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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

  
1.1. Ներածություն 
 
Երեխաների մեծամասնությունը վայելում է առողջ մանկություն՝ առանց 
մասնագիտացված առողջապահական ծառայությունների պահանջի։ Այդուհանդերձ 
որոշ երեխաներ վաղ մանկական հասակից օգնության և առողջապահական 
նշանակալի ռեսուրսների օգտագործման մշտական կարիք ունեն։  
Չնայած մանկական ուղեղային պարալիզի (ՄՈւՊ) համախտանիշների հիմքում 
մոտոր ֆունկցիայի ախտահարումն է՝ այս զարգացման խանգարումով բազմաթիվ 
երեխաներ ունենում են զգացողական, հաղորդակցական և ինտելեկտուալ 
ախտահարումներ և կարող են ունենալ ինքնասպասարկման ֆունկցիաների 
բազմաթիվ սահմանափակումներ։ Չնայած որ խնամակալությունը փոքր երեխայի 
ծնող լինելու բնականոն մաս է կազմում՝ այս դերը ձեռք է բերում բոլորովին այլ 
նշանակություն, երբ երեխան ունենում է ֆունկցիոնալ սահմանափակումներ և 
հնարավոր երկարաժամկետ կախվածություն։ Ծնողների համար հիմնական 
մարտահրավերներից մեկը երեխայի առողջության խրոնիկական խնդիրների 
վարումն է՝ այդ խնդիրներից բխող պահանջների ամենօրյա փոփոխության 
պայմաններում։ Հետևաբար բազմակի հաշմանդամություններով երեխաների 
խնամքը շատ ավելի բարդ գործ է նրանց խնամակալների համար։ Նման խնամքը 
խրոնիկական հաշմանդամությամբ երեխաների հանդեպ կարող է վնասել ծնողների 
ֆիզիկական և հոգեկան բարեկեցությանը։ Դեռևս լիովին հասկանալի չէ՝ ինչպես են 
որոշ ծնողներ հաղթահարում դա և որոշները՝ ոչ։  
Կլաուդիա Ռ. Սենեսակի՝ ՄՈւՊ կլինիկական խնդիրների վարումը աշխատության 
մեջ27 առանձնացված և մեծ կարևորություն է տրված ՄՈւՊ երեխաների 
նեյրոռեաբիլիտացիայի գործընթացում ծնողների ընդգրկմանը։ Մասնավորապես 
նշվում է, որ ՄՈւՊ հիվանդ երեխաների հաջող թերապիան պետք է ներառի 
ընտանիքի ակտիվ մասնակցությունը։ Այն ծնողները, ովքեր սովորել են օգնել իրենց 
երեխաներին, շուտով սկսում են հասկանալ իրենց մասնակցության կարևորությունը, 
այնպես ինչպես և իրենց երեխայի հաշմանդամության բնույթը։ Այս գործընթացի 
արդյունքում ծնողները բարելավում են իրենց սեփական ինքնագնահատականը, որը 
խիստ վնասվել էր, երբ նրանք իմացել էին իրենց երեխայի հաշմանդամության մասին։ 
Ծնողները պետք է ադապտացնեն իրենց սպասումները երեխայի անընդհատ 
փոփոխություններին և նրա էմոցիոնալ հասունությանը։ Ոչ ոք չի կարող ՄՈւՊ 
երեխայի համար անել ավելին, քան հոգատար ծնողը, որն ուղեկցում է երեխային՝ 
սեփական սահմանափակումները ինքնուրույն ընդունելու ճանապարհին՝ 
չխոչնդոտելով նրա նախաձեռնություններին։ 
Ֆունկցիայի սահմանափակումով երեխաների դաստիարակությունը կախված է իր 
երեխայի խնդրին ծնողի ադապտացիայից։ Ծնողները պետք է ինքնուրույն 
հաղթահարեն իրենց երեխայի հաշմանդամության էմոցիոնալ ազդեցությունը։ 
Ծնողներին անհրաժեշտ է ժամանակ, որպեսզի սգան իրենց երեխայի հետ կապած 
երազանքերի կորուստը, և ցանկացած ծնող դա անում է իր սեփական ճանապարհով 
և ժամանակի ընթացքում։ Տիպիկ երեխաներին բնորոշ կյանքի յուրաքանչյուր կարևոր 
շրջան (էտապ) կարող է նորից վշտացնել ծնողներին։  Ծնողների մեծամասնությունը 
իրենց զգում են ոչ ադեկվատ, անզոր և հարաբերականորեն անօգնական, քանի որ չեն 



կարողանում ուղղել իրավիճակը իրենց երեխայի համար։ Նրանց անհրաժեշտ է 
օգնություն՝ իրենց լավ զգալու, հանգստանալու և ուժերը վերականգնելու  համար։ 
 
 
Մանկական ուղեղային կաթված. ընդհանուր տեղեկություններ 
 Մանկական ուղեղային կաթվածը (կամ մանկական ուղեղային պարալիզը՝ ՄՈՒՊ, 
ուղեղային կաթվածը՝ ՈւԿ) մանկական հասակում առաջացող հաշամանդամության 
հիմնական պատճառն է։1  Ըստ տարբեր աղբյուրների՝ ՄՈւՊ տարածվածությունը 
տատանվում է 1.4-3,4։1000 նորածնից2-9։ Ըստ վերջին տարիներին կատարված 
հետազոտությունների կա որոշակի կապ էթնիկ/ռասայական/սոցիոէկոնոմիկ 
պատկանելիության և ՄՈւՊ տարածվածության միջև։ Yvonne W. Wu et al52 կողմից 
2011թ.  8397 ՄՈւՊ երեխաների հետազոտության արդյունքները ևս մեկ անգամ 
հաստատում են ռասսայից և էթնիկ պատկանելիությունից կախված ՄՈւՊ 
առանձնահատկությունը՝ սև (սևամորթ) նորածինների և սպիտակների 
համեմատականում (սև նորածինները ավելի բարձր ռիսկի խմբում են)։ Մեզ չի 
հաջողվել գտնել ՀՀ ՄՈւՊ տարածվածության մասին պաշտոնական հավաստի 
տվյալներ։  ՄՈւՊ-ը սպեցիֆիկ հիվանդություն կամ սիմպտոմ չէ, այլ զարգացող 
ուղեղի ախտահարումից առաջացած համախտանիշների համախումբ, որոնց 
հիմնական կլինիկական դրսևորումը շարժողության խանգարումն է։  
Էթիոպաթոգենեզի և կլինիկական դրսևորումների մեծ բազմազանությունը 
բարդացնում է ՄՈւՊ ունիվերսալ դասակարգումը։  
 
 
 
ՄՈւՊ կանխատեսումը 
 
ՄՈւՊ երեխաների մեծամասնությունը (80-90%) հասնում է չափահասության 
տարիքի, սրա մեջ են ընդգրկվում նաև ծանր հաշմանդամության բերած ձևերը (60-
70%)21։ Ապրելիության ներկայիս տվյալները արտացոլում են 30 տարի առաջվա 
բուժօգնությունը։ Այսօրվա երեխաների ապրելիությունը պետք է որ ավելի բարձր 
լինի։ Ըստ որոշ հետազոտությունների10-14՝ ՄՈւՊ հիվանդ տղաների կյանքի 
տևողությունն ավելի կարճ է, մահվան հիմնական պատճառներն են՝ շնչառական 
ինֆեկցիաները, ասպիրացիան, էպիլեպտիկ ստատուսը, այլ ինֆեկցիաներ։ 
Մահացության պատճառների վերլուծությունների մեծամասնությունը կատարվել է՝ 
հիմնվելով ՄՈւՊ-ով հիվանդների մահվան վկայականների տվյալների վրա, որը 
որոշակիորեն նվազեցնում է արդյունքների ճշգրտությունը։ Չնայած ՄՈւՊ-ով 
երեխաների կյանքի տևողությունը վիճակագրորեն ավելի կարճ է, այնուամենայնիվ 
չկա էական տարբերություն ՄՈւՊ թեթև դրսևորմամբ և ինտակտ երեխաների կյանքի 
տևողության միջև։ Կոգնիտիվ խանգարումների ծանրության աստիճանը՝ չնայած 
շարժական ֆունկցիայի խանգարման ծանրության հետ կոռելյացիայի, հանդիսանում 
է մահացության անկախ կանխատեսիչ. IQ<20 (50% ապրելիություն մինչև 
չափահասություն) ընդդեմ IQ>85 (>95% ապրելիություն մինչ չափահասություն)21։ 
Այս ամենը ենթադրում է, որ ՄՈւՊ երեխաների զգալի մասը չափահասության 
տարիքից հետո համալրում են հաշմանդամների շարքերը և մշտական խնամքի 
կարիք ունեն ողջ կյանքի ընթացքում։  
 



ՄՈւՊ երեխայի խնամքի հիմնական առանձնահատկությունները 
Ցանկացած երեխայի խնամքը պահանջում է նշանակալի ռեսուրսներ, սակայն 
հաշմանդամությամբ երեխայի խնամքի դեպքում այդ ռեսուրսների պահանջը հաճախ 
մեծանում է։ Այս պահանջներն ազդում են հաշմանդամ երեխաների խնամակալների 
հոգեկան և ֆիզիկական առողջության վրա։  
Չնայած շատ ընտանիքներ հաղթահարում են հաշմանդամ երեխա խնամելու 
խնդիրը, հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ երեխաների 
հաշմանդամության ազդեցությամբ կարելի է բացատրել առողջական վիճակի 
տարբերությունները ծնողների մոտ, ըստ որի՝ ՄՈւՊ խնամակալ ծնողների մոտ 
ավելի հավանական են ֆիզիկական և հոգեկան առողջության խնդիրները (Brehaut at 
al.)։ Այս արդյունքերից շատերը համապատասխանում են սթրես պրոցեսի մոդելին, 
ըստ որի խնամակալության հետ կապված սթրեսը կարող է ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն ազդել առողջության չափորոշիչների վրա։ Ստացված տվյալների 
ալտերնատիվ մեկնաբանություններն ընդգրկում են հետևյալ տեսակետը, որ այն 
ծնողները,  որոնք պարբերական կապի մեջ են առողջապահական համակարգի հետ, 
հնարավոր է ունենան ավելի շատ հնարավորություններ իրենց սեփական 
առողջական խնդիրները քննարկելու և դրանց վրա ուշադրություն դարձնելու համար, 
քան այլ մեծահասակները։ Հատկանշական է նաև այն տեսակետը, որ առողջական 
խնդիրների մեծ մասը լրացնելիս՝ խնամակալները, ելնելով հետազոտության 
բնույթից, ավելի խորն են անդրադարձել իրենց առողջության և բարեկեցության 
խնդիրներին, քան դա անում են ազգաբնակչության հարցումների ժամանակ։ ՄՈւՊ 
երեխաների խնամակալները ավելի քիչ եկամուտներ ունեն՝ չնայած այն բանին, որ 
չունեն կրթության մակարդակի էական տարբերություն։ Արդյունքները հաստատում 
են այն ենթադրությունը, որ հաշմանդամ երեխա խնամելու ֆինանսական բեռը 
մասամբ նաև կապված է այն հանգամանքի հետ, որ այս ծնողների համար վճարովի 
աշխատանք կատարելու հնարավորությունն ավելի քիչ է25։  
 
ՄՈւՊ-ով երեխայի խնամքի համար մայրերը միջինում օրական տրամադրում են 6,0 
ժամ՝  աշխատանքային օրերին և 8,3 ժամ՝ հանգստյան օրերին։17  
Հետազոտությունները ցույց են տալիս տեսանելի դրական կախվածություն մայրերի 
հոգեբանական խնդիրների և խնամքին հատկացված ժամանակի միջև։ Առկա է նաև 
էական դրական կապ մայրերի շրջանում դեպրեսիվ սիմպտոմների և “ժամանակի 
մեջ չտեղավորվելու” զգացողության միջև։18 Դպրոցահասակ ՄՈւՊ-ով երեխաների 
ծնողները հակված են մեծ սթրեսներին, ժամանակի խիստ սահմանափակմանը և 
ֆինանսական ու հոգեբանական մեծ բեռ են կրում։16  ՄՈւՊ-ով երեխաների խնամքը 
բացասաբար է ազդում ծնողների ֆիզիկական առողջության, սոցիալական 
բարեկեցության, ազատության, անկախության, ընտանիքի բարեկեցության և 
ֆինանսական ստաբիլության վրա։19  Այդ պատճառով մեծ ուշադրություն է 
անհրաժեշտ հատկացնել ծնողների (հատկապես մայրերի) կարիքներին։ 
Սոցիալական օգնությունը և տարբեր աջակցման ստրատեգիաները պետք է 
զարգացնել` ծնողների փոփոխվող կարիքները հոգալու և հաշմանդամ երեխա 
ունենելու (խնամելու)  սթրեսը մեղմելու համար։ Բացի այդ՝ անհրաժեշտ են էֆեկտիվ 
և կենսունակ փսիխո-սոցիալական ծրագրեր՝ երեխաներին և նրանց ընտանիքներին 
անհրաժեշտ օգնություն ապահովելու համար։15  Այդ իսկ պատճառով բժիշկները և 
առողջապահության այլ մասնագետները պետք է իմանան հաշմանդամությամբ 
երեխաների և նրանց խնամակալների առողջության միջև կարևոր կապի մասին։  



 
 
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
 
Վերջին 10 տարիների ընթացքում մեծ ուշադրության է արժանանում ՄՈւՊ 
երեխաների խնամքի բեռի ուսումնասիրությունը  և առանձնահատկությունների 
որոշումը՝ առաջնային խնամակալների ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեկան 
առողջության ու բարեկեցության վրա դրա բացասական ազդեցության մակարդակի 
որոշման և այդ ընտանիքների հետ առնչվող մասնագետների՝ նյարդաբանների, 
մանկաբույժների և հոգեբանների կողմից առավել էֆեկտիվ կանխարգելիչ 
ռազմավարության մշակման համար։  
Արդի գրականության սահմանափակումները։  
 
ՄՈւՊ ռիսկի և ծանրության աստիճանի կախվածությունը ռասսայից ու էթնիկ 
պատկանելիությունից ապացուցված է։ Վերջին տարիների ընթացքում այս 
տարբերությունների հաստատման ու դրանց հիմքում ընկած 
մեխանիզմների(պատճառների) պարզաբանմանն են ուղղվել մի շարք 
լայնամասշտաբ հետազոտություններ. Yvonne W. Wu et al52 կողմից ուսումնասիրվել 
են ԱՄՆ 8000ից ավելի սևամորթ (սև) և սպիտակամորթ նորածինների ՄՈւՊ ռիսկը, 
որը ցույց է տալիս սև նորածինների ավելի բարձր ՄՈւՊ ռիսկ սպիտակների 
համեմատությամբ, որն առաջնայնորեն կապված է սևերի շրջանում ցածր զանգվածով 
նորածնի ծնվելու ավելի բարձր ռիսկի հետ (մոտ 2 անգամ ավելի բարձր54)։ Tess C. 
Lang, BS at al53 կողմից կատարվել է ռետրոսպեկտիվ հետազոտություն ասիական 
ենթախմբերում ՄՈւՊ վերաբերյալ՝ ընդգրկելով 629542 ասիացի և 2109550 սպիտակ 
ծնունդներ ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգում 1991-2001թթ։ Ասիացիները բաժանվել են 
հետևյալ ենթախմբերի. Արևելյան ասիացիներ (չինացի, կորեացի, ճապոնացի), 
Ֆիլիպիններ, հնդիկներ, խաղաղօվկիանոսյան կղզիների ենթախումբ ( Գուամյան 
կղզիների, հավայան կղզիների և խաղաղօվկիանոսյան կղզիների բնակիչներ), 
սամոացիներ, հարավարևելյան ասիացիների ենթախումբ ( կամբոջացիներ, 
լաոսցիներ, թայեր, վիետնամցիներ)։ Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ազգային 
ենթախմբերի մեծամասնությունը առավել ցածր ՄՈւՊ ռիսկի խմբում է, քան 
սպիտակները, սակայն չի բացահայտում այս տարբերության պատճառները։ Meanner 
Matthew J. at al. կողմից 2012թ իրականացված մեկ այլ մեծ հետազոտություն (ԱՄՆ 4 
նահանգների142338 ութ տարեկան երեխաներից դուրս բերված 476 ՄՈւՊ 
երեխաների շրջանում)։ Մոտոր ֆունկցիան գնահատվել է խոշոր շարժական 
ֆունկցիայի դասակարգման համակարգով (GMFCS), երեխաները բաժանվել են 3 
կատեգորիաների։ Գնահատվել է ռասսա- սպեցիֆիկ տարածվածությունը ՄՈւՊ 
յուրաքանչյուր ծանրության մակարդակի համար։ Հետազոտությունը հաստատել է, 
որ ԱՄՆ սև երեխաների շրջանում ՄՈւՊ տարածվածությունը ավելի բարձր է, 
սակայն տարածվածությունը ավելի բարձր է միայն բարձր սահմանափակումներով 
երեխաների համեմատականում։ Ուշադրության է արժանի նաև այն հանգամանքը, 
որ աֆրիկայում բնակվող սևամորթների շրջանում ՄՈւՊ 
առանձնահատկությունները շատ ավելի մոտ են ԱՄՆ սպիտակամորթներին քան 
սևամորթներին, ինչը ևս մեկ անգամ ուշադրություն է հրավիրում էկոլոգիական 
գործոնի կարևորման վրա։ 



Ամփոփելով վերջին տարիների հետազոտությունները52 53 55՝ կարելի ասել. կա հստակ 
կապ ՄՈւՊ տարածվածության և ծանրության աստիճանի ռիսկի ու էթնիկ, 
ռասսայական, սոցիոէկոնոմիկ, էկոլոգիական պատկանելիության և մայրերի 
կրթական մակարդակի միջև։ Մեզ չի հաջողվել գտնել ՀՀ էթնիկ հայերի շրջանում 
ՄՈւՊ դրսևորման առանձնահատկություններն (տարածվածությունը, ծանրության 
աստիճանը և այլն)   ուսումնասիրող որևէ գիտական հետազոտություն։ ՀՀ գոյություն 
չունի ՄՈւՊ խոշոր շարժական ֆունկցիայի չափման և դասակարգման 
համընդհանուր ընդունված և կիրառելի եղանակ։ Վերը նշվածն անհնար է դարձնում 
ոչ միայն ՄՈւՊ ծանրության ռիսկի գնահատումը հայաստանաբնակ էթնիկ հայերի 
շրջանում։ Իսկ խոշոր շարժական ֆունկցիայի սահմանափակման քանակական 
գնահատման մեխանիզմների բացակայությունը թույլ չի տալիս մասնագետներին 
(նյարդաբաններին, թերապևտներին, մանկաբույժերին) օբյեկտիվորեն գնահատել 
ՄՈւՊ վարման արդյունավետությունը և/կամ կազմել առավել էֆեկտիվ 
ռազմավարություն ՄՈւՊ ախտորոշմամբ երեխաների նեյրոռեաբիլիտացիայի 
կազմակերպման համար։ 
Երեխաների առողջության հետ խնամակալների առողջության կապն ուսումնասիրող 
ժամանակակից լայնամասշտաբ  հետազոտությունների մեծամասնությունը չեն 
պատկանում որևէ գիտական - թեորիական հիմքի, որը կուղորդեր՝ հասկանալու 
մեխանիզմները, համաձայն որոնց ՝ որոշ խնամակալների վրա երեխայի առողջական 
խնդիրները բացասական հետևանք են ունենում, իսկ որոշների վրա՝ ոչ։ 
Հրապարակված հետազոտությունների մեծ մասը ՝ օգտագործելով ավանդական 
անալիտիկ մոտեցումներ, կենտրոնացած է հիպոթեզները հասկանալու վրա, որոնք 
բացահայտում են որևէ ելքային գործոնի կապը մեկ այլ փոփոխականի հետ։ 
Այսպիսով այս մեթոդը ունի բազմաթիվ թերություններ։ Այս կարգի 
հետազոտությունները առաջին հերթին իրականացվում են՝ “կախված” 
փոփոխականի (այս դեպքում՝ խնամակալների առողջության) վրա մանկական 
հասակի հաշմանդամության “անկախ” կամ ուղղակի ազդեցությունները 
գնահատելու համար։ Այնինչ, բնական կամ լաբորատոր կոնտեքստից դուրս, մեկ 
գործոնի փոփոխությունները հարաբերականորեն հազվադեպ են, այնպես, ինչպես 
հազվադեպ են նաև գծային, ադդիտիվ կապի մասին  ենթադրությունները  և 
իդեալական չափումները, որոնք բնորոշ են ռեգրեսիոն անալիզին։ Ավելին, 
ռեգրեսսիայի վրա հիմնված որոշ հետազոտություններ՝ բացատրական 
մեխանիզմների միջև պայմանական կապերի համար սպեցիֆիկ տեսք ունեն29։  
Չնայած որ այս հետազոտությունները օգտակար են ՝ բացահայտում են 
խնամակալների առողջությունը պայմանավորող հնարավոր մեխանիզմների լայն 
սպեկտր՝  դրանք չեն կարող արտացոլել ամբողջական պատկերը, քանի որ չեն 
կարողանում բազմակողմանիորեն ստուգել ուղղակի կամ անուղղակի ազդող այն 
գործոնների բազմությունը, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ առողջական 
վիճակի վրա։ Խնամակալների առողջության և բարեկեցության վրա ազդող 
գործոնների ուղղակի և անուղղակի կապի բարդ ցանցը հասկանալու համար 
հետազոտությունը պետք է ստուգի հիպոթեզների թեորիական (տեսական) հիմքը, 
ինչի արդյունքում հիպոթեզները կարող են ստուգվել զարգացած ստաստիստիկ 
տեխնիկաներով, ինչպիսին է կառուցվածքային հավասարումների մոդելավորումը34։ 
Դիտարկելով արդի հետազոտություններով դեռևս չպարզաբանված այն 
հանգամանքը, որ ծնողների որոշ մասը ամեն դեպքում կարողանում են հաղթահարել 
հաշմանդամ երեխա խնամելու բեռը՝   ներկայիս հետազոտություններում փորձ չի 



արվել՝ ծնողների կրթական և/կամ ինտելեկտի մակարդակի և ծնողների հոգեկան 
առողջության միջև կապի ուսումնասիրման համար՝ ինչը կարծում ենք կարող է օգնել 
բացահայտելու այդ առանձնահատկությունը։ Մեր պոպուլյացիայում կատարվել է 
մեկ նման հետազոտություն՝ ԵՊԲՀ նյարդաբանության ամբիոնի կլինիկական 
օրդինատոր Հ. Հակոբյանի և ԵՊԲՀ նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ բ.գ.դ., 
պրոֆեսոր Հ. Մանվելյանի կողմից  “The burden of paediatric cerebral palsy on caregiver's 
mental health” թեմայով։  ՄՈւՊ երեխաների խնամակալ 96  մայրերի շրջանում 
ուսումնասիրվել է դեպրեսիայի մակարդակը Բեկի դեպրեսիայի հարցաշարով։ Հաշվի 
է առնվել նաև մայրերի կրթական մակարդակը։ Մայրերի 78.1% մոտ հայտնաբերվել է 
թեթև (24%), միջին (49%) և ծանր(5.2%) աստիճանի դեպրեսիա։ Հայտնաբերվել է նաև 
կոռելյացիա մայրերի կրթական մակարդակի և դեպրեսիայի միջև. 
համալսարանական և ավելի բարձր կրթությամբ 40 մայրերի 88.9% ունեցել է 
դեպրեսիա՝ 24.4% թեթև, 55.6% միջին և 8.9% ծանր մակարդակի։ Հոդվածը 
ներկայացվել է նյարդաբանների քսանմեկերորդ համաշխարհային կոնգրեսի (XXI 
World Congress of Neurology) ժամանակ և հրատարակվել է “Journal of the Neurological 
Sciences” ամսագրում 2013թ28։ 
ՄՈւՊ երեխաները ավելի շատ են հակված քնի խանգարումներ ունենալուն քան 
նրանց հասակակիցները42 43։ 
ՄՈւՊ երեխաների շրջանում քնի խանգարումները պայմանավորված են տարբեր 
գործոններով, ինչպիսիք են. մտավոր հետամնացությունը44, տեսողության 
խանգարումները45, ցնցումային համախտանիշը46, հակաէպիլեպտիկ դեղորայքները47, 
քնի օբստրուկտիվ ապնոէն48, կոնտրակտուրաներով, սպաստիկությամբ և շարժական 
ֆունկցիայի ախտահարմամբ պայմանավորված՝ շարժումների 
սահմանափակվածությունը42, ցավը49՝ պայմանավորված սպաստիկությամբ, 
ատամների կարիեսով, օրթեզների օգտագործմամբ և այլն։ Երեխաների  ոչ նորմալ 
քնով պայմանավորված մայրերի (խնամակալների) քնի երկրորդային 
խանգարումները կոռելացվում են մայրական դեպրեսիայի հետ50։  
Leila Dehghan et al.60 424 իրանցի ՄՈւՊ երեխաների և նրանց մայրերի 
ուսումնասիրությամբ ցույց են տրվել ՄՈւՊ երեխա խնամող մայրերի կյանքի որակի 
վրա խնամքի բացասական ազդեցությունը, ինչպես նաև կապը խնամակալների 
կյանքի որակի և ՄՈւՊ ծանրության աստիճանի միջև (վերջինս գնահատվել է  խոշոր 
շարժական ֆունկցիայի դասակարգման համակարգի միջոցով՝ GMFCS)։ 
Հեղինակները բացառման չափանիշներ են ընդունել կոգնիտիվ ֆունկցիայի և 
ինտելեկտի ախտահարումները, ՄՈւՊ երկրորդային ախտանիշների առկայությունը, 
ռևմատոիդ հիվանդությունները ՄՈւՊ երեխաների շարքում և մեկից ավելի երեխայի 
խնամքը նրանց մայրերի կողմից։  
1989-2009թթ Medline և PsychInfo աղբյուրներում տպագրված հոդվածների 
ուսումնասիրությունը24  հաստատում է, ՄՈւՊ երեխաների խնամակալներն ավելի 
մեծ ռիսկ ունեն բեռի զգացողություն ունենալու քան տիպիկ զարգացող երեխաների 
խնամակալները։ Բացահայտվել են 7 ազդեցություններ խնամակալների վրա. 
ժամանակի կորուստ, աշխատանքային սահմանափակումներ (occupational 
restrictions), սոցիալական (հանրային) հարաբերություններ, ընտանեկան 
հարաբերություններ, հոգեկան բարեկեցություն, ֆիզիկական առողջություն և 
ֆինանսական բեռ։ Այս 7 բաժինները կարծես թե կապված են թե՛ միմյանց, թե՛ 
երեխաների ու խնամակալների բնութագրերի հետ։ Դիտարկվել է նաև, որ մայրերն ու 
հայրերը նույն կերպ չեն զգում այս վիճակը, հավանաբար՝ ընտանիքում նրանցից 



յուրաքանչյուրի խաղացած դերի պատճառով։ Օգտագործված ոչ մի հարցաշար չի 
ընդգրկում բոլոր 7 ազդեցությունները: Արդի գրականության մեջ բացակայում են 
խնամակալների բնութագրական տվյալները, որոնք կարող են բացահայտել բեռի 
ռիսկ ունեցող ընտանիքներին, ինչպես նաև էկոլոգիական կոնտեքստը, որը կարող է 
ավելի քիչ բացասական ազդեցություն ունենալ ծնողների վրա։ Բացի այդ՝ 
ազդեցության չափման գործիքները չեն կարող ստանդարտացվել։ Ներկայիս 
գիտելիքները բավարար չեն խնամակալների վրա ՄՈւՊ երեխայի խնամքի 
ազդեցության բոլոր բաժինները դիտարկող համընդհանուր ունիվերսալ մոդելի 
ձևավորման համար։ Ծնողների հոգեկան և ֆիզիկական առողջության կապը 
հաշմանդամ երեխայի խնամքի հետ դեռ կարիք ունի հետազոտման։ Անհրաժեշտ են 
հետազոտություններ՝ ծնողների վրա ՄՈւՊ երեխայի ազդեցությունը լիարժեք 
հասկանալու և ամբողջական մոդելի կազմման համար, որը թույլ կտա ստեղծել 
ուղեցույցներ մասնագետների (նյարդաբանների, մանկաբույժների, ընտանեկան 
բժիշկների և այլն) համար, ինչը թույլ կտա բացահայտել մալադապտացիայի ռիսկով 
ընտանիքներին և բացասական ազդեցության նվազմանն ուղղված լուծումներ 
առաջարկել։ 

Մեզ չի հաջողվել գտնել մեր պոպուլյացիայում ՄՈւՊ երեխաների 
խնամակալների/ծնողների առողջությունը և/կամ բարեկեցությունն ուսումնասիրող 
որևէ հետազոտություն գիտաբժկական գրադարանի և եՊԲՀ գրադարանի 
արխիվներում։ Ընդհանրապես ՄՈւՊ երեխաներ ընդգրկող սակավաթիվ 
հետազոտությունները մեծամասամբ վերաբերում են օրթոպեդիկ 
վիրահատությունների էֆեկտիվության գնահատմանը։ Չկան համընդհանուր 
ընդունված մեխանիզմներ ՄՈւՊ երեխաների խոշոր շարժական ֆունկցիայի 
դասակարգման համար և մակարդակի գնահատման ադապտացված ուղեցույցներ և 
մոդելներ։ Մայրաքաղաքի ծայրամասերում և շրջաններում հանրային տրանսպորտը, 
փողոցները, կրթական համալիրները հարմարեցված չեն հաշմանդամների համար, 
ինչը կարող է խանգարել երեխաների սոցիալական ադապտացիային։ Հաշմանդամ 
երեխաների ընտանիքների աջակցության համար գործող կառույցները հիմնականում 
հասարական կազմակերպությունների բնույթ ունեն և կենտրոնացված են Երևան 
քաղաքում, իսկ լայնամասշտաբ իրականացվող ծրագրերը և ուղեցույցները այս 
ընտանիքների մալադապտացիայի ռիսկերի գնահատման համար բացակայում են։ 
Հաշվի առնելով այս ամենը՝ մենք նպատակ ունենք թարգմանելու և կիրառելու ՄՈւՊ 
երեխաների խոշոր շարժական ֆունկցիայի գնահատման մեխանիզմները, ՄՈւՊ 
երկրորդային ախտանիշների առանձնահատկությունները ՄՈւՊ ախտորոշմամբ 
էթնիկ հայերի  շրջանում, քնի խանգարումները ՄՈւՊ ախտորոշմամբ երեխաների և 
նրանց առաջնային խնամակալների շրջանում,  ստեղծելու հարցաշար՝ 
խնամակալների համար այդ երեխաների խնամքի բեռի գնահատման համար, և 
որոշելու դրա կապը երեխաների շարժական ֆունկցիայի անբավարարության 
մակարդակի, խնամակալների կրթական և/կամ ինտելեկտի մակարդակի միջև։ 
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2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
Կատարվող հետազոտության նպատակն է հանդիսանում ՄՈւՊ երեխաների 
նյարդաբանական դեֆիցիտի աստիճանի և նրանց առաջնային խնամակալների հոգեկան ու 
ֆիզիկական առողջության խանգարումների կապի բացահայտումը։ 
Այդ պատճառով դրվում են հետևյալ խնդիրները. 

1. Ստեղծել հայալեզու հարցաշար ՄՈՒՊ-ով երեխաների նյարդաբանական դեֆիցիտի 
գնահատման համար։ 

2. Ստեղծել հայալեզու հարցաշար ՄՈՒՊ-ով երեխաների առաջնային խնամակալների 
հոգեկան և ֆիզիկական առողջության գնահատման համար։ 

3. Կատարել կոմպլեքսային ուսումնասիրում՝ երեխաների և առաջնային 
խնամակալների շրջանում։ 

4. Բացահայտել հնարավոր կոռելյացիաները ՄՈՒՊ-ով երեխաների տարիքի, 
նյարդաբանական դեֆիցիտի աստիճանի և նրանց առաջնային խնամակալների 
կյանքի որակի, ֆիզիկական և հոգեկան առողջության միջև։ 

5. Ստեղծել ուղեցույցներ՝ ՄՈՒՊ-ով երեխաների առաջնային խնամակալների 
առողջական խնդիրների արդյունավետ վարման համար։ 

 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
 
կլինիկական  
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 
Նախատեսվում է շուրջ 200  ՄՈւՊ երեխաների և նրանց ծնողների ուսումնասիրություն 
ամբուլատոր և ստացիոնար պայմաններում` հաջորդիվ գնահատումով նրանց 
համապատասխանությունը ընդգրկման և բացառման չափորոշիչներին: 
 
Ընդգրկման չափորոշիչներն են.  
ա. բժշկական փաստաթղթերով հաստատված դպրոցահասակ ՄՈւՊ հիվանդ երեխաներ  
բ. ՄՈւՊ երեխաների ծնողներ՝  կանայք և տղամարդիկ՝ 18-ից 75 տարեկանը ներառյալ: 
գ. հիվանդներ, ովքեր համաձայնվել են մասնակցել հետազոտությանը` նախապես 
ստորագրելով տեղեկացված համաձայնագիրը: 
  
Բացառման չափորոշիչներն են. 
ա. մայրերի 18-ից ցածր տարիքը` փաստաթղթերի ձևակերպման բարդություններից 
(ծնողների համաձայնություն մասնակցությանը) և այլ խնդիրներից խուսափելու նպատակով:  
բ. 75-ից բարձր տարիքը` հնարավոր ճանաչողական և ընկալման խնդիրների 
առկայությունից և հարցաշարին պատասխանելու ոչ լիարժեքությունից խուսափելու 
նպատակով:  
գ. Ոչ ՄՈւՊ համախտանիշները, այդ թվում հազվադեպ հանդիպող ժառանգական 
պարալիզներ, պրոգրեսիվող պարալիզներ 
դ. մինչև 75 տարեկան մնեստիկ-կոգնիտիվ դեֆիցիտով ՄՈւՊ երեխաների ծնողները 
(թուլամտությունը ներառյալ), ինչը կարող է խանգարել հիվանդին հետազոտությանը 
առնչվող հարցաթերթիկները լրացնելիս:  
ե. հիվանդներ, ովքեր հետազոտողի կարծիքով չեն համապատասխանում հետազոտության 
պայմաններին` վերը թվարկված պատճառներից յուրաքանչյուրի համաձայն: 
 



Նյութի հավաքագրումը ծրագրվում է իրականացնել հատուկ հարմարեցված հայալեզու 
հարցաթերթիկների լրացման միջոցով: Պլանավորվում է, որ ՄՈւՊ համախտանիշի և 
ծնողների բեռի ցանկացած ուսումնասիրվող բնագավառ գնահատվի՝ քանակական անալիզ 
կատարելու նպատակով: Դրանից ելնելով առաջարկվում է. 
 
1. գնահատել և դասակարգել ՄՈւՊ երեխաների խոշոր շարժական ֆունկցիայի մակարդակը 
Gross Motor Function Measure (GMFM) 66/88  և Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS) մեթոդներով, 
2.երեխաների համընդհանուր գնահատում՝ Childrens Global Assessment Scale (CGAS) version 1.0, 2002 
(Schaffer D, Gould MS, Brasic J, et al.) միջոցով 
3. խնամակալների շրջանում խրոնիկական ցավը` “0–10 Numeric Pain Rating Scale” (McCaffery M, et 
al. 1999), “Where is Your Pain?” (Melzack R. 1975), “PAIN QUALITY ASSESSMENT SCALE”© (PQAS©) 
(Galer, Jensen & Gammaitoni, 2003) թերթիկների միջոցով 
4. Գոտկային շրջանի ցավը՝ “Oswestry” Low Back Pain Disability Questionnaire (Davidson 
M & Keating J. 2001)   
5. խնամակալների կյանքի որակը 36-item Short Form Health Survey (SF-36) հարցաթերթիկով,  
6. դեպրեսիան` Beck’s Depression Inventory-2 (BDI-2) հարցաշարով,  
7. անհանգստությունը` Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) և Taylor հարցաշարով 
8. քունը` Sleep Scale from the Medical Outcomes Study (MOS-Sleep) սանդղակով:  
9. խնամքի բեռը՝ The Zarit's Burden Interview հարցաշարով 
10. խնամակալների ինտելեկտի քանակական գնահատում “Raven Progressive Matrices” 
թեսթի միջոցով 

 
 
  
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 
  
Աշխատանքը, որտեղ հայցորդի մասնաբաժինը կազմելու շուրջ 70%, համապատասխանում  
է նյարդաբանության ամբիոնի հաստատված թեմային` պրոֆ. Հ.Մ.Մանվելյանի 
ղեկավարությամբ: 
 
6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 

1. The burden of paediatric cerebral palsy on caregiver's mental health; H. Hakobyan, H. 
Manvelyan; Neurology, Yerevan State Medical University after M. Heratsi, Yerevan, 
Armenia; Journal of the Neurological Sciences; Volume 333, Supplement 1, Page e545, 
October 15, 2013 

2. The burden of paediatric cerebral palsy on caregiver's mental health; H. Hakobyan 
poster presentation at World Congress of Neurology (XXI WCN), 20-24,sep,2013 
Wienna, Austria 

 
 



7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2014թ. սեպտեմբեր  
2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2014թ. սեպտեմբեր- 2015 հունվար  
3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2015թ. հունվար - 2015 թ. հոկտեմբեր 
4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2015 հոկտոմբեր-2017 սեպտեմբեր 
5. Աշխատանքի ձևակերպում  2016թ. 
6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն  2017թ. ապրիլ  
7. Ատենախոսության պաշտպանություն 2017թ. 

 
 
 
 
Գիտական ղեկավար՝   պրոֆ. Հ. Մ. Մանվելյան       
     ____________________ 

     ստորագրություն 
 
 
 
Հայցորդ՝  Հ. Հ. Հակոբյան     ____________________ 

     ստորագրություն 
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