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Հ Ի Շ Ե՛ Ք.  
 

 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԲԺՇԿԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՄԲ 
 ԱՐՅԱՆ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԱՍԵՊՏԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽՍՏԱԳՈՒՅՆ 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՄԲ 

 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Արյան նմուշառությունն անհրաժեշտ է կենսաքիմիական և գենետիկական 
բազմաթիվ հետազոտությունների իրականացման նպատակով: Պացիենտի 
համար այդ միջամտության հետ կապված հնարավոր ռիսկերը ներառում են 
դիսկոմֆորտը, հեմատոմաները, կապտուկները, ինչպես նաև ինֆեկցիոն 
բարդությունները, ուստի կարևոր է, որպեսզի այն կատարվի ճիշտ, հմուտ և 
փորձառու բուժքրոջ կողմից: 

2. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Նկարագրել արյան նմուշառության գործընթացը, սահմանել և հաստատել 
վերջինիս միասնական (ունիֆիկացված) տարբերակը ողջ Կենտրոնի համար՝ 
գործնական աշխատանքում հնարավոր սխալները և բացթողումները կանխելու 
նպատակով:  

3. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Միայն համապատասխան փորձառություն և հմտություն ունեցող բուժքույրերն 
են իրավասու արյան նմուշառում իրականացնել: 

4. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ 

 Լարան, 

 «Vacutainer» համակարգ, իսկ բացակայության դեպքում՝ 

 Ներարկիչ (5-20մլ՝ կախված նմուշառվող արյան ծավալից) և «թիթեռնիկ» կամ 
սովորական ասեղ (G18-G21), 

 Ալկոհոլով ներծծված թանզիֆե խծուծներ, 

 Թանզիֆե ստերիլ անձեռոցներ, 

 Թասիկ (օրինակ՝ լոբաձև, մեկանգամյա կամ բազմակի օգտագործման), 

 Արյան հետազոտության լաբորատոր փորձանոթներ (տարբեր գունավորման 
գլխիկներով), 

 Սրածայր թափոնների հավաքման տարողություն, 

 Ձեռնոց բժշկական, ոչ ստերիլ, 

 Կպչուն սպեղանի, 

 Աթոռ և թախտ: 
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5. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 Նույնականացրեք հիվանդին: 

 Պացիենտին բացատրեք գործողության նպատակը և անհրաժեշտությունը, 
նախքան նմուշառությունը ստացեք նրա բանավոր համաձայնությունը: 

 Լրացրեք ուղեգիրը՝ նշելով հիվանդի ազգանունը, անունը, հայրանունը, տարիքը 
կամ ծննդյան ամսաթիվը, հիվանդության պատմագրի թիվը, բաժանմունքը կամ 
ծառայությունը, որտեղից ուղարկվում է արյան նմուշը, անհրաժեշտ 
հետազոտությունները, ուղեգրող բժշկի ազգանունը, նմուշառում կատարող անձի 
ազգանունը և ստորագրությունը, նմուշառության ամսաթիվը և ժամը: 

 Ընտրեք անհրաժեշտ փորձանոթ(ներ)ը և մակնշեք (հիվանդի ազգանունը, 
անունը, հայրանունը, տարիքը կամ ծննդյան ամսաթիվը, հիվանդության 
պատմագրի թիվը, բաժանմունքը կամ ծառայությունը, որտեղից ուղարկվում է 
արյան նմուշը նմուշառություն կատարողի ազգանունը, նմուշառության 
ամսաթիվը և ժամը): 

 Հետաքրքրվեք՝ արդյո՞ք նա պահքի մեջ է (կամ անոթի է) և, եթե այո, ապա որքա՞ն 
ժամանակ: 

 Հարցրեք՝ նախկինում որևէ կողմնակի ռեակցիա եղել է արդյո՞ք ասեղի ծակոցի, 
նմուշառության կամ արյան տեսքի հանդեպ: Եթե եղել է, ապա առաջարկեք 
միջամտությունն իրականացնել պառկած դիրքում: 

 Պրոցեդուրայի ողջ ընթացքում մշտապես հսկեք հիվանդին, հետևեք 
գունատությանը կամ քրտնարտադրությանը՝ դրանք կարող են ուշագնացության 
զարգացման նախանշաններ լինել: 

 Համոզվեք, որ պացիենտը հարմարավետ է նստած/պառկած, վերջույթը պատշաճ 
և անվտանգ դիրքում է: 

 Արյան բոլոր նմուշները պետք է դիտարկվեն որպես պոտենցիալ վարակիչ, և 
դրանց հետ անհրաժեշտ է վարվել համաձայն ընդունված կարգի: 

 Խստորեն պահպանեք անձնական անվտանգության կանոններն արյան և 
սրածայր թափոնների հետ շփվելիս: 

 Հնարավոր անճշտություններից և սխալներից խուսափելու նպատակով 
նմուշառություն կատարող անձն ինքն է նույնականացնում պացիենտին, 
լրացնում ուղեգիրը, մակնշում փորձանոթ(ներ)ը և իրականացնում 
նմուշառության բուն գործողությունը: 

6. ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Լվացեք ձեռքերը միջամտությունից առաջ: Պահպանեք ձեռքերի հիգիենայի 
կանոնները, մի անտեսեք ախտահանումն ալկոհոլի լուծույթով/գելով: 

  Ձեռնոցի կրումը պարտադիր է: 
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 Միջամտության համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, արյան 
փորձանոթները, սրածայր թափոնների հավաքման տուփը պետք է ձեռքի տակ 
լինեն: 

 Տեղադրեք լարանը բազկին: 

 Հարմար երակն ընտրելուց հետո (տե՛ս, նկարը հավելված 1-ում; առավել հաճախ 
օգտագործվում է արմնկափոսի երակը) վենեպուկնցիայի շրջանի մաշկը մշակեք 
ալկոհոլի լուծույթով և թողեք այն չորանա (մոտավորապես 30 վայրկյան): 

 Կատարեք արյան նմուշառումը՝ ֆլեբոտոմիա և արյան արտաքաշում: 

 Լաբորատոր փորձանոթները լցվում են առաջնահերթության սկզբունքով. որպես 
կանոն նախ՝ ոսկեգույն, հետո՝ մանուշակագույն, այնուհետև՝ գորշ, վերջում՝ 
կապույտ/կանաչ գլխիկովը: 

 Անհրաժեշտ ծավալի արյան արտաքաշումից հետո պունկցիոն շրջանին մաքուր 
թանզիֆ հպելով ասեղը հեռացվում է և որոշակի ճնշում գործադրվում 
արյունահոսությունը դադարեցնելու նպատակով (ճնշման գործադրումը նախքան 
ասեղի հեռացումը կհանգեցնի հյուսվածքների վնասման և ցավի առաջացման, 
ինչը պացիենտի համար դիսկոմֆորտի պատճառ կհանդիսանա):  

 Ասեղը երակից հեռացրեք միայն լարանը թուլացնելուց հետո, հակառակ դեպքում 
խիստ հավանական է ենթամաշկային հեմատոմայի առաջացումը: 

 Եթե «Vacutainer» համակարգ է կիրառվում, ապա մեկից ավելի նմուշառում կատարելիս 
առաջին փորձանոթը լցնելուց հետո լարանը փոքր-ինչ թուլացրեք, տեղադրեք հաջորդ 
փորձանոթը, լարանը ձգեք, հավաքեք արյան հերթական ծավալը և այդ կերպ, մինչև բոլոր 
փորձանոթները կլցվեն, որից հետո ասեղը հեռացրեք (տե՛ս, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ մեջ):  

 Փորձանոթներն անհրաժեշտ է մի քանի անգամ շրջել, որպեսզի արյունը խառնվի 
ռեագենտի հետ (տե՛ս, համապատասխան հրահանգը հավելված 2-ում): Շրջումը 
պետք է կատարել նրբորեն, քանզի ինտենսիվ թափահարումը կհանգեցնի արյան 
բաղադրության փոփոխության: 

 Պունկցիայի ենթարկված երակի սեղմումը, արյունահոսությունը դադարեցնելու 
նպատակով, կարող է մի քանի րոպե տևել, իսկ հակամակարդիչներ կամ 
ասպիրին ընդունող հիվանդների մոտ՝ զգալի երկար: Պացիենտն ինքը կարող է 
այդ սեղմումն իրականացնել: 

 Արյունահոսության վերջնական դադարից հետո պունկցիոն կետը ծածկեք կպչուն 
սպեղանիով (եթե վերջինիս հանդեպ ալերգիա չկա): 

 Հավաստիացեք, որ բոլոր սրածայր պիտույքները և բժշկական թափոնները 
պատշաճ կերպով հավաքվել են համապատասխան տարողությունների մեջ: 

 Հանեք ձեռնոցները և լվացեք ձեռքերը: 

 Արյամբ լցված և մակնշված փորձանոթները ուղեգիրի հետ միասին 
համապատասխան «բեռնարկղի»/տարողության մեջ տեղադրելուց հետո 
փոխադրվում են լաբորատորիա:  
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7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 Լարանը 1 րոպեից ավել ձգված չպետք է մնա: Եթե այդ ժամանակահատվածում չի 
հաջողվում արյան անհրաժեշտ ծավալը ստանալ, ապա այն թուլացվում է: Պետք 
է պացիենտին խորհուրդ տալ մի քանի րոպե ջանսիրաբար սեղմել և թուլացնել 
բռունցքը, ինչը կնպաստի արյան արտահոսքին: Հնարավոր է լարանի կրկնակի 
ձգման անհրաժեշտություն առաջանա: 

 Եթե միջամտության ընթացքում պացիենտը թուլություն նշի, գունատվի կամ 
քրտինքով պատվի, անմիջապես ԴԱԴԱՐԵՑՐԵՔ գործընթացը, եթե նա նստած էր՝ 
պառկեցրեք և բարձրացրեք ոտքերը: Մնացեք նրա հետ մինչև վիճակի լիակատար 
կարգավորումը: Նմուշառումն իրականացրեք ավելի ուշ կամ հաջորդ օրերին: 
Տեղեկացրեք բժշկին: Դեպքը գրանցեք (բուժքույրական դիտարկման թերթիկում 
կամ բժշկի կողմից՝ հիվանդության պատմագրում): 

 «Vacutainer» համակարգի ասեղի տրամագծի ընտրությունը կախված է 
նմուշառության ծավալից. որքան շատ փորձանոթ պետք է լցվի արյամբ, այնքան 
ավելի լայն պետք է լինի ասեղի տրամագիծը՝ արյան մակարդումը կանխելու 
նպատակով: 

 Երեխաների մոտ նպատակահարմար է ֆլեբոտոմիան իրականացնել ապահով 
կերպով ֆիքսված «թիթեռնիկ»-ասեղներով, որպեսզի պրոցեդուրայի ընթացքում 
պացիենտի անհանգստության հետևանքով ասեղը պատահաբար դուրս չգա 
երակից և/կամ չվնասի շրջակա հյուսվածքները: 

 Սրածայր պարագաներով պատահական վնասման կամ հիվանդի արյան հետ 
շփման դեպքում դիմել Կենտրոնի համաճարակաբանական ծառայությանը:  

 Կից ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊ-ում նկարագրված է նմուշառության գործընթացը քայլ առ 
քայլ: 
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Հ Ա Վ  Ե  Լ Վ  Ա Ծ  
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. «BD Vacutainer» փորձանոթների համառոտ նկարագրությունը 
 

ԿԱՓԱՐԻՉԻ ԳՈՒՅՆԸ ՇՐՋՈՒՄՆԵՐԻ 
ԹԻՎԸ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ 

  Երկնագույն 3-4 անգամ Պրոթրոմբին, թրոմբոպլաստին, ֆիբրինոգեն, մակարդման գործոններ, 
հեպարինաթերապիայի հսկողություն 

  Սև 8-10 անգամ ԷՆԱ ստուգում (Վեստերգրենի մեթոդով) 
 

  Կարմիր 5-6 անգամ Շիճուկի կենսաքիմիական, շճաբանական, իմունոլոգիական 
հետազոտություն 

  Դեղին 5-6 անգամ Շիճուկի կենսաքիմիական, շճաբանական, իմունոլոգիական 
հետազոտություն 

  Նարնջագույն 5-6 անգամ Շիճուկի կենսաքիմիական, իմունոլոգիական էքսպրես հետազոտություն 
 

  Կանաչ 8-10 անգամ Պլազմայի կենսաքիմիական, իմունոլոգիական հետազոտություն 
 

  Բաց կանաչ 5-6 անգամ Պլազմայի կենսաքիմիական, իմունոլոգիական հետազոտություն 
 

  Մանուշակագույն 8-10 անգամ Ամբողջական արյան հեմատոլոգիական քննություն 
 

  Վարդագույն 8-10 անգամ Արյան խումբ և ռեզուս-գործոն, անկայուն հորմոններ (օստեոկալցին, 
կալցիտոնին, ԱԿՏՀ) 

  Գորշ 8-10 անգամ Գլյուկոզայի հետազոտություն 
 

  Մուգ կապույտ 8-10 անգամ Հետքային տարրերի և թունավոր նյութերի հետազոտություն 
 

●● 
● 

Կապույտ՝ սև պուտերով 8-10 անգամ Մոլեկուլյար ախտորոշում, մոնոնուկլեարների անջատում և հետազոտում 
 

●● 
● 

Կարմիր՝ կանաչ պուտերով 8-10 անգամ Մոլեկուլյար ախտորոշում, մոնոնուկլեարների անջատում և հետազոտում 
 

  Մարգարտա-սպիտակ 8-10 անգամ Պլազմայի մոլեկուլյար-կենսաբանական հետազոտություններ – վիրուսային 
ծանրաբեռնվածության որոշում 

  Բաց դեղին 8-10 անգամ Արյան բջիջների մորֆոլոգիայի հետազոտություն, ցիտոքիմիական թեստեր, 
HLA-տիպայնացում, ԴՆԹ-քննություն 

 
 
 

Անութային երակ 

Արմնկի միջին երակ 

Արքայական երակ 

Ծղիկային երակ 

Գլխային միջին երակ 

Բազկային երակ 

Գլխային երակ 

ՎԵՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹԻ 
ԵՐԱԿՆԵՐԸ 
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ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅՈՒՆԸ,                                                       
ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ 

 

ԱՐՅԱՆ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊ 
(ՀԻՄՆՎԱԾ Է ԱՐՅԱՆ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎՐԱ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Նույնականացնել հիվանդին՝ հարցնելով նրա ազգանունը, անունը, հայրանունը և 
տարիքը (ծննդյան ամսաթիվը): 

2. Պացիենտին բացատրել գործողության նպատակը և անհրաժեշտությունը, 
ստանալ նրա բանավոր համաձայնությունը: 

3. Լրացնել ուղեգիրը՝ նշելով. 

 Հիվանդի ազգանունը, անունը, և հայրանունը, 

 Տարիքը (ծննդյան ամսաթիվը), 

 Բաժանմունքը կամ ծառայությունը՝ որտեղից ուղարկվում է արյան նմուշը, 

 Հիվանդության պատմագրի կամ ամբուլատոր քարտի թիվը (առկայության 
դեպքում), 

 Անհրաժեշտ հետազոտությունները, 

 Ուղեգրող բժշկի ազգանունը, 

 Նմուշառման ամսաթիվը և ժամը, նմուշառուի ազգանունը և ստորագրությունը:  

4. Ընտրել անհրաժեշտ փորձանոթ(ներ)ը և մակնշել. 

 Հիվանդի ազգանունը, անունը և հայրանունը, 

 Տարիքը (ծննդյան ամսաթիվը), 

 Բաժանմունքը կամ ծառայությունը՝ որտեղից ուղարկվում է արյան նմուշը, 

 Հիվանդության պատմագրի կամ ամբուլատոր քարտի թիվը (առկայության 
դեպքում), 

 Նմուշառման ամսաթիվը և ժամը, նմուշառուի ազգանունը և ստորագրությունը:  

5. Դիրքավորել հիվանդին և ընտրել միջամտության համար պիտանի երակը: 

6. Իրականացնել ֆլեբոտոմիան և արյան նմուշառումը: 

7. Լցված փորձանոթ(ներ)ը մի քանի անգամ նրբորեն շրջել: 

8. Փորձանոթ(ներ)ը և ուղեգիրը նախապես ախտահանված համապատասխան 
բեռնարկղի/տարողության մեջ տեղադրելուց հետո ուղարկել լաբորատորիա:  

 
ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇՈՒՄՆԵՐԸ  –  ՏԵ՛Ս, ՍՏՈՐԵՎ: 
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ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 
 

 Պարտադիր է ԱՐՅԱՆ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ իմացությունը: 
 Հետազոտությունները կատարվում են բժշկի նշանակմամբ: 
 Հնարավոր անճշտություններից և սխալներից խուսափելու նպատակով 

նմուշառություն կատարող անձն ինքն է նույնականացնում պացիենտին, 
լրացնում ուղեգիրը, մակնշում փորձանոթ(ներ)ը և իրականացնում 
նմուշառության բուն գործողությունը: 

 Լաբորատորիա ուղարկելուց առաջ մեկ անգամ ևս համոզվել, որ պացիենտի 
ուղեգրում գրված տվյալները փորձանոթին նշվածի հետ նույնական են: 

 Կարելի է փորձանոթին փակցնել ստացիոնար հիվանդի անհատական պիտակը՝ 
լրացնելով բացակայող տվյալները: 

 Արյան նմուշառության բոլոր փուլերում խստորեն պահպանել ասեպտիկայի, 
ինչպես նաև անձնական անվտանգության կանոնները: Ձեռնոցի կրումը 
պարտադիր է: 

 Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո բեռնարկղը/տարողությունը ախտահանել: 
 Պատահականորեն սրածայր պարագաներով վնասման կամ հիվանդի արյան 

հետ շփման դեպքում դիմել Կենտրոնի համաճարակաբանական ծառայությանը:  
 Արյամբ լցված «BD Vacutainer» փորձանոթների շրջումների թիվը տե՛ս, 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ զետեղված աղյուսակում: 
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ԱՐՅԱՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 
 

ԱՐՅԱՆ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ                                                 
ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 

(ՀԻՄՆՎԱԾ Է ԱՐՅԱՆ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎՐԱ) 
 

 
 

 
 

1. Արյան 
նմուշառման 
իրականացումը 

1) Արյան նմուշառումն իրականացվում է արյան վարակի 
կասկածով  բոլոր պացիենտների մոտ:  Նմուշառումն 
անհրաժեշտ է կատարել նախքան  հակաբիոտիկային 
բուժում սկսելը: Եթե հիվանդն ընդունել է հակաբիոտիկ, 
անհրաժեշտ է արյունը վերցնել ոչ ավելի վաղ, քան այն 
ընդունելուց 12-24 ժամ անց (սպասելու ժամանակը 
կախված է հակաբիոտիկի ընդունման պարբերականու-
թյունից:  Նմուշառումն իրականացնել դեղամիջոցի 
հաջորդ դեղաչափի ներմուծումից անմիջապես առաջ): 
Արյունն անհրաժեշտ է հետազոտել աէրոբ և անաէրոբ 
հարուցիչների նկատմամբ: Կրկնակի նմուշառումը 
(տարբեր երակներից) նպաստում է  նմուշներում 
մանրէների հայտնաբերման հավանականության 
բարձրացմանը: Այսպես.  

 Ջերմության առկայության դեպքում արյան նմուշ-
առումն իրականացվում է տենդի սկզբում՝ ջերմու-
թյան բարձրացմանը նախորդող սարսուռի պահին 
և 38°C-ին հասնելիս` որքան հնարավոր է արագ, 
իսկ կրկնվող ջերմային կորագծի դեպքում՝ ջերմու-
թյան բարձրացումից մեկ ժամ առաջ:  Արյան 
նմուշառում կատարվում է նաև հիպոթերմիայի 
(36°C և ցածր), լեյկոցիտոզի (ձախ թեքումով), 
գրանուլոցիտոպենիայի դեպքերում: Նշված դեպ-
քերում արյան նմուշառումը կատարվում է 2 ան-
գամ, 30 րոպե ընմիջումով: 

 Վարակիչ էնդոկարդիտի դեպքում՝ 3 անգամ, 30 
րոպե ընմիջումով, այս դեպքում արյան նմուշա-
ռում կարելի է կատարել անկախ  ջերմության 
բարձրացումից:  

 «ԷԿՄՈ»-ով հիվանդների արյան նմուշառումը 
կատարվում է 2 օրը մեկ անգամ՝ երկնվագ, 30 
րոպե ընմիջումով:  

ՎԱՐԱԿԻ 
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՄԻՏԵ 
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2) Մանրէաբանական հետազոտության համար արյունը 
վերցվում է տարբեր պերիֆերիկ երակներից: 

3) Մեծահասակներից վերցվում է յուրաքանչյուր շշիկի 
համար (աէրոբ և անաէրոբ) 10մլ արյուն, իսկ 
երեխաներից՝ 5-ական մլ*:  

4) Համաձայն ՀՀ ԱՆ հրամանի արգելվում է նմուշառումն 
իրականացնել  կաթետրներից, քանի որ վերջիններս 
կարող են մանրէներով աղտոտված լինել: Իսկ եթե առկա 
է կաթետրով պայմանավորված արյան հունի վարակի  
կասկած, ապա արյան նմուշառումը ցանկալի է կատա-
րել ենթադրյալ պատճառ հանդիսացող կաթետրից:  

5) Կաթետրից արյուն վերցնելու դեպքում առաջին մեկ մի-
լիլիտրը թափվում է, հետո վերցնում է արյան նմուշը:  

*Հետազոտության պատշաճության նպատակով պահանջ-
վում է պահպանել արյան և սնուցող միջավայրի կոնկրետ 
հարաբերակցությունը, սովորաբար՝ 1:9  կամ 1:10, կամ 
օգտագործվող միջավայրի պահանջներին համապատա-
սխան: Հաշվի առնելով մեր Կենտրոնում սննդային միջա-
վայրի առկա միայն մեկ ծավալով շշիկը, գործնականում  
երեխաների դեպքում չի պահպանվում պահանջվող հարա-
բերությունը: 

2. Արյան 
նմուշառման 
վայրը 

 Ստացիոնարի հիվանդների արյան նմուշառումն իրակա-
նացվում է ըստ բաժանմունքների՝ այնտեղ, որտեղ նա 
գտնվում է: Նմուշառման գործընթացը կազմակերպում և 
հսկում  է բուժող բժիշկը՝ ըստ  ծառայությունների*: 

 Ամբուլատոր հիվանդների արյան նմուշառումը կատար-
վում է երկրորդ հարկի բաժանմունքի չափումների սեն-
յակում:  Նմուշառման գործընթացը կազմակերպում և 
հսկում  է բուժող բժիշկը՝ ըստ  ծառայությանների*: 

 Սեդացիայի պայմաններում նմուշառման անհրաժեշտու-
թյան դեպքում միջամտությունը կատարվում է ԻԹԲ-ում: 

*Նմուշառումն իրականցվում է 2 հոգով՝ բժիշկ կամ բժշկի օգ-
նական և բուժքույր՝ ով նախապատրաստում է անհրաժեշտ 
պարագաները և օգնում նմուշառում իրականացնող անձին:  
Նպատակահարմար է և ցանկալի, որպեսզի վենեպունկցիան 
իրականացնի այդ պահին Կենտրոնում գտնվող տվյալ գոր-
ծում ամենահմուտ մասնագետը: 

3. Նմուշառման  
համար 
նախատեսված 

1) Բարձիկ 
2) Թանզիֆե խծուծ, ստերիլ 
3) Մկրատ 
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նյութեր և 
պարագաներ 

4) Լարան 
5) Բժշկական սպիրտ 96% 
6) Բետադինի 10%  լուծույթ 
7) Կպչուն սպեղանի 
8) Միանվագ օգտագործման ստերիլ ձեռնոց 
9) Դիմակ և գլխարկ 
10) Թասիկներ մաքուր և օգտագործված բժշկական 

պարագաների համար  
11) Ստերիլ միանվագ ներարկիչներ և ասեղներ 
12) Աէրոբ և անաէրոբ միջավայրով շշիկներ 

4. Պացիենտի 
նախապատ-
րաստումը 

1) Պացիենտի հոգեբանական նախապատրաստում 
2) Տեղեկատվություն միջամտության նպատակի և 

տեխնիկայի վերաբերյալ, հիվանդի դիքավորում 
5. Արյան անվտանգ 

նմուշառումը՝քայլ 
առ քայլ 

1) Նմուշառման նպատակով երակի ընտրություն  
2) Նմուշառման մասնակիցների ձեռքերի հակասեպտիկ 

մշակում 
3) Ստերիլ դիմակի, գլխարկի և ստերիլ ձեռնոցների կրում 
4) Նմուշառման դաշտի մշակում 
5) Նմուշառման իրականացում 
Բժիշկը/բժշկի օգնականը նախապես մշակում է մաշկը 96% 

սպիրտով, այնուհետև 10%  բետադինով և վերջում՝ 
կրկին 96% սպիրտով: Յուրաքանչյուր մշակումից հետո 
անտիսեպտիկները պետք է  ինքնուրույն չորանան: 
Ստերիլ ներարկիչով իրականացնում է նմուշառումը: 
Մեծահասակից վերցնում է 20մլ արյուն, ասեղը փոխվում 
է, 10մլ լցնում է աէրոբ միջավայրով շշիկի, մնացած 10մլ-
ը նոր ասեղով ՝ անաէրոբ միջավայրով շշիկի մեջ:  

Բուժքույրը  բացում է  սննդային միջավայրով շշիկի 
պլաստիկ կափարիչը՝ առանց ռետինե խցանին դիպչելու* 
և օգնում արյունը շշիկի մեջ լցվելու ընթացքում: 

6) Նմուշառման ընթացքում առաջացած թափոնները հա-
վաքվում  են համապատասխան տարողությունների մեջ: 

7) Շշիկներին վրա նշվում է հիվանդի անունը, ազգանունը, 
տարիքը, հիվանդության պատմագրի կամ ամբուլատոր 
քարտի թիվը,  ջերմաստիճանը նմուշառման պահին, 
վերցման ամսաթիվը և ժամը, նմուշի տեսակը (արյուն):  

8) Շշիկը պահվում է թերմոստատում՝ նախքան մանրէաբա-
նական լաբորատորիա տեղափոխելը: Նմուշառման վե-
րաբերյալ հաղորդվում  է Կենտրոնի համաճարակաբա-



«ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 
ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ 
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նական ծառայությունը, որը կազմակերպում է նմուշի տե-
ղափոխումը մանրէաբանական լաբորատորիա, հետազո-
տության արդյունքների ստացումը և ձևաթղթի կցումը 
հիվանդի բժշկական փաստաթղթերին: 

*Ռետինե խցանի պատահական աղտոտման դեպքում այն 
մշակվում է 96% սպիրտով: 

6. Կրկնակի 
նմուշառման 
անհրաժեշտու-
թյուն 

Կրկնակի նմուշառումն իրականացվում է բժշկի ցուցումով. 
 Արյան մանրէաբանական հետազոտության դրական 

արդյունքից (անջատված հարուցիչ և հաստատված 
զգայնություն հակաբիոտիկի նկատմամբ) ոչ ավելի 
վաղ, քան 48-72, եթե նշանակված հակաբիոտիկա-
թերապիան դրական  դինամիկա չունի: 

 Հակաբիոտիկաթերապիայի արդյունավետությունը 
ստուգելու նպատակով՝ 4 շաբաթ անց: 

 Արյան մանրէաբանական հետազոտության 
բացասական արդյունքի դեպքում՝ 48-72 ժամ անց:  

7. Օգտագործված 
գրականություն և 
աղբյուրներ 

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հոկտեմբերի 11-ի    
«Մանրէաբանական հետազոտության նպատակով կենսաբանական նյութի նմուշառում 
և տեղափոխում» 2717-Ա հրամանով հաստատված  մեթոդական ուղեցույց 

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի «Բժշկական 
թափոններ» թիվ 03–Ն հրաման 

- ՀՀ առողջապահության նախարարի2013 թվականի հոկտեմբերի 11-ի «Ձեռնոցները 
որպես բժշկական միջամտությունների անվտանգության ապահովման միջոց» 2718-Ա 
հրաման 

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի դեկտեմբեր 6-ի «Սրածայր 
գործիքներով վնասվելու և արյան հետ պատահական շփման դեպքում 
բուժաշխատողների մասնագիտական վարակվածության կանխարգելման» 2837-Ա 
հրամանով հաստատված  մեթոդական ուղեցույց, 

- ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի «Ժամանակակից 
մոտեցումներ  ձեռքերի հիգիենայի վերաբերյալ» 2700-Ա   հրամանով հաստատված  
մեթոդական ուղեցույց, 

- https://academic.oup.com/eurheartj/article/36/44/3075/2293384, 
- https://www.cdc.gov/sepsis/clinicaltools/index.html 

https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2017/03000/Surviving_Sepsis_Campaign___  
international.15.aspx 

- http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/141265/5225032524.pdf;jsessionid=28F42
D17B49FC4C4B3F0281B4FA36336?sequence=1: 

Արյան նմուշառման գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգը կազմելիս 
հաշվի են առնվել ՆՄԲԿ բժիշկների առաջարկությունները:  

 
 


