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Վերջին ժամանակներս ակտիվ քննարկվում են Մարդու 

Պապիլոմավիրուսի դեմ Գարդասիլ պատվաստանյութի կիրառման 

նպատակահարմարությունը, արդյունավետությունը, վտանգները։  

Որպես հիմնավորում բերվում է այն փաստը, որ աշխարհի շատ զարգացած 

երկրներ այսօր կիրառում են Գարդասիլ պատվաստանյութը։  

 

(SLA) Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի առաջացման հարցում կարևոր է 

ինչպես մարդու պապիլոմավիրուսի դերը, այնպես էլ մեծ տարիքը, 

ճառագայթման եւ քիմիական ուռուցքածին գործոնների ազդեցությունը։ 

Նպաստող գործոններից են սեռական կյանքի վաղ սկիզբը, վաղ հղիությունն 

ու ծննդաբերությունը, անկանոն սեռական հարաբերությունները, 

աբորտները, սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդությունները, ծխելը, 

հակաբեղմնավորիչների տեւական օգտագործումը եւ իմունիտետի 

խանգարումները։   

Այսպիսով, կարող ենք տեսնել, որ արգանդի վզիկի քաղցկեղի առաջացման 

պատճառները բազմաթիվ են ու բազմաբնույթ, և չի կարելի կենտրոնանալ 

միայն մեկի վրա՝ մյուսների մասին ոչինչ չասելով բնակչությանը ու մարդու 

պապիլոմավիրուսը դարձնելով արգանդի պարանոցի քաղցկեղի միակ 

մեղավորը։      

 

Հայտնի է, որ ՄՊՎ-ով վարակումը տեղի է ունենում սեռական 

ճանապարհով։ Ընդ որում, շատ ընտանիքներ վարակը «ներկրվում» է 

արտերկրից։   

Հասկանալի է դառնում, որ առողջապահության կազմակերպիչների 

առաջին քայլերից մեկը պետք է լինի բնակչության կրթական մակարդակի 

բարձրացումը, վարակներից պաշտպանվելու եղանակների բացատրումը՝ 

հատկապես երիտասարդների շրջանում։  

Քանի-որ ծխելը շատ կարեւոր նպաստող գործոն է, ապա պետք է այդ 

ուղղությամբ նույնպես լուրջ աշխատանք տարվի։ Իսկ այսօր մենք 

փաստում ենք, որ մի քանի բան խոսում են եւ ամեն ինչ մնում է թղթի վրա։  

Ամենևին վերջին տեղում չէ մեր բնակչության իմուն համակարգի 

անմխիթար վիճակը։ Միայն օդի աղտոտվածությունը բավական է ընկճված 

իմունիտետ ունենալու համար։  

 

(SLA) Ըստ 2017 թ-ին լույս տեսած բուժ.աշխատողների համար 

նախատեսված ՄՊՎ-ի դեմ պատվաստումների ազգային ուղեցույցի, վերջին 



տարիներին ավելացել են արգանդի պարանոցի քաղցկեղի դեպքերը, ընդ 

որում ավելացել են առավելապես բարձիթողի դեպքերը։  

Դեռեւս 2004թ-ից ՀՀ-ում գործում է կանանց անվճար հետազոտությունների 

պետական ծրագիր։ Սակայն, մեր հայ կանայք հաճախ չեն դիմում 

մասնագետի մինչեւ դանակը ոսկորին չի հասնում։ Իսկ պետկան 

կառույցները հետեւողական չեն սքրինինգային հետազոտությունների 

կազմակերպման հարցում։ Սրա արդյունքում արգանդի վզիկի քաղցկեղի 

հանդիպման հաճախությունը նվազելու փոխարեն տարեց տարի աճում է։   

Նշեմ նաեւ, որ  2015թ-ին հենց ՀՀ ԱՆ-ի կողմից նշվել է, որ արգանդի 

պարանոցի քաղցկեղը միակ տեսակն է, որը լիովին կանխարգելելի է։ Ահա 

թե ինչու է առողջապահության նախարարությունը կարևորում վերոնշյալ 

ծրագիրը` նախատեսելով սկրինինգ հետազոտություններում ընդգրկել 

հանրապետության 30-60 տարեկան կանանց 50%-ին: Այսպիսի ծրագիր 

ներկայացնելով այն ժամանակ ստացել են ֆինանսավորում 

Համաշխարհային բանկից, սակայն, ինչպես կարող ենք տեսնել եւ իրենք էլ 

չեն թաքցնում – քաղցկեղի հաճախականությունը 0-ի ձգտլու փոխարեն  

ավելացել է։  

Հասկանալ է, որ եթե չի իրագործվում հաստատված պետական ծրագիրը, 

ապա չի կարող լինել որեւէ վստահություն այլ, օրինակ Գարդասիլով 

պատվաստման ծրագրի նկատմամբ։ 

 

Այն ողջ ընթացքում մինչ բոլորը կենտրոնացած էին Գարդասիլի կողմնակի 

ազդեցությունների վրա, մենք ուշադրություն դարձրեցինք նաեւ 

Գարդասիլի ձեռք բերման գործընթացին։ 

 “Երկիր Ծիրանի” խմբակցությունն այդ առումով հարցում էր ուղարկել ԱՆ։  

 

 

1. Գարդասիլի շուկայական արժեքը 70-160$ է, մինչդեռ ՀՀ-ն այն ձեռք է 

բերել ընդամենը 4,5$-ով: Մեր հարցմանը ի պատասխան ԱՆ-ն 

պարզաբանեց, որ պատվաստանյութը ձեռք է բերվել ՄԱԿ-ի մանկական 

հիմնադրամի միջոցով՝ պատվաստանյութերի ու պատվաստումների գլոբալ 

դաշինքի ֆինանսավորմամբ։ Նշվում է, որ Գարդասիլի գնման գործընթաց 

չի իրականացվել։ 

Այստեղից ծագում է առաջին հարցը – եթե պատվաստանյութը ձեռք է 

բերվել ՄԱԿ-ի միջոցով եւ գնման գործընթաց չի իրականացվել, ապա ի՞նչ 

հիմնավորմամբ է պետ. բյուջեից դուրս գրվել շուրջ 150.000 $ եւ ու՞ր է 

գնացել այդ գումարը։ 

 

Մինչ մյուս հարցերին ու նրանց պատասխաններին անդրադառնալը նշեմ, 

որ պատվաստանյութը խորհուրդ է տրվում կատարել ոչ միայն իգական այլ 

նաեւ արական սեռին։ Պատվաստանույթի կիրառման տարիք է համարվում 

9-26 տարեկանը։  

Ըստ տարբեր հետազոտությունների տվյալների հետպատվաստումային 

իմունիտետը պահպանվում է մինչեւ 3; 5 կամ 10 տարի։  

 



2. Ուշադրություն դարձնենք ընտրված երեխաների տարիքին։ 13 տարեկան։ 

Հետաքրքիր է, թե ինչու՞ է ընտրվել հենց այս տարիքային խումբը, երբ 

Գարդասիլը ցուցված է 9-26 տարեկան անձանց։  

Մեկ այլ շատ հետաքրքիր թիվ  – 16.000 երեխա 

Արդյո՞ք ՀՀ-ում կա 13 տարեկան միայն 16.000 աղջիկ։ Օգտվելով վիճ. 

վարչության կայք էջում առկա վիճակագրական տվյալներից մոտավոր 

հաշվարկով ստանում ենք այդ տարիքի շուրջ 20.000 աղջիկ։ Ի՞նչ 

պատճառով է շուրջ 4.000 աղջիկ դուրս մնում այդ պատվաստանյութը 

ստանալու ցանկից։ 

Երբ այդ հարցն ուղղեցինք ԱՆ-ին, ապա պատասխանը եղավ հետեւյալը - 

Պատվաստանյութերի ու պատվաստումների գլոբալ դաշինքի 

քաղաքականության համաձայն երկրներին աջակցություն է տրամադրվում 

միայն մեկ տարիքային խմբի համար։  

Այդ ի՞նչ քաղաքականություն է։ Արդեն պարզ է դառնում, որ 13 տարեկան  

16 000 աղջիկն ընտրանք է, վիճակագրական հասկացություն, որն 

անհրաժեշտ է հետազոտությունների իրականացման համար։ Արդյո՞ք մենք 

պետք է համակերպվենք Պատվաստանյութերի ու պատվաստումների 

գլոբալ դաշինքի քաղաքականության հետ եւ թույլ տանք, որ մեր 

երեխաների վրա հետազոտություն իրականացնեն։ 

 

3. Շատերին հայտնի է, որ շուկայում գոյություն ունեն Մարդու 

պապիլոմավիրուսի դեմ նաեւ այլ պատվաստանյութեր, մասնավորապես 

Գարդասիլ -9 եւ Ցերվարիքս։ 

Մեզ հետաքրքրում էր այն փաստը, թե ինչու է ԱՆ-ն ձեռք բերել հատկապես 

Գարդասիլ – 4ը։ Ի՞նչ առավելություններ այն ունի օրինակ Ցերվարիքսի 

նկատմամբ։ Ինչու է ընտրվել 4 շտամի դեմ պայքարող պատվաստանյութը, 

այն դեպքում, երբ շուկայում կա 9 շտամի դեմ պայաքրող Գարդասիլ - 9ը։  

Պատասխանը կրկին նույնն էր – Գարդասիլ  4-ը ձեռք է բերվել ՄԱԿ-ի 

մանկական հիմնադրամի միջոցով։ 

Այսինքն, մեր երեխաներին պատրաստվում են պատվաստել այն ինչ-որ 

ՄԱԿ-ին է անհրաժեշտ, այլ ոչ թե այն, ինչը լավագույնն  է ու մեր 

երեխաներին է պետք։ 

 

Երկար տարիներ Հայաստանում առկա է բարձր արդյունավետությամբ 

գրիպի դեմ պատվաստանյութը։ Հայտնի է, որ լինում է գրիպի երկու 

սեզոնային բռնկում։ Մեծ թվով հատկապես երեխաներ գրիպի հետեւանքով 

հիվանդանում են թոքաբորբով, ոմանց անգամ փրկել չի հաջողվում։  

Եթե առողջապահական համակարգի այս ղեկավար կազմը այդպես խորը ու 

սրտացավ կերպով անհանգստանում է մեր բնակչության առողջությամբ, 

ապա նրանք պետք է որ պրոպագանդեին գրիպի դեմ պատվաստանյութի 

առկայությունն ու արդյունավետությունը, որը սակայն չի իրականացվում։  

 

4. Ինչպես արդեն նշեցի, հետպատվաստումային իմունիտետը 

պահպանվում է միջինում 5 տարի։ Ստացվում է, որ մեր աղջինկերը մինչեւ 

18 տարին լրանալը շատ ակտիվ ձեւով ապրում են անկանոն սեռական 

կյանքո՞վ։ Հայ ազգը հայտնի իր բարձր բարոյական արժեքներով եւ 



նվիրվածությամբ ընտանիքին։ Այս պարագայում 13 տարեկան աղջիկների 

պատվաստումն անիմաստ է, չի բացառվում նաեւ՝ վտանգավոր եւ պետք չէ 

մեր աղջիկներին։ Այստեղ կրկին վերադառնում ենք այն հարցին, թե, - եթե 

դա մեր աղջիկներին պետք չէ, ապա ու՞մ է անհրաժեշտ։ Դատողությունները 

թողնում եմ ձեզ։  

 

 

 

Ըստ 2017 թ-ին լույս տեսած բուժ.աշխատողների համար նախատեսված 

ՄՊՎ-ի դեմ պատվաստումների ազգային ուղեցույցում նշված տվյալների 

ՄՊՎ-ի դեպքում առաջացող անո-գենիտալ գորտնուկների 

հաճախականությունը կազմում է 0,15-0,18%. Եթե պարզ հաշվարկ 

կատարենք, ապա կստացվի, որ 16 000 աղջկա մոտ առանց պատվաստման  

անո-գենիտալ գորտնուկներ կարող է առաջանալ միայն 29 աղջկա մոտ։ Ընդ 

որում, նշեմ, որ այդ գորտնուկները դեռեւս քաղցկեղ չեն։  Դա 

նախաքաղցկեղային հիվանդություն է։ Այս գորտնուկները կարող են 

ինքնուրույն վերանալ, սակայն կան նաեւ բուժման բազմաթիվ այլ 

տարբերակներ, որոնց արդյունավետությունը կարող է հասնել մինչեւ 90%-

ի։ Այսպիսով ստացվում է, որ պատշաճ սքրինինգային հետազոտում 

կազմակերպելու դեպքում, հնարավոր կլինի արգանդի պարանոցի 

քաղցկեղի հավանականությունը հասցնել 3-ի։ Այդ 3 դեպքում ուռուցքը 

կարելի է հեռացնել հիվանդության վաղ փուլում, պահպանելով ոչ միայն 

կնոջ կյանքը, այլ նաեւ պտղաբերությունը։  

 

Ստացվում է, որ  16 000 աղջիկ պատք է պատվաստվի, որպեսզի կանխվի 3 

հիվանդության դեպք։ Եթե հաշվի առնենք պատվաստանյութի հնարավոր 

բարդությունները, ընդհուպ մինչեւ ծանր հաշմանդամություն ԿՆՀ-ի 

ախտահարմամբ, կամ մահ, ապա հասկանալի է դառնում Գարդասիլի 

պատվաստման անիմաստ լինելը։ 

 

Կարծում եմ, որ այլևս ոչ ոքի մոտ կասկած չմնաց, որ սա հետազոտություն է 

մեր 13-ամյա աղջիկների շրջանում։ Ցանկացած հետազոտության 

ենթարկվող անձ պետք է ունենա ապահովագրություն բարդություններից, 

իր համաձայնությունը տա այդ հետազոտության իրականացման համար։ 

Քանի-որ ՀՀ ԱՆ-ն թաքցնում է հետազոտություն իրականացնելու փաստը, 

ապա կարող ենք հասկանալ, որ մեր աղջիկները բարդություններից նաեւ 

ապահովագրված չեն։  

 

Խարհուրդ է տրվում Գարդասիլի ներարկում իրականացնել միայն 

պրակտիկորեն առողջ մարդկանց շրջանում։ Սակայն, ՀՀ-ում որեւէ 

միջոցառում չի ձեռնարկվում բնակչության առողջական վիճակի 

հետազոտության ուղղությամբ։  

Հասկանալի է, որ աղքատության խիստ բարձր մակարդակը, շրջակա 

միջավայրի աղտոտվածությունը, ներկրվող դեղորայքի կասկածելի որակը, 

սթրեսոգեն պատճառները եւ այլն խիստ բարձրացնում են հիվանդ 



մարդկանց քանակը հանրապետությունում, այդ թվում նաեւ երեխաների 

շրջանում։  

Անհասկանալի է դառնում, թե ինչի հիման վրա կարող է պատվաստում 

իրականացնող բուժանձնակազմը տարանջատել առողջ ու հիվանդ 

երեխային՝ պատվաստանյութի անվտանգությունն ապահովելու համար։  

 

 

 

Նշեմ նաև, որ ինչպես և բոլոր այլ պատվաստանյութերի, այնպես էլ 

Գարդասիլի ներարկումը չի կարող լինել պարտադիր։  Չկա այն պարտադիր 

դարձնող  որեւէ իրավական ակտ։ Այն պետք է կատարվի միայն այն 

անձանց, ովքեր պատվաստվելու ցանկություն են հայտնում։ 

Սակայն, ըստ լուրերի, դեկտեմբերի 11–ից հետո երեխաներին դպրոցից 

խմբերով կարող են տանել պոլիկլինիկաներ պատվաստման կամ 

պատվաստումն իրականացնել դպրոցների բուժ.կետում։ Ընդ որում, ծնողի 

կամ երեխայի գրավոր համաձայնություն չի պահանջվելու, իսկ բանավոր 

հրաժարականը հաշվի չի առնվելու։ Այն է, դուք կարող եք օրվա երկրորդ 

կեսին տեղեկանալ, որ ձեր երեխային ձեր կամքից անկախ մի հակասական 

պատվաստանյութ են ներարկել։  

Այդ իսկ պատճառով, բոլոր ծնողներին, ովքեր չեն ցանկանում, որ իրենց 

աղջիկը ստանա պատվաստանյութը, կոչ եմ անում կանխավ մոտենալ 

պոլիկլինիկա՝ գրավոր տեսքով հրաժարական գրելու համար, կանխավ 

տեղեկացնել դասղեկին, դպրոցի տնօրենին, եւ որ ամենակարեւորն է՝ 

երեխային։  

Խարհուրդ է տրվում Գարդասիլի ներարկում իրականացնել միայն 

պրակտիկորեն առողջ մարդկանց շրջանում։ Սակայն, ՀՀ-ում որեւէ 

միջոցառում չի ձեռնարկվում բնակչության առողջական վիճակի 

հետազոտության ուղղությամբ։  

Հասկանալի է, որ աղքատության խիստ բարձր մակարդակը, շրջակա 

միջավայրի աղտոտվածությունը, ներկրվող դեղորայքի կասկածելի որակը, 

սթրեսոգեն պատճառները եւ այլն խիստ բարձրացնում են հիվանդ 

մարդկանց քանակը հանրապետությունում, այդ թվում նաեւ երեխաների 

շրջանում։  

Անհասկանալի է դառնում, թե ինչի հիման վրա կարող է պատվաստում 

իրականացնող բուժանձնակազմը տարանջատել առողջ ու հիվանդ 

երեխային՝ պատվաստանյութի անվտանգությունն ապահովելու համար։  

 

Ես որպես բժիշկ կոչ եմ անում խուսափել Գարդասիլ-4 

պատվաստանյութից։ Մեր երեխաները ուրիշների համար փորձադաշտ ու 

միլիոններ վաստակելու աղբյուր չեն։ 

 

 

 

 


