ուշ են աճում ու 
ավե լի հա ճախ են բուժ ման կա րիք ունե նում: 

ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՑԱԾՐ ՏՈՆՈՒՍ ԵՎ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼԻ ՇԱՐԺՈՒՆ ՀՈԴԵՐ
Գործ նա կա նո րեն Դա ու նի հա մախ տա նի շով բո լոր երե խա

նե րի մոտ մկա նա յին տո նու սը ցածր է: Բժշկու թյան մեջ այդ 
երև ույ թը  կոչ վում  է  հի պո տո նիա: Հի պո տո նի ա յի ժա մա նակ 
մկան նե րը թույլ են, և երե խան դժվա րա նում է ակ տիվ շարժ
վել, այդ պատ ճա ռով շատ կա րև որ է հնա րա վո րինս վաղ սկսել 
հա տուկ  վար ժու թյուն նե րի  իրա կա նա ցու մը  շար ժո ղա կան 
զար գաց ման  մաս նա գե տի  (կի նե զի ո թե րա պիս տի)  հսկո ղու
թյան ներ քո: Շար ժո ղա կան զար գա ցու մը խթա նող կա նո նա
վոր պա րապ մունք նե րի դեպ քում, տա րի քի հետ հի պո տո նի ան 
հա վա սա րակշռ վում  է: Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե
րի հո դե րը չա փից ավե լի շար ժուն են՝ չա փա զանց ճկուն ջլե րի 
պատ ճա ռով: Բնա կա նա բար, դա չի նշա նա կում, որ փոք րիկ նե
րի ձեռ քերն ու ոտ քերն ան վերջ հո դա խախտ են լի նում, սա կայն 
անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել այս առանձ նա հատ կու թյու նը և 
մաս նա գետ նե րի խոր հուրդ նե րին ուշադ րու թյամբ վե րա բեր վել:

ՁԵՌ ՔԵՐՆ ՈՒ ՈՏ ՔԵ ՐԸ
Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա յի վեր ջույթ նե րը կա րող 

են փոքր ինչ ավե լի կարճ լի նել, քան սո վո րա կան երե խա յինն 
է: Ձեռ քե րի և ոտ քե րի մատ նե րը նույն պես կարճ են, ոտ նա
թա թե րի  բթա մա տե րի և մյուս մատ նե րի մի ջև տա րա ծու
թյու նը մե ծա ցած է, եր բեմն նկա տե լի գիծ է անց նում ոտ քե
րի ներ բան նե րի վրա յով՝ բթա մա տի և մյուս մատ նե րի մի ջև 
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եղած տա րա ծու թյու նից սկսյալ: Ձեռ քե րի ափե րը բա վա կա
նին լայն են, հա ճախ հատ վում են լայ նա կի հոծ գիծծալ քե
րով, ճկույթ նե րը կա րող են մի փոքր կեռ լի նել, սա կայն այս 
հատ կա նիշ ներն ընդ հա նուր զար գաց ման վրա որևէ ազ դե
ցու թյուն չեն գոր ծում:

ՀԱ ՍԱ ԿԸ
Դա ու նի  հա մախ տա նի շով  ծնված  նո րա ծին նե րը  մի  քիչ 

ավե լի փոքր են, քան սո վո րա կան ման կիկ նե րը, և մեր պո լիկ
լի նի կա նե րում սո վո րա կան երե խա նե րի հա մար գոր ծած վող 
հա սա կի կո րե րը նրանց չեն հա մա պա տաս խա նում: Դա ու նի 
հա մախ տա նի շով երե խա յի հա սա կի աճն ու քա շի ավե լա ցու
մը փոքր ինչ այլ կերպ է կա տար վում: Հա սա կի աճի արա գու
թյու նը փո փոխ վում է տա րի քից կախ ված: Մի ջի նում, Դա ու
նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րը վեց տա րե կան հա սա կում 
մո տա վո րա պես 10–12 սմ ավե լի ցածր են, քան նրանց սո վո
րա կան հա սա կա կից նե րը: Վաղ դե ռա հա սու թյան և դե ռա հա
սու թյան տա րի քում աճի և կմախ քի հա սու նաց ման տեմ պե րը 
մե ծա նում են և նոր մա յից հա մա րյա չեն տար բեր վում:
Դաունիհամախտանիշովմանկանմոտայսբոլորգծերը

կարողենավելիթույլարտահայտվածլինել:Երեխաներկան,
որոնցմոտհամարյաբացակայումենարտաքինառանձնա-
հատկությունները,ևքրոմոսոմներիբնականհավաքակազ-
մովմարդիկենհանդիպում,որոնքԴաունիհամախտանիշին
բնորոշարտաքինհատկանիշներունեն:

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ԽՆԴԻՐ ՆԵՐ
Դա ու նի  հա մախ տա նի շով  երե խա նե րի  մոտ  բժշկա կան 

խնդիր ներ  ավե լի  հա ճախ  են  առա ջա նում,  քան  սո վո րա
կան երե խա նե րի մոտ: Իհար կե, չպետք է մտա ծել, որ Դա ու
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նի հա մախ տա նի շով յու րա քան չյուր երե խա ան պայ ման այս 
գրքույ կում թվարկ ված բո լոր բժշկա կան խնդիր ներն ունի: 
Ուղղա կի անհ րա ժեշտ է, որ ծնող ներն իմա նան դրանց մա
սին՝ երե խա յի առող ջու թյու նը հսկո ղու թյան տակ պա հե լու 
հա մար և, եթե անհ րա ժեշտ է, ժա մա նա կին հա մա պա տաս
խան մի ջոց ներ ձեռ նար կեն:

Շատ դեպ քե րում Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րը 
ծնվում են ժամ կե տից մեկեր կու շա բաթ առաջ: Նրանց մոտ 
եր բեմն վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն պա հան ջող սրտի 
կամ մար սո ղա կան հա մա կար գի բնա ծին արատ ներն ավե լի 
հա ճախ են հան դի պում, քան սո վո րա կան երե խա նե րի մոտ, 
ինչ պես նաև լսո ղու թյան, տե սո ղու թյան թու լա ցում և վա հա
նա ձև գեղ ձի ֆունկ ցի ա յի խան գա րում ներ:

ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ
Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րի ըն դու նա կու թյուն

նե րի վե րա բե րյալ գո յու թյուն ունեն բազ մա թիվ նա խա պա
շար մունք ներ, որոնք կապ ված են հա վաս տի ին ֆոր մա ցի ա յի 
բա ցա կա յու թյան հետ: Կյան քի առա ջին ամիս նե րի ըն թաց
քում Դա ու նի հա մախ տա նի շով փոք րի կի վար քը պրակ տի
կո րեն  չի  տար բեր վում  սո վո րա կան  փոք րիկ նե րի  վար քից: 
Նրան ծնող նե րի և հա րա զատ նե րի նույն ուշադ րու թյունն ու 
հո գա տա րու թյունն է անհ րա ժեշտ: Որոշ ման կիկ ներ քիչ են 
լաց  լի նում և հարկ է  լի նում արթ նաց նել նրանց  յու րա քան
չյուր կե րակր ման հա մար, եր բեմն Դա ու նի հա մախ տա նի շով 
բա լիկ նե րին ավե լի շատ ժա մա նակ է պետք ծծել և խմել սո վո
րե լու հա մար: Նրանց շար ժո ղա կան զար գաց ման տեմ պե րը 
մի փոքր ավե լի դան դաղ են՝ նրանք ավե լի եր կար ժա մա նակ 
են սո վո րում գլու խը ուղ ղա հայց դիր քում պա հել կամ շրջվել, 
սո ղալ, նստել և քայ լել, սա կայն այս բո լոր ունա կու թյուն նե
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րի յու րա ցու մը մի ան գա մայն նրանց ուժե րի սահ ման նե րում 
է: Ծնող նե րի  մե ծա մաս նու թյունն ան հանգս տա նում  է  երե
խա յի մտա վոր զար գաց ման հա մար: Երե խան ի՞նչ կսո վո րի, 
ի՞նչ կհաս կա նա, ի՞նչ կկա րո ղա նա անել: Նախ կի նում կար ծիք 
կար, որ Դա ու նի հա մախ տա նի շի առ կա յու թյու նը պար տա
դիր կապ ված է լուրջ մտա վոր հե տամ նա ցու թյան հետ, սա
կայն մեր օրե րում լավ հայտ նի է, որ դա այդ պես չէ: Մեր երե
խա նե րը մեծ նե րուժ ունեն, նրանք ըն դու նակ են շատ բան 
սո վո րել: Իսկ ծնող նե րի հա մար ամե նա կա րև որն այն  է, որ 
կա րո ղա նան իրենց փոք րի կով ուրա խա նալ, քա նի որ նա որո
շա կի հատ կա նիշ նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն 
չէ, այլ կեն դա նի մարդ, հա րա զատ ու մի ակ՝ իր տե սա կով, նա 
մարդ է, ով սի րո և ըն դուն ված լի նե լու կա րիք ունի:
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ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ՕԳ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա յի հա ջող աճի և զար
գաց ման հա մար նրան վաղ ման կու թյու նից օգ նու թյուն 

է անհ րա ժեշտ,  որն  իրե նից  ներ կա յաց նում  է  զար գա ցու մը 
խթա նող և առող ջու թյան ընդ հա նուր վի ճա կը պահ պա նող 
հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի որո շա կի կոմպ լեքս: Մեր երկ րում 
նման օգ նու թյան հա մար ծնող ներն ավան դա բար դի մում են 
բժիշկ նե րին, այ սինքն՝ ուղ ղա կի գնում են պո լիկ լի նի կա: Ցա
վոք, պո լիկ լի նի կա կան բա ժին նե րի ոչ բո լոր ման կա բույժ նե րը 
և այլ մաս նա գետ ներն են բա վա րար չա փով ծա նոթ Դա ու նի 
հա մախ տա նի շով երե խա նե րի զար գաց ման առանձ նա հատ
կու թյուն նե րին, այդ պատ ճա ռով ծնող նե րի հա մար շատ օգ
տա կար է իրենց երե խա յին անհ րա ժեշտ հե տա զո տու թյուն
նե րի մա սին պատ կե րա ցում ունե նալ, որ պես զի բու ժող բժշկի 
նշա նա կում նե րի վե րա բե րյալ ճիշտ կողմ նո րոշ վել:

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՕԳ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Ինչ պես ար դեն  նշվել  է, Դա ու նի  հա մախ տա նի շով  երե

խա նե րը սո վո րա կան երե խա նե րից ավե լի են հակ ված որոշ 
հի վան դու թյուն նե րի, այդ պատ ճա ռով կա րև որ է, որ պես զի 
ծնող նե րը  ման կա բույ ժի  և  այլ  մաս նա գետ նե րի  հետ  կապ 
պահ պա նեն՝ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում երե խա յի ժա մա
նա կին հե տա զոտ ման և բուժ ման հա մար:

Այս տեղ թվարկ ված բուժ հե տա զո տու թյուն նե րի մեծ մա սը, 
բո լոր երե խա ներն անց նում են, սա կայն Դա ու նի հա մախ տա
նի շով երե խա յի հա մար դրանք հատ կա պես անհ րա ժեշտ են:
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Կյան քի առա ջին տար վա ըն թաց քում  երե խա յին և  նրա 
ծնող նե րին պետք  են  հե տև յալ  բժիշկ նե րի խորհր դատ վու
թյուն նե րը.
•ՍՐՏԱԲԱՆ,  քա նի որ կա րև որ  է պար զել  սրտի աշ խա

տան քի շե ղում կա, թե՝ ոչ: ԷՍԳ և ԷխոՍԳ կա տա րել,
•ՔԻԹ–ԿՈԿՈՐԴ–ԱԿԱՆՋԱԲԱՆ, քա նի որ այդ փոք րիկ

ներն ավե լի հակ ված են այդ օր գան նե րի բոր բո քա յին հի վան
դու թյուն նե րի: Եվ լսո ղու թյան ստու գում կա տա րել (աու դի
ոգ րա մա),
•ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳ, պար զե լու հա մար, թե վա հա նա ձև 

գեղձն ինչ պես է գոր ծում: Ան հար ժեշտ է ա րյան հա տուկ հե
տա զո տու թյուն անել, որը ցույց է տա լիս Т4, ТТГ հոր մոն նե րի 
մա կար դա կը:
•ՕՐԹՈՊԵԴ, ազդ րի բնա ծին հո դա խախ տը բա ցա ռե լու 

կամ այն շտկե լու հա մար,
•ԱԿՆԱԲՈՒՅԺ, ով պետք է ակ նա հա տա կի զննում անց

կաց նի՝ հա մոզ վե լու, որ որևէ շե ղում չկա, կամ, առ կա յու թյան 
դեպ քում՝ շտկող մի ջո ցա ռում ներ նշա նա կի:

Ստո րև բեր ված ա ղյու սա կը կօգ նի ձեզ ժա մա նա կին կազ
մա կեր պել ձեր փոք րի կին անհ րա ժեշտ բժշկա կան հե տա զո
տու թյուն նե րը:



16

Անհ րա ժեշտ է 
ստու գել

Ստու գումն 
անց կաց նող 
մաս նա գետ

Անհ րա ժեշտ 
հետա զո տու թյուն

ներ

Երե խա յի տա րի քը, 
երբ անհ րա ժեշտ է հե տա

զո տո թյուն կա տա րել

Ստա մոքսաղիքա
յին համակար գի 

և շնչա ռա կան 
օրգան նե րի աշխա

տան քը, մաշ կը 

Ման կա բույժ
Զննում և զրույց 

մայ րի կի հետ

Ծնվե լուց հե տո 
ծննդատանը, այ նու հե տև 

3 և 6 ամսա կա նում

Ա րյան վի ճա կը Ման կա բույժ
Ա րյան կլի նի կա

կան հե տա զո տու
թյուն

3, 6, 12 ամ սա կա նում, 
այնու հե տև տա րին 

2 անգամ

Մի զա հե ռաց ման 
վի ճա կը

Ման կա բույժ
Մե զի ընդ հա նուր 
հե տա զո տու թյուն, 
երի կամ նե րի ՈՒՁՀ

Առա ջին 3 ամիս նե րին

Սրտի վի ճա կը Կար դի ո լոգ ԷՍԳ, ԷխոՍԳ
Կյան քի 1ին ամս վա ըն

թաց քում, այ նու հե տև՝ ըստ 
ցուց ման

Վա հա նա ձև գեղձի 
գոր ծու նեու թյու նը

Էն դոկ րի նո
լոգ

Արյան 
հետազոտություն՝ 

ТТГ, T4

Թեստ ծննդա տա նը, 6, 12 
ամ սա կա նում, այ նու հե տև 

տա րին 1 ան գամ

Տե սո ղու թյան և ար
ցուն քա տար ուղի

նե րի ստուգում
Ակ նա բույժ

Ռեֆ րակ տո մետ
րիա

6, 12 ամսականում, 
այնուհետև տարին 

1 անգամ

Նյարդա բա նա կան 
խորհր դատ վու

թյուն
Նյար դա բան

Նեյ րո սո նոգ րա
ֆիա, հո գե նյար դա
բա նա կան զննում

1, 3, 12 ամ սա կա նում, 
այնու հե տև տա րին 

1 անգա մից ոչ պա կաս

Օր թո պե դիկ 
խորհր դատ վու

թյուն
Օր թո պեդ

Զննում, հնարավոր 
է ռենտգեն 

հետզոտություն
3, 6 և 12 ամ սա կա նում

Լսո ղու թյան 
ստուգում

Լսո ղու թյան 
ֆի զի ո լոգ

Աու դի ո մետ րիա, 
տիմ պա նո մետ րիա

Ծննդա տա նը, 
6 և 12 ամսա կա նում

Ատամ նա բույ ժի 
խորհր դատ վու

թյուն

Ատամ նա
բույժ

2 տա րե կան հա սա կից, 
տա րին 1 ան գամ

Քիթկո կորդական
ջա բա նի խորհր

դատ վու թյուն

Քիթկո կորդ
ական ջա բան

Զննում 3, 6 և 12 ամ սա կա նում
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Հիշե՛ք,որերեխայիմոտԴաունիհամախտանիշիառկայու-
թյունըհակացուցում չիհանդիսանումսովորականհիվանդու-
թյուններիբուժմանհամարևչիկարողանհրաժեշտբուժման
պրոցեդուրաներչիրականացնելուպատճառլինել:

ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԿԱՐԵՎՈՐ ԿՈՂՄԵՐ

Ուզում եմ ծնող նե րի ուշադ րու թյու նը հրա վի րել Դա ու նի 
հա մախ տա նի շով  երե խա նե րի աճի  և  զար գաց ման առան
ձին կող մե րի վրա, քա նի որ որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ 
և խնդիր ներ կա րող են բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ անն
կատ մնալ և բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ունե նալ երե խա յի 
զար գաց ման վրա: Նման «թույլ կող մե րի» մա սին իմա նա լով, 
ծնող նե րը կա րող են դրանք հսկո ղու թյան տակ պա հել և ժա
մա նա կին դի մել մաս նա գետ նե րի օգ նու թյա նը:

Ստո րև թվարկ ված նե րից ոչ բո լորն են, իհար կե, հա տուկ 
Դա ու նի հա մախ տա նի շով յու րա քան չյուր երե խա յի: Սա կայն 
հնա րա վոր է, որ նման խնդիր ներ ի հայտ գան, ուս տի անհ
րա ժեշտ է, որ ծնող նե րը պատ րաստ լի նեն դրանց:

ԳԱՆ ԳԸ ԵՎ ԴԵՄ ՔԸ
Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րի դեմ քի կենտ րո նա

կան հատ վա ծի ոս կոր նե րի զար գա ցու մը փոքր ինչ ետ է մնում 
ընդ հա նուր զար գա ցու մից, այդ պատ ճա ռով փոք րի կի դեմ քը 
կա րող է տա փակ թվալ: Ծնո տի վե րին հատ վա ծը փոքր է լի նում, 
բե րա նը՝ նույն պես: Քթի խո ռոչ նե րը թույլ ար տա հայտ ված են: 
Քա նի որ Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րի իմու նի տե տը 
ցածր է, քի թը կա րող է հա ճախ լոր ձով լցվել, և այդ ժա մա նակ 



18

երե խան բե րա նը բաց է շնչում: Նման շնչա ռու թյան դեպ քում բե
րա նի և շրթունք նե րի լոր ձա թա ղան քը չո րա նում է և շնչա ռա կան 
նոր հի վան դու թյուն նե րի ռիս կը մե ծա նում: Շատ կա րև որ է հե
տև ել, որ պես զի երե խա յի քթում լորձ չլի նի, և ամե նա վաղ տա րի
քից սո վո րեց նել նրան ճիշտ շնչել:

ՏԵ ՍՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
Դա ու նի  հա մախ տա նի շի  դեպ քում  հան դի պում  են  մի 

շարք ակ նա բու ժա կան խնդիր ներ, որոնք բու ժում և շտկում 
են պա հան ջում:

Ար տաս վա տար ուղի նե րի կա ռուց ված քի առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը եր բեմն կա րող են կո նյուկ տի վի տի և ար ցուն
քա հո սու թյան բե րել: Նման դեպ քե րում կոն սեր վա տիվ բու
ժու մը, որ պես կա նոն, կա յա նում է ար տաս վաք թա յին պար կի
կի մերս ման և կո նյուկ տի վի տի հա կա բի ո տիկ նե րով տե ղա յին 
բուժ ման մեջ:

Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րի մոտ բա վա կա նին 
հա ճախ շլու թյուն է նկատ վում: Ակ նամ կան նե րի հի պո տո նի
ա յի պատ ճա ռով ավե լի շատ ժա մա նակ է պա հանջ վում, որ
պես զի աչ քի մկան նե րը սո վո րեն աչ քի շար ժում նե րը հա մա
կար գել: Երե խա յի հետ հա տուկ վար ժու թյուն ներ կա տա րե
լով՝ կա րե լի է այդ ըն թաց քը արա գաց նել, իսկ վար ժու թյուն նե
րի մա սին կա րող է պատ մել ակ նա բույ ժը: Շլու թյու նը ոչ միշտ 
է անդ րա դառ նում տե սո ղու թյան որա կի վրա, սա կայն պար
տա դիր պետք է բժշկի հետ խորհր դակ ցել այդ մա սին:

Մեր  հա սա րա կու թյան  հա մար  բա վա կա նին  ավան դա
կան կար ճա տե սու թյունն ու հե ռա տե սու թյու նը նույն պես չեն 
շրջան ցում Դա ու նի  հա մախ տա նի շով երե խա նե րին: Տե սո
ղու թյան այդ աղ ճա տու մը շտկման է են թարկ վում ակ նոց նե
րի մի ջո ցով:
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Եր բեմն Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա յի մոտ ի 
հայտ են գա լիս աչ քի այլ հի վան դու թյուն ներ, այդ պատ ճա ռով 
նրանց անհ րա ժեշտ է մաս նա գե տի կա նո նա վոր հսկո ղու թյուն:

ԼՍՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
Եր բեմն Դա ու նի  հա մախ տա նի շի  դեպ քում  երե խա նե րը 

թույլ  լսո ղու թյուն են ունե նում: Դա կա րող է կապ ված լի նել 
ականջ նե րի ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն նե րի հետ, սա կայն 
կա րող է նաև լսո ղու թյան բնա ծին բա ցա կա յու թյուն կամ իջե
ցում լի նել: Թույլ  լսո ղու թյան դեպ քե րի մո տա վո րա պես մեկ 
եր րորդն անն շան է և հա տուկ բժշկա կան մի ջամ տու թյուն չի 
պա հան ջում, սա կայն լսո ղու թյան նույ նիսկ այդ կորս տի մա
սին պար տա դիր պետք է իմա նալ:

Ման կան կյան քի առա ջին տա րուց անհ րա ժեշտ է կա նո
նա վոր կեր պով վե րահս կել նրա լսո ղու թյու նը, քա նի որ բաց 
թողն ված խնդիր նե րը կա րող են ընդ հա նուր զար գաց ման՝ 
մաս նա վո րա պես՝  խոս քի  զար գաց ման  վրա  բա ցա սա բար 
ազ դել: Եթե բուժ ման կա րիք կա, ապա ան պայ ման պետք 
է այն իրա կա նաց նել: Նման դեպ քե րում բժշկա կան նշա նա
կում նե րը հիմ նա կա նում նույնն են, ինչ սո վո րա կան երե խա
նե րի հա մար:

ՔՆԻ ՕԲՍՏ ՐՈՒԿ ՏԻՎ ԱՊ ՆՈԷ ՀԱ ՄԱԽ ՏԱ ՆԻՇ
Դա ու նի  հա մախ տա նի շի  դեպ քում  վե րին  շնչա ռա կան 

ուղի նե րի կա ռուց ված քը տար բեր վում է քթա յին, բե րա նա յին 
ըմ պան նե րի, եվս տա խյան խո ղո վակ նե րի, ար տա քին լսո ղա
կան անց քի նե ղաց մամբ: Քնի ժա մա նակ երե խա յի մկան նե
րը թու լա նում են, և լեզ վի ար մա տը կա րող է մաս նա կի ո րեն 
կամ ամ բող ջու թյամբ փա կել դե պի ըմ պան օդի մուտ քը: Ընդ 
որում՝  երե խան խռմփաց նում  է,  ընդ հա տում նե րով  շնչում, 
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հա ճախ է արթ նա նում կամ քնած ժա մա նակ  յու րա հա տուկ 
դիրք  է ըն դու նում  (գլու խը նկա տե լի ո րեն ետ թե քած, ավե
լի մեծ երե խա նե րը կա րող են նստած քնել): Նման երև ույ թը 
կոչ վում է ապ նոէ: Քնի ժա մա նակ ապ նո էի առ կա յու թյու նը 
հան գեց նում է ցե րե կա յին ժա մե րին թու լու թյան և քնկո տու
թյան, ֆի զի կա կան զար գաց ման տեմ պե րի նվազ ման և վար
քի վա տաց ման, հա ճա խա կի լա ցի և ան հանգս տու թյան: Թո
քե րի ան բա վա րար օդա փո խու թյու նը կա րող է նպաս տել այդ 
օր գա նի  հի վան դու թյուն նե րին: Ապ նո էի  վտան գա վոր  երև
ույ թի պրո ֆի լակ տի կա յի հա մար անհ րա ժեշտ է ման կա կան 
մահ ճա կա լի գլխա յին մա սը 10 աս տի ճա նով բարձ րաց նել, և 
փոք րի կին կող քի վրա պառ կեց նել: Որոշ դեպ քե րում հարկ է 
լի նում երե խա յի նշիկ նե րը հե ռաց նել կամ բժշկա կան այլ մի
ջո ցա ռում ներ կա տա րել:

ՄԱՇ ԿԸ
Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րի մաշկն ավե լի քիչ 

առաձ գա կան է, ավե լի չոր է: Նրանց մոտ հազ վա դեպ չեն էք
սու դա տիվ դի ա թե զի երև ույթ նե րը, ընդ որում մաշկն ավե լի է 
հակ ված ճա քե րի:

Ա րյան շրջա նա ռու թյու նը խթա նե լու, հե տև ա բար՝ ման կան 
մաշ կը «կեն դա նաց նե լու» հա մար, լավ է կի րա ռել «մայ րա կան 
մեր սու մը», որի մա սին կա րող է պատ մել ման կա բույ ժը, ինչ
պես նաև խթխթո րել երե խա յին, մի կող մից մյու սը շրջել, կա
նո նա վոր կեր պով լո ղաց նել՝ հա տուկ յուղ գոր ծա ծե լով (վա զե
լի նի, դեղ ձի և այլն):

ԱՏԱՄ ՆԵ ՐԸ
Ընդ հա նուր  առ մամբ,  Դա ու նի  հա մախ տա նիշ  ունե ցող 

երե խա նե րի կաթ նա տամ նե րը բա վա կա նին եր կար են մնում, 
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այդ  պատ ճա ռով  ավե լի  շատ  են  «մաշ վում»:  Հի պո տո նիկ, 
թույլ լեզ վի պատ ճա ռով ծա մե լու պրո ցե սը դժվա րա նում է, և 
սննդի մնա ցորդ նե րը ավե լի վատ են մաքր վում ատամ նե րից: 
Իսկ դա կա րող է լնդե րի բոր բո քում առա ջաց նել: Ի դեպ, Դա
ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րը հա ճախ կրճտաց նում են 
ատամ նե րը, և ծնող նե րը պետք է նկա տի ունե նան, որ նման 
կրճտո ցը ոչ մի կերպ կապ չու նի ճճվակ րու թյան (ճի ճու նե րի 
առ կա յու թյան) հետ:

Ատամ նե րի հի վան դու թյուն նե րի պրո ֆի լակ տի կա յի հա
մար անհ րա ժեշտ է բա վա րար ուշադ րու թյուն դարձ նել երե
խա յի բե րա նի խո ռո չի հի գի ե նա յին և, իհար կե, կա նո նա վոր 
կեր պով այ ցե լել ատամ նա բույ ժի:

ՍՆՈՒՆ ԴԸ
Ինչ պես բո լոր երե խա նե րին, այն պես էլ Դա ու նի հա մախ տա

նի շով մակ նիկ նե րին, խիստ ցուց ված է կրծքով կե րակ րու մը:
Չնա յած  դի մած նո տա յին  ապա րա տի  կա ռուց ված քի 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, կրծքով կե րակ րու մը լի ո վին 
հնա րա վոր է, ուղ ղա կի սկզբա կան շրջա նում եր բեմն դյու րին 
չի լի նում բնա կան կե րակր ման պրո ցե սը կար գա վո րել: Մայ
րիկ նե րը պետք է նկա տի ունե նան, որ Դա ու նի հա մախ տա
նի շով նո րած նին կա րե լի  է կրծքով կե րակ րել այն քան, որ
քան կպա հանջ վի: Կրծքով կե րակ րու մը ոչ մի այն լա վա գույն 
սնունդն է ման կան հա մար, այ լև ամ րաց նում է իմու նի տե
տը,  կան խար գե լում՝ ական ջի  բոր բո քում նե րը և  զար գաց
նում մկան նե րը, որոնց օգ նու թյամբ նա պետք է խո սի: Բա ցի 
այդ, կրծքով կե րակ րումն օգ նում է մո րը հրա շա լի էմո ցի ո
նալ կապ հաս տա տել երե խա յի հետ: Ժա մա նակն ու  ջան
քե րը,  որ  ուղղ վում  են  երե խա յին  ծծել  սո վո րեց նե լու  վրա, 
ան կաս կած,  զուր  չեն անց նի: Դժվա րու թյուն նե րը,  որ պես 
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կա նոն, մի ան գա մայն հաղ թա հա րե լի են, ուղ ղա կի պետք է 
համ բե րու թյամբ զին վել:

Համ բե րու թյուն  է  պա հանջ վում  նաև  այն  դեպ քում,  երբ 
գա լիս  է  կոշտ  կե րա կու րի անց նե լու  ժա մա նա կը: Ավե լի  լավ 
է վաղ զար գաց ման մաս նա գե տի հետ խորհր դակ ցել այն մա
սին, թե  ինչ պես  օգ նել Դա ու նի  հա մախ տա նի շով  երե խա յին 
սո վո րել ծա մել, գդա լով ուտել և այլն: Հարկ է ուշադ րու թյուն 
դարձ նել որո շա կի սննդի նկատ մամբ հնա րա վոր ալեր գիկ ռե
ակ ցի ա նե րի վրա, հատ կա պես՝ կո վի կա թի և ցո րե նի:

ՎԱ ՀԱ ՆԱ ՁԵՎ ԳԵՂՁ
Դա ու նի հա մախ տա նի շով որոշ երե խա նե րի մոտ հայտ

նա բեր վում է վա հա նա ձև գեղ ձի կող մից ար տադր վող հոր
մոն նե րի բա լան սի խախ տում:

Գո յու թյուն ունեն որո շա կի նշան ներ, որոնք թույլ են տա
լիս են թադ րել, որ վա հա նա ձև գեղ ձի աշ խա տան քը խա թար
ված է: Դրանց թվին են պատ կա նում.

• քա շի  ավե լա ցու մը՝  հա սա կի  ավե լաց ման  բա ցա կա յու
թյան դեպ քում,

• թու լու թյու նը, դան դա ղա շար ժու թյու նը, ար ձա գանք ման 
արա գու թյան նկա տե լի դան դա ղու մը,

• ախոր ժա կի վա տա ցու մը, մշտա կան փոր կա պու թյուն նե րը,
• ձայ նի խռպո տու թու նը, մա զե րի բա րա կումն ու դյու րա

բե կու թյու նը, մաշ կի չո րու թյունն ու կոշ տու թյու նը:

Վա հա նա ձև գեղ ձի աշ խա տան քի խախ տում նե րը հա ջո
ղու թյամբ  հա վա սա րակշռ վում  են  որո շա կի  հոր մո նալ  մի
ջոց նե րի օգ նու թյամբ: Նման դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է ժա
մա նա կին կա տար ված դի ագ նոս տիկ հե տա զո տու թյուն, որը 
հիմն ված է ա րյան մեջ հոր մոն նե րի (Т4 և ТТГ) մա կար դա
կի որոշ ման վրա: Կա նո նա վոր կեր պով (տա րին մեկ ան գամ) 
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անհ րա ժեշտ է ա րյան հա տուկ հե տա զու թյուն կա տա րել, քա
նի որ վա հա նա ձև գեղ ձի աշ խա տան քում յու րա քան չյուր պա
հի կա րող են ի հայտ գալ շե ղում ներ: Նման խախ տում նե րի 
հայտ նա բեր ման դեպ քում երե խա յին  էն դոկ րի նո լո գի հսկո
ղու թյուն է անհ րա ժեշտ:

ՄԱՐ ՍՈ ՂԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՕՐ ԳԱՆ ՆԵ ՐԸ
Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա նե րի մե ծա մաս նու թյան 

մոտ մար սո ղու թյան օր գան նե րը նոր մալ են աշ խա տում, սա
կայն եր բեմն խնդիր ներ են հան դի պում այդ ոլոր տում:

Դրան ցից ամե նա լուր ջը կե րակ րա փո ղի կամ տաս ներ կու
մատ նյա աղի քի ամ բող ջա կան կամ մաս նա կի խցա նումն է, և 
այդ խնդի րը, որ պես կա նոն, ի հայտ է գա լիս ման կան կյան
քի առա ջին օրե րին: Տագ նա պի ազ դան շան ներն են փսխու մը, 
աղի նե րի ան կա նոն գոր ծե լը և ջրազրկ ման նշան նե րը: Նման 
դեպ քե րում, ցա վոք, վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյունն ան
խու սա փե լի է:

Մյուս  հի վան դու թյունն,  այս պես  կոչ ված,  Հիրշպ րուն
գի  հի վան դու թյունն  է,  որի  ժա մա նակ փոք րի կի  փո րի կը 
փքվում է, աղի նե րը  չեն գոր ծում: Այս շեղ ման պատ ճառն 
ուղիղ  աղի քում  նյար դա թե լե րի  ան բա վա րա րու թյունն  է, 
որի հե տև ան քով դրա մի մա սը պրակ տի կո րեն կաթ վա ծա
հար վի ճա կում է գտնվում: Սա լուրջ շե ղում է և այդ պատ
ճա ռով վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյու նը կեն սա կա նո րեն 
անհ րա ժեշտ է:

Աղի քա յին հա մա կար գի հի պո տո նի ան կա րող է փոր կա
պու թյան պատ ճառ հան դի սա նալ: Երբ երե խան մե ծա նում է 
և սկսում ավե լի շատ շարժ վել, մկան նե րի տո նուսն աս տի ճա
նա բար բարձ րա նում է, և նմա նա տիպ խնդիր նե րը լուծ վում 
են բնա կան ճա նա պար հով:
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ՍԻՐ ՏԸ
Ցա վոք, Դա ու նի հա մախ տա նի շի դեպ քում սրտի գոր ծու

նե ու թյան  խախ տու մը  հազ վա դեպ  չէ,  և  հա մախ տա նի շով 
երե խա նե րի  3040 տո կո սը տա ռա պում  է այդ  ոլոր տի այս 
կամ այն շե ղու մով:

Սրտա յին  անո մա լի ա նե րի  լրջու թյու նը  տա տան վում  է 
փոքր ան բա վա րա րու թյան, որը ժա մա նա կի ըն թաց քում ան
հե տա նում է, և բա վա կա նին լուրջ, կյան քին վտանգ սպառ
նա ցող արատ նե րի մի ջև, որոնք վի րա հա տա կան մի ջամ տու
թյուն են պա հան ջում, եր բեմն՝ ան հե տաձ գե լի:

Սրտի ան բա վա րա րու թյան նշան ներն են՝ գու նատ գոր շա
վուն կամ կապ տա վուն մաշ կը, դժվա րա ցած շնչա ռու թյու նը, 
այ տուց ված կո պե րը և սրտի աղ մուկ նե րը, որ բժիշ կը լսում է: 
Սա կայն կլի նի կա կան պատ կե րը կա րող է հստակ չլի նել, ուս
տի, Դա ու նի  հա մախ տա նի շով  երե խա նե րը,  իրենց  կյան քի 
առա ջին օրե րին, պետք է սրտա բա նի ուշա դիր զննում անց
նեն, ինչ պես նաև՝ ԷՍԳ և ԷխոՍԳ: Վի րա հա տու թյուն չպա
հան ջող սրտի գոր ծու նե ու թյան շե ղում նե րի դեպ քում ևս, մի
և նույն  է,  երե խա նե րը մաս նա գե տի կա նո նա վոր պլա նա յին 
հե տա զո տու թյուն նե րի կա րիք ունեն:

ՀԵ ՆԱ ՇԱՐ ԺՈ ՂԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ
Մկա նա յին հի պո տո նի ան և շա րակ ցա կան հյուս վածք նե

րի չա փա զանց առաձ գա կա նու թյու նը օր թո պե դիկ այն պի սի 
խնդիր նե րի հան դեպ է նա խա հակ վա ծու թյուն ստեղ ծում, ինչ
պի սիք կոն քազդ րա յին հո դե րի դիսպ լա զի ան է: Այդ պատ ճա
ռով Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա յի հա մար անհ րա ժեշտ 
է օր թո պե դի զննու մը և կոն քազդ րի հո դե րի ռենտ գեն ստու
գիչ նկա րը: Այժմ պրակ տի կո րեն բո լոր երե խա ներն անց նում 
են նման հե տա զո տում:
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Հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա նե րի շար ժո ղա կան զար
գա ցու մը փոքր ինչ ավե լի դան դաղ է ըն թա նում, նրանք ավե լի 
դժվա րու թյամբ են յու րաց նում մարմ նի կո որ դի նաց ված շար
ժում նե րը: Շատ կա րև որ է հոգ տա նել, որ պես զի երե խան կա
նո նա վոր կեր պով շար ժո ղա կան փորձ ստա նա: Թե ինչ պես 
դա լա վա գույնս անել, կհու շի մաս նա գե տը:

ԱՐ ՁԱ ԳԱՆՔ ՄԱՆ ԱՐԱ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
Հե տա զո տու թյուն նե րը  ցույց  են  տվել,  որ  Դա ու նի  հա

մախ տա նի շի դեպ քում նյար դա յին հա մա կար գի կա ռուց ված
քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը փոքր ինչ դան դա ղեց նում են 
ազ դան շան նե րի ան ցու մը նյար դա թե լե րով, այդ պատ ճա ռով 
երե խա նե րին ավե լի շատ ժա մա նակ է պա հանջ վում ին ֆոր
մա ցի ա յի յու րաց ման և ար ձա գանք ման հա մար: Մաս նա վո
րա պես այդ պատ ճա ռով երե խա նե րի զար գաց ման տեմ պե րը 
դան դաղ են: Դա պետք է հաշ վի առ նել, և երե խա յի հետ պա
րա պե լիս պար տա դիր պահ պա նել անհ րա ժեշտ դա դար նե րը՝ 
փոք րի կին ժա մա նակ տա լով ին ֆոր մա ցի ա յի յու րաց ման հա
մար: Հա կա ռակ դեպ քում կա րող է տպա վո րու թյուն ստեղծ
վել, որ երե խան ոչինչ չի հաս կա նում և չի ար ձա գան քում, չնա
յած իրա կա նում ժա մա նա կը  չի  բա վա րա րում ար ձա գանքն 
ար տա հայ տե լու հա մար: 

ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՕՐ ԳԱՆ ՆԵ ՐԸ
Դա ու նի հա մախ տա նի շով տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի սե

ռա կան օր գան նե րը սո վո րա կան տեսք ունեն: Տղա նե րի մոտ 
առ նան դամն ու ամոր ձի նե րը կյան քի առա ջին եր կու տա րի
նե րին կա րող են սո վո րա կա նից ավե լի փոքր լի նել: Առան
ձին դեպ քե րում, ինչ պես դա լի նում է նաև սո վո րա կան երե
խա նե րի մոտ, ամոր ձի նե րը չեն իջ նում ամոր ձա պար կի մեջ, 
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ուս տի,  եր բեմն  վի րա հա տա կան  մի ջամ տու թյան  կա րիք  է 
զգաց վում:

Առաջ նա յին և  երկ րոր դա յին  սե ռա կան  հատ կա նիշ նե
րի զար գաց ման՝ այ սինքն՝ սե ռա կան օր գան նե րի  չա փե րի 
կամ ցայլ քի շրջա նի մա զա կալ ման ոչ մի կտրուկ տար բե
րու թյուն  չի դրսև որ վում: Դա ու նի հա մախ տա նի շով երի
տա սարդ տղա նե րի  մո րուքն ու  բե ղե րը փոքր  ինչ  ուշ  են 
սկսում աճել, քան նրանց սո վո րա կան հա սա կա կից նե րի
նը,  իսկ աղ ջիկ նե րի մոտ, որ պես կա նոն,  կուրծ քը մեծ  չի 
լի նում: Աղ ջիկ նե րի մոտ 12,5–13 տա րե կա նում սկսվում է 
դաշ տա նը: Դա ու նի հա մախ տա նի շով տղա մար դիկ բեղմ
նա վոր ման ըն դու նակ չեն: 

ՍՊԵ ՑԻ ՖԻԿ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ
Քրո մո սո մա յին հա մա կար գի շե ղումն անհ նար է փո խել, 

այդ պատ ճա ռով Դա ու նի  հա մախ տա նի շը  հի վան դու թյուն 
չէ, այլ ավե լի շուտ՝ գե նե տի կո րեն պայ մա նա վոր ված վի ճակ՝ 
իրեն հա տուկ որո շա կի առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Պահ
պա նո ղա կան կամ վի րա հա տա կան բուժ ման են թարկ վում են 
մի այն հա մըն թաց հի վան դու թյուն նե րը, այլ  ոչ թե հա մախ
տա նի շը: Այ սօր գո յու թյուն ունեն բժշկա կան մի ջամ տու թյան 
որոշ տե սակ ներ՝  կապ ված Դա ու նի հա մախ տա նի շով պայ
մա նա վոր ված տար բեր դրսև ո րում նե րի հետ: Դրան ցից որոշ
նե րը լի ո վին ըն դուն ված են, մյուս նե րը բուռն բա նա վա ճե րի 
պատ ճառ են դառ նում: Մի ան գա մայն բնա կան է, որ Դա ու
նի հա մախ տա նի շով ման կան ծնող նե րը ողջ ուժով ձգտում 
են  օգ նել  նրան,  այդ  պատ ճա ռով  նպա տա կա հար մար  ենք 
գտնում կարճ անդ րա դարձ կա տա րել բժշկա կան հա տուկ մի
ջո ցա ռում նե րի որոշ տե սակ նե րի վրա, որոնք կի րառ վում են 
հա մաշ խար հա յին պրակ տի կա յում:
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ՊԼԱՍ ՏԻԿ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒ ԹՅՈՒՆ
Չնա յած  պլաս տիկ  վի րա հա տու թուն ներն,  իհար կե,  չեն 

կա րող  Դա ու նի  հա մախ տա նի շը  վե րաց նել,  սա կայն,  որոշ 
ծնող ներ դի մում են պլաս տիկ վի րա բույ ժի օգ նու թյա նը՝ այս 
հա մախ տա նի շով մարդ կանց  բնո րոշ  սպե ցի ֆիկ ար տա քին 
նշան նե րը  հար թե լու  հա մար: Առան ձին  դեպ քե րում պլաս
տիկ վի րա բու ժու թյունն, օրի նակ, կա րող է նպաս տել սնուն
դի ըն դուն ման պրո ցե սի բա րե լավ մա նը, սա կայն հիմ նա կա
նում խոս քը գնում է դեմ քի շտկման մա սին: Ժա մա նա կա կից 
պլաս տիկ վի րա բու ժու թյունն օգ նում է ուղ ղել աչ քե րի ձևը, 
բարձ րաց նել այ տոսկ րե րը, փոք րաց նել ներ քևի շրթուն քը կամ 
վզի ավե լորդ հյուս ված քը հե ռաց նել: Վի րա բու ժա կան նման 
մի ջամ տու թյան կողմ նա կից նե րը դրա օգու տը հիմ նա վո րում 
են նրա նով, որ երե խան սո վո րա կան երե խա յի նման կլի նի, 
և մյուս երե խա ներն ավե լի սի րով կշփվեն նրա հետ: Սա կայն 
պետք չէ մո ռա նալ, որ վի րա հա տու թյու նը և բժշկա կան ստա
ցի ո նար պայ ման նե րում գտնվե լը շատ ծանր ապ րում ներ են 
երե խա յի հա մար, որն ամե նից հա վա նա կան է, ժա մա նա կա
վո րա պես կար գե լա կի նրա զար գա ցու մը: Բա ցի այդ, ար տա
քին տես քի փո փո խու թյու նը ոչ մի նկա տե լի ազ դե ցու թյուն 
չի ունե նա ուս ման և հա սա րա կու թյան մեջ ադապ տաց վե լու 
նրա  ըն դու նա կու թյուն նե րի  վրա: Վի րա հա տա կան  մի ջամ
տու թյան որո շումն ամ բող ջու թյամբ կախ ված է ծնող նե րից, 
որոնք պետք է շատ ման րակր կիտ կեր պով կշռա դա տեն բո
լոր թեր և դեմ կող մե րը:

ՎԻ ՏԱ ՄԻՆ ՆԵՐ,  ՀԱՆ ՔԱ ՆՅՈՒ ԹԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻ Ա ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
Դա ու նի հա մախ տա նի շը բազ միցս փոր ձել են բու ժել վի

տա մին նե րի, հան քա նյու թե րի, հոր մոն նե րի և ֆեր մենտ նե րի 
տար բեր հա մադ րու թյուն նե րի, ինչ պես նաև սննդա յին հա վե



28

լում նե րի օգ նու թյամբ: Նա խորդ դա րաշր ջա նի 80ական նե
րին անց կաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը նման թե րա պի ա յի 
նկա տե լի դրա կան ար դյունք ներ  չեն հայտ նա բե րել: Եվ թե
պետ Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա ներն, ինչ պես մյուս 
բո լոր  երե խա նե րը,  վի տա մին նե րի,  հան քա նյու թե րի  և այլ 
տար րե րի կա րիք ունեն, փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այդ մի
ա ցու թյուն նե րի առա վե լա գույն չա փով բարձր չա փա քա նա կը 
չի նպաս տում տվալ հա մախ տա նի շով երե խա նե րի ո՛չ մտա
վոր գոր ծա ռույ թին, ո՛չ օր գա նիզ մի այլ հա մա կար գե րի գոր
ծու նե ու թյա նը:

ՎԱՂ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՕԳ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Շատ կա րև որ է հնա րա վո րինս շուտ սկսել Դա ու նի հա

մախ տա նի շով երե խա յի զար գաց ման ակ տիվ խթա նու մը:
Այդ ծրագ րե րի հիմ քում դրված հիմ նա կան սկզբունք նե րը 

հե տև յալն են.
• Հա տուկ կա րիք նե րով երե խա յի զար գա ցու մը սկզբուն

քայ նո րեն չի տար բեր վում ցան կա ցած այլ երե խա յի զար գա
ցու մից: Տեմ պը փոքրինչ դան դաղ է, սա կայն քայ լե րի հեր թա
կա նու թյու նը շատ թե քիչ նույնն է:

• Այս  կամ այն  ունա կու թյան  յու րաց ման  հա մար ավե լի 
մեծ թվով կրկնու թյուն ներ են անհ րա ժեշտ Դա ու նի հա մախ
տա նի շով երե խա նե րի հա մար: Ուսուց ման ըն թաց քը պետք 
է  աս տի ճա նա բար  լի նի,  անհ րա ժեշտ  է  այն  փոքր  քայ լե րի 
բաժա նել:

• Դա ու նի հա մախ տա նի շով երե խա յի զար գաց ման խթան
ման ըն թաց քում ծնող նե րի դե րը շատ մեծ է, քա նի որ փոք րի
կի կող մից նոր ունա կու թյուն նե րի յու րաց ման և կա տա րե լա
գործ ման հար ցում հենց նրանք պետք է ամեն օր անհ րա ժեշտ 
աջակ ցու թյուն ցույց տան:
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Եթե ըն տա նի քը հնա րա վո րու թյուն չու նի մաս նա գետ նե րի 
հետ կապ հաս տա տե լու, ապա վաղ զար գաց ման այդ ծրագ
րե րը կա րող են օգ նել: Այդ դեպ քում ծնող նե րը, հիմն վե լով այս 
հրա տա րա կու թյուն նե րի վրա և երե խա յի հետ ինք նու րույն 
պա րա պե լով, կօգ նեն նրա զար գաց մա նը: Սա կայն, մեր փոր
ձը ցույց է տա լիս, որ ծնող ներն իրենց շատ ավե լի վստահ են 
զգում, եթե վաղ և նա խադպ րո ցա կան զար գաց ման մաս նա
գետ նե րի օգ նու թյու նը ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն են ունե
նում: Մաս նա գե տի հետ երե խա յի  զար գաց ման ըն թաց քին 
հե տև ե լով,  ծնող նե րը  հստակ պատ կե րա ցում  են  կազ մում, 
թե  ինչ  է  կա տար վում  ըն թա ցիկ  շրջա նում  և  այս պես  կոչ
ված «առա ջի կա զար գաց ման գո տու» մա սին: Նրանք հնա
րա վո րու թյուն  ունեն  ման րա մասն  հանձ նա րա րու թյուն ներ 
ստա նա լու և հաս կա նա լու, թե ինչ պես կա րե լի է հեր թա կան 
ունա կու թյուն նե րի ձև ա վո րու մը խթա նող հա տուկ առա ջադ
րանք ներ կա տա րել երե խա յի հետ (խա ղեր, վար ժու թյուն ներ 
և այլն): Մաս նա գե տը կօգ նի փոք րի կի զար գաց ման պրո ցե սը 
բնա կան կեր պով ներգ րա վել ըն տա նի քի առօ րյա յում, խոր
հուրդ կտա ինչ պես խա ղա յին տա րա ծու թյու նը կազ մա կեր
պել տա նը, կպա տաս խա նի խնամ քին, սննդին և օր վա ռե ժի
մին վե րա բե րող հար ցե րին: 

Հա տուկ  կա րիք նե րով  երե խա նե րի  հո գե բա նաման կա
վար ժա կան օգ նու թյու նը վաղ սկսե լու անհ րա ժեշ տու թյունն 
այ սօր ըն դուն վում է մաս նա գետ նե րի և հե տա զո տող նե րի մե
ծա մաս նու թյան կող մից: Եվ դա ոչ մի այն առողջ դա տո ղու
թյամբ է պայ մա նա վոր ված («որ քան շուտ, այն քան լավ»), այ
լև աշ խա տան քի այն էա կան դրա կան փոր ձով, որը կու տակ
վել է վեր ջին մի քա նի տաս նա մյա կի ըն թաց քում՝ Արև մուտ քի 
երկր նե րում այս պես կոչ ված վաղ օգ նու թյան ծա ռա յու թյուն
նե րի հա ջող գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ:



30

ԻՆ ՖՈՐ ՄԱ ՑԻ ՈՆ-ԼՈՒ ՍԱ ԲԱ ՆՈՂ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ՈՒՍՈՒ ՑՈՒՄ
Ըն տա նիք նե րի  հետ  գործ նա կան  աշ խա տան քից  բա ցի, 

անհ րա ժեշտ են.
• մե թո դիկ նյու թե րի ստեղ ծում և հրա տա րա կում՝ հաշ վի 

առ նե լով և գոր ծա ծե լով վաղ օգ նու թյան ոլոր տի հայ րե նա կան 
մշա կում նե րը և ար տա սահ մա նյան հար մա րեց ված փոր ձը,

• հա մա պա տաս խան  թե մա տի կա յով  գրա կա նու թյան 
թարգ մա նու թյուն և հրա տա րա կում,

• ծնող նե րի  և  մաս նա գետ նե րի  հա մար  նա խա տես ված 
պար բե րա կան հրա պա րա կում նե րի թո ղար կում,

• հա մա գոր ծակ ցու թյուն գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե
րը և ապա գա մաս նա գետ նե րի նա խա պատ րաս տու մը խթա
նող բարձ րա գույն ուսում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի և գի
տահե տա զո տա կան հիմ նար կու թյուն նե րի հետ, 

• լու սա բա նող  գոր ծու նե ու թյուն՝  ուղղ ված  հա սա րա կու
թյան շրջա նում Դա ու նի հա մախ տա նի շով մար դու դրա կան 
կեր պա րի ձև ա վոր մա նը՝ թեր թե րում և ամ սագ րե րում հրա
պա րա կում նե րի մի ջո ցով, ինչ պես նաև նա խա ձեռ նե լով հե
ռուս տա և ռա դի ո հա ղոր դում ներ,  կազ մա կեր պե լով ցու ցա
հան դես ներ և բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում ներ:
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Յու րա քան չյուր ծնող իր երե խա յի հա մար ցան կա նում է 
առա վե լա գույնն անել:  Երբ Դա ու նի  հա մախ տա նի շով 

փոք րիկ է ծնվում, ծնող ներն ու հա րա զատ նե րը ձգտում են 
իրենց հա սա նե լի բո լոր մի ջոց ներն օգ տա գոր ծել՝ նրան օգ նե
լու հա մար: Այս ձգտման մեջ է ամ փոփ վում նրանց ուժը, սա
կայն դրա մեջ են թաքն վում նաև նրանց թու լու թյունն ու խո
ցե լի ու թյու նը: Հա ճախ «հրա շա լի ար դյունք ներ» խոս տա ցող 
«ամե նա նոր մե թոդ ներն» իրա կա նում ամե նև ին  էլ այդ քան 
ար դյու նա վետ չեն, այդ պատ ճա ռով շատ կա րև որ է, որ պես
զի ծնող նե րը պահ պա նեն սթափ դա տե լու կա րո ղու թյու նը, և 
կա րև ո րը, փոր ձեն հնա րա վո րինս առա վե լա գույն տե ղե կատ
վու թյուն ստա նալ այն մա սին, թե ինչ է առա ջարկ վում իրա
գոր ծել: Պար տա դիր պետք  է  ստու գել, ար դյո՞ք  գո յու թյուն 
ունեն առա ջարկ վող բուժ ման գի տա կա նո րեն ապա ցուց ված 
ար ժա նա հա վատ ար դյունք ներ, ինչ պես նաև պար զել, թե ինչ 
գնով են այդ ար դյունք նե րը ձեռք բեր վել: Հա վաք ված և վեր
լուծ ված ին ֆոր մա ցի ա յի վրա հիմ նե լով՝ ան կաս կած, ձեր սե
փա կան ընտ րու թյու նը կա նեք: Մի՛ առաջ նորդ վեք վա խով, որ 
դեռ ոչ բո լոր մի ջոց ներն եք փոր ձել, վա խով, որը ստի պում է 
բու ժում անց կաց նել, որի ար դյու նա վե տու թյու նը ապա ցուց
ված չէ: Ծնող նե րը եր բեմն դժվա րու թյամբ գու մար են հա վա
քում անհ նա րի նի  հույ սով  ինչոր  հրա շա գործհե քի մի  մոտ 
գնա լու հա մար: Նման դեպ քե րում հի աս թա փու թյու նը շատ 
մեծ է լի նում, ինչ պես նաև, մի ջոց նե րի փնտրտու քի և «հե քիմ
նե րին» այ ցե լե լու կամ բուժ ման բարդ կուր սե րի անց կաց ման 
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ըն թաց քում ժա մա նակ չի մնում ուղ ղա կի մի ա սին լի նե լու և 
ուրա խա նա լու մի մյան ցով: 

Դա ու նի  հա մախ տա նի շով  երե խա նե րի  հետ աշ խա տող 
մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քա յին փոր ձը թույլ է տա լիս ձեր 
ուշադ րու թյու նը, հար գե լի՛ ծնող ներ, հրա վի րել ոչ մի այն երե
խա յի  առող ջու թյա նը  մեծ  ուշադ րու թյամբ  վե րա բեր վե լու 
անհ րա ժեշ տու թյան, այ լև նրա շար ժո ղա կան և հա ղոր դակց
ման ունա կու թյուն նե րի ուսուց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում
նե րի, նրա ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան, խոս քի և բազ
մա թիվ այլ  ունա կու թյուն նե րի վրա, որոնք անհ րա ժեշտ են 
տա նը և մեծ աշ խար հում առօ րյա կյան քի հա մար:

Հի շե՛ք, որ երե խա յին ամե նից շատ ձեր ըն կե րակ ցու թյու նը, 
ձեր ուրա խու թյունն ու սե րը, ան կեղծ և խե լա միտ հո գա տա
րու թյունն ու օգ նու թյու նը, ըն դու նումն ու ուշադ րու թյունն է 
անհ րա ժեշտ:
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