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ՀՐԱՄԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

ք. Երեւան
N 2717-Ա §11¦  հոկտեմբերի  2013թ.

«ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ ԵՎ 

ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ» ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ  ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ   
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարության 2012 թվականի հունիսի 28-ի N 28 արձա-
նագրային  որոշմամբ  Հավելված 2-ով հաստատված IV բաժնի 
1. կետի ա. ենթակետը և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-
Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 
առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-
րդ կետի «դ» ենթակետը.

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ  ԵՄ

1. Հաստատել̀  
1) «Մանրէաբանական հետազոտության նպատակով կեն սա -
բանական նյութի նմուշառում և տեղափոխում» մեթո դական 
ուղեցույցը̀  համաձայն հավելվածի: 
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2) Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել 
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախա-
րարի տեղակալ Վահան Պողոսյանին:

ԴԵՐԵՆԻԿ  ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ
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ԲԱԺԻՆ I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ
1. Սույն մեթոդական ուղեցույցը նախատեսված է բժշկական 
օգնու թյուն և սպասարկում իրականացնող  բուժաշխատողների̀  
բժիշկների, կենսաբանական նյութ նմուշառողների, կենսա- 
բանական նյութի պահպանման պատասխանատուների և 
տեղափոխում իրականացնողների համար:
2. Մեթոդական ուղեցույցը կօգնի բուժաշխատողներին ընտ-
րել մանրէաբանական հետազոտության իրականացման ճգ-
րիտ պահը, ստանալ հնարավորինս իրական արդյունք և 
հնա  րավորություն կտա ժամանակին կազմակերպել պա-
հանջվող բուժումը, ինչպես նաև անհարժեշտ ցուցումներ տալ 
հիվանդներին̀  նմուշառումը ճիշտ իրականացնելու համար: 
Մանրէաբանական լաբորատոր հետազոտությունների ճշգրիտ 
արդյունքները հնարավորություն կտան հիվանդա նոցային 
համաճարակաբաններին (վարակի հսկողության պա տաս-
խա նատուներին) վարակը ժամանակին հայտնա բերել և կազ-
մակերպել անհրաժեշտ միջոցառումներ ներհիվան դանո ցային 
վարակների կանխարգելման նպատակով:

ԲԱԺԻՆ II. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
3. «Նոզոկոմիալ վարակներ» (լատիներեն nosocomium-նշա-
նակում է հիվանդանոց, իսկ nosocomeò  խնամել հի վան դին) 
հասկացողությունն առաջին անգամ սահմանվել է Առող-
ջապահության համաշխարհային կազմակերպության̀  ԱՀԿ-ի 
կողմից 1979 թվականին, ըստ որի ներհիվանդանոցային 
վարակը դա հիվանդանոցում բուժման ընթացքում ձեռք բերած 
կամ դուրս գրումից հետո ի հայտ եկած վարակն է, որը հիվանդի 
մոտ բացակայել է ընդունման պահին կամ դրանից առաջ, 
ինչպես նաև բուժանձնակազմի մոտ ցանկացած վարակիչ 
հիվանդություն, որը նա ձեռք է բերել մասնագիտական աշխա-
տանքի ընթացքում: 
4. Ներհիվանդանոցային վարակների կառուցվածքը տար-
բեր մասնագիտական ուղղվածության բժշկա կան օգնություն և 
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սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն ներում տար-
բեր է: Այն պայմանավորված է նաև տվյալ հիվան դությունները, 
որպես ներհիվանդանոցային վարակներ ախ տորո շելու մա-
կար դակից: 
5. Մեծ է այն հիվանդությունների ցանկը, որոնց ախտո րո-
շումը կարիք ունի նաև կենսաբանական նյութի մանրէա-
բանական հետազոտության: Ախտորոշման ճշգրտությունը, 
հետևաբար նաև  բուժման արդյունավետությունը պայմանա-
վորված է կենսաբանական նյութի ժամանակին և լիարժեք 
մանրէաբանական հետազոտությունների իրականացմամբ: 
Ուստի բուժման համար կարևոր նշանակություն է ստանում 
դրանց ժամանակին և անսխալ հայտնաբերումը:
6. Ներհիվանդանոցային վարակները դրսևորվում են հետ վիրա-
հատական վերքային, միզային, շնչառական, մաշ կի, փա փուկ 
հյուսվածքների, արյան հունի, նորածնային, հետ ծննդաբերական 
և այլ վարակային բարդությունների տես քով: Դրանց կլինիկական 
դրսևորումները տարբեր են՝ թարա խասեպտիկ բարդություններից 
մինչև անախտանիշ վարա կակրությունը: Ներհիվանդանոցային 
վարակները հիմն ա կանում պայմանավորված են օրգանիզմի 
սեփական (էնդոգեն) մանրէներով, որոնք հիվանդության կամ  
բու ժական միջամտության հետևանքով կարող են հայտնվել 
նոր մայում իրենց տեղակայմանը ոչ բնորոշ անատոմիական 
հատ վածում: Այդպիսի ներհիվանդանոցային վարակները կազ-
մում են ընդհանուր ներհիվանդանոցային վարակների 2/3-ը, 
որոնց կանխարգելումը դեռևս համարվում է բարդ խնդիր: Ներ-
հիվանդանոցային վարակների միայն 1/3 մասն է հնարավոր 
կանխել: Դրանց մի մասը առաջանում է արտաքին գործոնների՝ 
(էկզոգեն) ապանեխման և հիգիենիկ կանոնների խախտման 
հետևանքով:
7. Ներհիվանդանոցային վարակների առաջացման պատ ճառ 
կա րող են հանդիսանալ իրենց կառուցվածքով տար բեր վող 
բազմաթիվ հարուցիչներ՝ սկսած վիրուսներից մինչև նա խա կեն-
դանիները: 
8. Ներհիվանդանոցային վարակների մանրէաբանական կազ-
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մը բաղկացած է ինչպես ախտածին, այնպես էլ պայմանական 
ախտածին մանրէներից: Օրգանիզմի նորմալ միկրոֆլորայով 
պայմանավորված ներհիվանդանոցային բարդությունների 
առաջացումը կախված է օրգանիզմի «ներքին ռիսկից»:  
9. «Ներքին ռիսկը» յուրաքանչյուր հիվանդի մոտ վարակի 
առաջացման հնարավորությունն է, որը պայմանավորված է 
նրա հիմնական հիվանդությամբ:
10. «Ներքին ռիսկը» գոյություն ունի անկախ բուժումից և գոր-
ծում է նաև նախքան ստացիոնար ընդունվելը: Հետագայում 
այն շարունակվում է դրսևորվել ներհիվանդանոցային պայ-
մաններում, կոնկրետ բաժանմունքի միկրոէկոլոգիական մի-
ջա վայրում՝ բուժախտորոշիչ միջամտությունների ողջ բազ-
մա զանության, խնամքի ձևերի և մեթոդների մեջ: Ուստի 
ներ հի վանդանոցային վարակների կանխարգելման գործում 
ընդհանուր կանխարգելիչ միջոցառումների կանոնների պահ-
պանմանը զուգընթաց շեշտադրվում է նաև բուժման ճշգրիտ 
մեթոդների ընտրությունը: 
11. Լաբորատոր մանրէաբանական հետազոտություններն իրա-
կանացվում են տարբեր մեթոդաբանություններով` պարզ 
մանրադիտարկման մեթոդից մինչև բարձր  տեխնոլոգիաների  
կիրառումը: 

ԲԱԺԻՆ III. ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ  
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

12. Յուրաքանչյուր լաբորատոր մանրէաբանական հետազո-
տության արդյունք կախված է նմուշառման պահին հիվանդի 
(հետազոտվողի) կողմից ընդունած դեղորայքից: Այս առումով 
հակաբիոտիկների ընդունումն ունի առանձնահատուկ նշանա-
կություն: Հետևաբար յուրաքանչյուր բուժաշխատող նախքան 
լաբորատոր մանրէաբանական  հետազոտություն նշանակելը 
պետք է հաշվի առնի հիվանդի հակաբիոտիկներով բուժման 
փաստը և դրանց ընդունման տևողությունը:
13. Բուժող բժիշկը խիստ կարիք ունի հիվանդի մոտ վարակի 
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առկայության վերաբերյալ իրական պատկերն իմանալու: Այդ 
պատճառով անհրաժեշտ է ճիշտ կողմնորոշվել նմուշառման 
պահի ընտրության մեջ̀  հակաբիոտիկների ընդունումից որքան 
ժամանակ անց կարելի է իրականացնել նմուշառումը: 

Մանրէաբանական լաբորատոր հետազոտության 
նպատակով կենսաբանական նյութի նմուշառումն իրակա-
նացվում է նախքան   հակաբիոտիկներով  բուժում սկսելը̀  
խստորեն պահպանելով նմուշառման տեխնիկայի և ապա-
նեխման  բոլոր կանոնները:

14. Կենսանմուշների մանրէաբանական հետազոտության հա-
մար տարբեր լաբորատորիաներ ունեն տարբեր հա գեց-
վա ծություն: Ներկայում կան լաբորատորիաներ, որոնք 
ապահովված են ժամանակակից լաբորատոր սարքա վո-
րումներով, տեղափոխման միջավայրերով և լաբորատոր 
սպաս քով, սակայն դեռևս շարունակում են գործել նաև այն-
պիսի լաբորատորիաներ, որոնց հնարավորությունները սահ-
մանափակ են և  հետազոտություններն իրականացվում են ոչ 
ժամանակակից մեթոդներով: 
15. Անկախ լաբորատորիայի հագեցվածության ձևից և մա-
կարդակից, հետազոտման ենթակա կենսանյութի նմու շառումը, 
պահպանումը և  տեղափոխումը իրականացվում է  անսխալ 
և ժամանակին: Տարբեր կենսանյութերի նմուշառման համար 
կարող են կիրառվել տարբեր տրանսպորտային միջավայրեր, 
ուստի նմուշառման ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել 
տրանսպորտային միջավայրի համարժեք ընտ րություն և նմուշն 
ուղեկցող փաստաթղթի ճիշտ և պատշաճ գրանցում: 
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Մանրէաբանական հետազոտության նպատակով նմուշի 
մերժման չափանիշներից որևէ մեկի առկայության դեպքում` 
արգելվում է  լաբորատոր հետազոտության իրականացումը: 

Հետազոտման մերժման չափանիշներ են հանդիսանում. 
սխալ կատարված նմուշառումը, տեղափոխման անհրա-
ժեշտ պայմանների խախտումը, նմուշների անբա վարար 
քա նակությունը, փաթեթավորումը, սխալ փաստաթղ թա-
վորումը և այլն: 

ԲԱԺԻՆ IV. ԱՂԻՆԵՐԻ  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ  

ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ, 
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ  ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

16. Նմուշառումն իրականացվում է  մինչև հակամանրէային 
բուժում սկսելը, կամ հակամանրէային պատրաստուկների 
վերջին ընդունումից 1-2 օր անց̀  կախված օգտագործված 
պատ  րաստուկի տեսակից:

Նմուշառման համար անհրաժեշտ պարագաներ. միան-
վագ օգտագործման ձեռնոցներ, մանրէազերծ անջ րաթափանց, 
հերմետիկ կափարիչով փորձանոթ (տա րողություն), ման-
րէազերծ բամբակյա վիրախծուծ, կամ ստան դարտ տրանս-
պորտային միջավայրով՝ Կերի Բլեր (Gary Blair), կամ որևէ տվյալ 
մանրէի պահպանման և տեղա փոխման համար նախատեսված 
միջավայր, փորձանոթ, միան վագ օգտագործման մանրէազերծ 
մածկաթիակ, տա կա նոթ, կախված հետազոտման նպատակից̀  
կարելի է նմու շառումն իրականցնել նաև որևէ պահածոյացնող 
նյութի կամ խառնուրդի վրա:

17. Նմուշը հավաքվում է ախտահանիչ լուծույթից ամ բող-
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ջովին մաքրված̀  ցանկալի է անհատական օգտագործ ման 
տականոթից:
18. Նմուշառումն իրականացվում է աղիների արտադ րու թյան 
այն մասնաբաժնից, որը պարունակում է լորձ, փրփրա յին կամ 
թարախային զանգված:  
19. Արգելվում է նմուշառման իրականացումը արտաթորման  
առաջին բաժնից, իսկ դիզենտերիայի կասկածի դեպքում նաև 
վերջին բաժնից, քանի որ վերջինս կարող է հանդիսանալ 
բարակ աղիների վերջին հատվածների պարունակություն:
20. Ինքնուրույն արտաթորման բացակայության դեպքում կա-
րելի է կատարել ուղիղ աղու  քսուքի հետազոտություն: Այդ 
նպատակով օգտագործվում են մանրէազերծ բամբակյա 
վիրախծուծ կամ ուղիղ աղիքային ձողիկներ: Քսուքի նմուշա-
ռումն իրականացվում է  ուղիղ աղու վերջնահատվածից:  
21. Նմուշառումն իրականացվում է կղանքային զանգվածի  երեք 
տարբեր հատվածից, նմուշառված կենսաբանական նյութի ոչ 
պակաս, քան 2 գրամ չափաբաժնով:  
22. Նմուշը լաբորատորիա է տեղափոխվում անմիջապես կամ 
վերջինիս անհնարինության դեպքում՝ երկու ժամվա ընթաց-
քում: Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է նմուշը 
պահել սառնարանում` +2-ից +6 աստիճան ըստ Ցել սիուսի 
ջերմաստիճանային (օC) պայմաններում 24 ժամ: Արգել վում է 
նմուշի սառեցումը:
23. Լաբորատոր հետազոտության նախնական արդյունքը, կախ-
ված անջատված մանրէի տեսակից, ներկայացվում է 24 ժամվա 
ընթացքում, իսկ վերջնականը̀  3-4 օրում:  

Գլուխ 1. Յերսինիոզի մանրէաբանական հետազոտման 
նպատակով կենսաբանական նյութի նմուշառում և 
տեղափոխում

24. Յերսինիոզի կլինիկական դրսևորումները բազնազան  
են, որի պատճառով ախտորոշման գործընթացը հաճախ 
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դժվարանում է: Ախտորոշումը հիմնվում է մանրէաբանական և 
շճաբանական հետազոտությունների արդյունքների վրա:  
25. Գերակշռող կլինիկական ախտանշաններին համապա տաս-
խան մանրէաբանական հետազոտության ենթակա են 
տարբեր կենսաբանական նյութեր̀  արյուն, կղանք, աղիների 
արտադրություն, սինովիալ պունկտատ, աչքի արտադրություն, 
ախտահարված մեզենտերիալ լիմֆատիկ հանգույց, հեռացված 
որդանման ելունի  հատված և  բկանցքի քսուք: Որպես կանոն 
բոլոր հիվանդներից նմուշառում են  արյունը, մեզը, կղանքը և 
աղիների արտադրությունը: 
26. Քրոնիկ տոնզիլիտների, բկանցքում փոփոխությունների առ-
կայության, միոկարդիտի և հոդերի ախտահարումով ուղեկցվող 
դեպքերում հետազոտվում է բկանցքի քսուքը: Այդ նպատակով 
քսուքը վերցնում են բամբակյա վիրախծուծի օգնությամբ̀  
ըմպանի հետին պատի լորձաթաղանթից և լեզ վակից:
27. Յերսինիոզային ծագման մենինգիտի կասկածի դեպ քում 
մանրէաբանական հետազոտության նպատակով նմու շա-
ռում են ողնուղեղային հեղուկը: Սինովիալ պունկտատի  
նմուշառումն իրականացվում է միայն բժշկի կողմից:
28. Լեղապարկի  և լեղուղիների բորբոքման դեպքում, հե տա -
զոտման համար նմուշառում են լեղին: 
29. Որդանման ելունի յերսինիոզային ծագման սուր կա տարալ 
բորբոքման կասկածի դեպքում հետազոտվում է որդանման 
ելունի նմուշը̀  (վիրահատական միջամտության ընթացքում 
վերցրած), որը 2-3 ժամվա ընթացքում չոր մանրէազերծ 
փորձանոթով տեղափոխվում է մանրէաբանական լաբո րա-
տորիա:
30. Ներքին օրգանների թարախակույտերի դեպքում  լա բո րա-
տոր հետազոտության նպատակով նմուշառման է ենթարկվում 
թարախը: Լաբորատոր հետազոտության նպա տակով 
թարախը համապատասխան տրանսպորտային միջա վայրով 
փորձանոթում նմուշառելիս  լաբորատորիա է տեղա փոխվում 
է 12 ժամվա ընթացքում, իսկ մանրէազերծ չոր փորձանոթում` 
8 ժամվա ընթացքում: Յերսինոզային նմուշի սառեցումը չի 
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արգելվում:
31. Սեպսիսի և սեպտիցեմիայի դեպքում` արյունը: Այդ նպա-
տակով հետազոտության են ենթարկում երակային արյունը: 
Արյան լաբորատոր հետազոտության նպատակով մանրէազերծ 
փորձանոթի մեջ նմուշառվում է 3-5 միլիլիտր երակային 
արյուն,  սենյակային ջերմաստիճանում 2-3 ժամվա ընթացքում 
տեղափոխվում է լաբորատորիա, իսկ պահպանման կարիք 
առաջանալիս̀  կարելի է պահել սառնարանում` +2-ից +4 աս-
տիճան Ցելսիուսի (օ C-ի )պայմաններում՝ 12-24 ժամ:
32. Աչքի արտադրությունը հետազոտվում է աչքերի ախ տա հար-
ման դեպքում` կոնյուկտիվիտ, ուվեիտ և այլն:
33. Մեզի հետազոտության նպատակով նմուշառվում է  առա-
վոտյան մեզը 3-5 միլիլիտր չափաբաժնով, չոր, մանրէազերծ 
փորձանոթի մեջ̀  պահպանելով մանրէաբանական հետա զո-
տության նպատակով նմուշառման բոլոր կանոնները: (Տես̀  
սույն մեթոդաբանության «Մեզի մանրէաբանական լաբո րա-
տոր հետազոտման նպատակով կենսաբանական նյութի նմու-
շառման  և տեղափոխման կարգը»): 
34. Մեզը լաբորատորիա է տեղափոխվում անմիջապես: Անհ-
րաժեշտության դեպքում այն կարելի է պահել սառնարանում` 
+2-ից+4 աստիճան Ցելսիուսի (օC-ի) պայմաններում` 12-24 ժամ: 
35. Աղիների արտադրության հետազոտման նպատակով նմու-
շառվում է 1-2 գրամ կղանքի առավոտյան չափաբաժինը̀  չոր, 
մանրէազերծ, առանց սնուցող միջավայրի փորձանոթում:
36. Աղիների արտադրությունը նմուշառվում է միանվագ օգտա-
գործման համար նախատեսված, մանրէազերծ, պլաստ մասե 
բեռնարկղին ամրացված հատուկ  գդալիկի միջոցով: 
37. Նմուշառումը կատարվում է աղիների արտադրության 
միջին հատվածից: 
38. Արգելվում է նմուշի մեջ չմարսված կերակրի և մեզի առ-
կայությունը: 
39. Աղիների առավոտյան չգործելու դեպքում նմուշառումն 
իրականացվում է երեկոյան, նմուշը պահվում է սառնարանում: 
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Արգելվում է սենյակային ջերմաստիճանում նմուշի երկարատև̀  
2-3 ժամից ավել պահելը կամ փոխադրելը, վերջինիս 
արդյունքում կարող են նշանակալից փոփոխություններ 
առաջանալ նմուշի մանրէաբանական կազմում, ինչի հե-
տևանքով մանրէաբանական հետազոտության արդյունքը 
կլինի ոչ ճշգրիտ: Ուստի աղիների արտադրության նմուշը 
անհրաժեշտ է լաբորատորիա տեղափոխել հնարավորինս 
կարճ ժամկետում: 
40. Խիստ անհրաժեշտության դեպքում այն թույլատրվում է -2-
ից +4 աստիճան Ցելսիուսի (օC) ջերմաստիճանային պայման-
ներում պահել   սառնարանում` 12-24 ժամ:   
41. Լաբորատոր հետազոտության ճշգրիտ արդյունք ստա նալու 
համար նմուշառումն իրականացվում է հակամանրէային 
բուժումն սկսելուց առաջ, կամ բուժման ավարտից երկու շաբաթ 
հետո:

Գլուխ 2. Կամպիլոբակտերիոզի մանրէաբանական լաբորատոր 
հետազոտման նպատակով կենսաբանական նյութի նմուշառում 
և տեղափոխում

42. Այս հիվանդության ախտորոշման նպատակով ման րէա-
բանական հետազոտման է ենթարկվում աղիների ար տադ-
րությունը̀  լորձ կամ արյան հետքեր պարունակող հատ-
վածներից:
43. Նմուշառումն իրականացվում է նախքան հակաման րէային 
բուժում սկսելը, ինչպես նաև հիվանդության ողջ ըն թացքում՝ 
եթե շարունակվում է արյունային կղանքը, դիաերիայի 
հաճախացումը և այլն:
44. Նմուշառումն իրականացվում է աղիների արտադ րության 
լորձ կամ արյան հետքեր պարունակող  հատվածներից:
45. Ինքնուրույն արտաթորման բացակայության դեպքում քսուքը 
կարելի է վերցնել մանրէազերծ աղիքային ձողիկի կամ 
բամբակե վիրախծուծի միջոցով:
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46. Աղիների արտադրության նմուշը, որը պարունակում է 
լորձ, կամ արյուն, անմիջապես̀  1-2 ժամվա ընթացքում 
տեղափոխվում է մանրէաբանական լաբորատորիա, անհրա-
ժեշտության դեպքում այն թույլատրվում է պահել սառնարանում 
+4 աստիճան Ցելսիուսի (օC) ջերմաստիճանային պայմաններում 
24 ժամ:
47. Եթե անհնար է նմուշը անմիջապես տեղափոխել  ման-
րէաբանական լաբորատորիա, ապա վերջինս տեղադրվում 
է տրանսպորտային միջավայրով լցված փորձանոթի մեջ̀  
ֆիզիոլոգիական լուծույթ, 0.1 տոկոսանոց պեպտոնաջուր, 
թիոգլիկոլային արգանակ̀  3-5 միլիլիտր, (pH7.5) Էմիես կամ 
Կերի-Բլեր միջավայրում:
48. Հետազոտվող կենսանյութի և տրանսպորտային միջա վայրի 
հարաբերությունը պետք է լինի 1:3 կամ 1:5:
49. Այս հիվանդության ախտորոշման նպատակով երբեմն կա-
րիք է առաջանում հետազոտել նաև ողնուղեղային հեղուկը: Այս 
դեպքում նմուշառվում է 3-5 միլիլիտր  կենսանյութ/տես  սույն 
մեթոդաբանության «Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական 
լաբորատոր հետազոտման և տեղափոխման կարգը»/:

Գլուխ 3. Դիսբիոզի մանրէաբանական լաբորատոր հետա-
զոտման նպատակով կենսաբանական նյութի նմուշառում  և 
տեղափոխում

50. Դիսբիոզի հայտնաբերման նպատակով աղիների ար տադ-
րության հետազոտությունը կատարվում է յուրահատուկ 
մեթոդով: Նմուշառման նպատակով անհրաժեշտ է նախ-
քան նմուշառումը, 1-3 օր առաջ պահպանել դիետա̀  բա-
ցառելով աղիներում խմորում առաջացնող սննդամթերքի, 
կաթնամթերքի, ալկոհոլի, հակաբիոտիկների և մանրէային 
պատրաստուկների  (բիֆիդոբակտեր, լակտոբակտեր, աղիքայի 
ցուպիկ և այլն)  ընդունումը: 
51. Նմուշառումն իրականացվում է  ուտելուց 8 ժամ հետո:
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52. Աղիների դիսբիոզի  հետազոտման նպատակով կա տար վող 
նմուշառումն իրականացվում է նախքան քիմիո թերա պևտիկ 
պատրաստուկներով բուժում  սկսելը: 
53. Այս նպատակով հեազոտվող նմուշ է համարվում ինքնու-
րույն արտաթորման արդյունքում ստացված աղիների ար-
տադրությունը: Արգելվում է հոգնայի կամ լուծողականների 
օգտագործման արդյունքում ստացված աղիների արտադ րու-
թյան հետազոտությունը: 
54. Նմուշը պետք է զերծ լինի մեզի մնացորդից, այն հիմնակա-
նում նմուշառվում է միջին չափաբաժնից̀  2 գրամի չափով: 
Նմուշը մանրէաբանական լաբորատորիա է տեղափոխվում 
երկու ժամվա ընթացքում: 
55. Նմուշի լաբորատորիա արագ տեղափոխման անհնարի-
նության դեպքում թույլատրվում է այն +4 աստիճան Ցելսիուսի 
(°С) ջերմաստիճանային պայմաններում պահել 4 ժամ: 
56. Արգելվում է նմուշի սառեցնելը:
57. Լաբորատոր հետազոտության արդյունքները ներկա յաց-
վում են 5-րդ օրը: 

Գլուխ 4. Լեղու մանրէաբանական լաբորատոր հետա զոտման 
նպատակով նմուշառում և տեղափոխում

58. Լեղու նմուշառումն  իրականացվում է  լեղապարկի և լե-
ղուղիների բորբոքային հիվանդությունների դեպքում:
59. Մանրէաբանական հետազոտության նպատակով  լեղու 
նմու շառումը կատարվում է  կամ  զոնդավորման ընթացքում`  
Ա, Բ և Գ չափաբաժիններով, մանրէազերծ երեք տարողության 
մեջ, ինչպես նաև վիրահատության ժամանակ: 
60. Նմուշառումն իրականացվում է  միայն բժշկի կողմից: 
61. Նմուշառումն իրականացվում է  միանվագ օգտագործման 
ներարկչով` 1-2 միլիլիտր և տեղափոխվում է մանրէազերծ, չոր 
փորձանոթի մեջ, տեղափոխվում  է լաբորատորիա 1-2 ժամվա 
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ընթացքում: 
62. Տեղափոխման ընթացքում անհրաժեշտ է փորձանոթը 
խստորեն պահել ուղղահայաց դիրքում:
63. Լաբորատոր հետազոտության վերջնական արդյունք ները 
տրամադրվում են 6  օր հետո:

ԲԱԺԻՆ V. ԲԵՐԱՆԻ, ՔԻԹ-ԸՄՊԱՆԻ,   ԿՈԿՈՐԴԻ, 
ԲՐՈՆԽՆԵՐԻ ԵՎ ԱԿԱՆՋԻ ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԻ 

ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ  ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

64. Կոկորդից, բերանից և քիթ-ըմպանից մանրէաբանական 
հե տազոտության նպատակով նմուշառումն իրականացվում է 
քաղցած ժամանակ կամ ուտելուց 4-5 ժամ հետո, բացառվում է  
ատամների մաքրումը և բերանի խոռոչի ողողումը:
65. Նմուշառումն իրականացվում է մանրէազերծ վի րախ ծու-
ծով, չոր մանրէազերծ փորձանոթի մեջ, կամ համա պատասխան 
տրանսպորտային միջավայրով լցված փոր ձա  նոթում՝ համա-
ձայն վերջինիս ուղեկցող հրահանգի պա  հանջների:
66. Նմուշը լաբորատորիա է տեղափոխվում սենյակային ջեր-
մաստիճանի պայմաններում` 1-2 ժամվա ընթացքում, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում +4 աստիճան Ցելսիուսի (0С) ջեր-
մաստիճանային պայմանում թույլատրվում է  պահել  12 ժամ:  
67. Մենինգակոկի և հեմոֆիլների հայտնաբերման նպա տա-
կով հետազոտության դեպքում նմուշի տեղափոխումը ման-
րէաբանական լաբորատորիա իրականացվում է անմիջապես̀  
պահ պանելով +37 աստիճան Ցելսիուսը (0С–ը)̀  սույն մեթոդական 
ուղեցույցի «Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական լաբո-
րատոր հետազոտման և տեղափոխման կարգ»-ի համաձայն:
68. Արգելվում է նմուշը սառեցնել:
69. Դիֆթերիայի կամ անգինայի  կասկածի դեպքում նմու շա-
ռումն իրականացվում է  քթի խոռոչից և բկանցքից̀  առան ձին 
մանրէազերծ վիրախծուծներով: 
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70. Նմուշառումից առաջ արգելվում է  ախտահանիչներով 
կոկորդի  ողողումը: 
71. Բերանի խոռոչից նմուշառումն իրականացվում է առանց 
ատամները  լվանալու և  քաղցած վիճակում, կամ ուտելուց 
երկու ժամ անց, չոր մանրէազերծ վիրախծուծի օգնությամբ, 
կամ մանրէազերծ գդալիկով և տեղադրվում  մանրէազերծ 
փորձանոթի մեջ (լեզվի մակերեսից թքագեղձերի ծորանների 
բացման հատվածներից, ախտաբանական օջախներից, խո-
ցերի առկայության դեպքում` դրանց հատակից, փառերի ու 
թաղանթների առկայության դեպքում դրանք կարելի է նմու-
շառել  մանրէազերծ ունելիով):
72. Փսխումից խուսափելու նպատակով արգելվում է նմու շա-
ռումն իրականացնել ուտելուց անմիջապես հետո:
73. Քթի խոռոչից նմուշառումն իրականացվում է յուրա քանչյուր 
քթուղու համար օգտագործելով  առանձին վիրախծուծ:
74. Բկանցքից նմուշառումն իրականացվում է  մանրէազերծ  
չոր վիրախծուծի օգնությամբ, այնպես որ այն չդիպչի լեզվին 
և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին: Քանի որ մանրէները 
բկանցքում անհավասարաչափ են բաշխված, ուստի օգտա-
գործվում է մեկ վիրախծուծ, նմուշառելով  հաջորդիվ` աջ նշա-
գեղձից, լեզվակից և քմային կամարից, կոկորդի հետին պատից, 
ապա ձախ նշիկից:
75. Բրոնխների արտադրության նմուշառումն իրականաց վում 
է բժշկի կողմից բրոնխոսկոպի օգնությամբ, կամ շնչափո-
ղահատման առկայության դեպքում` արտածծումով:
76. Հետազոտվող նյութը պետք է լինի թարմ, արգելվում է նմուշի 
սառեցումը:
77. Լաբորատոր հետազոտության նախնական պատաս խանը 
ներկայացվում է 24 ժամ անց, իսկ վերջնական արդյունքը՝ 3-5-
րդ օրը:
78. Քիթըմպանից նմուշառումն իրականացվում է միանվագ 
օգտագործման զնման ձողով, նմուշը վերցնում են փափուկ 
քիմքից, քիթ-ըմպանից և ըմպանի հետին պատից: Նմուշա ռու մից 
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հետո զննաձողը տեղադրում են տրանսպորտային միջավայ-
րով լցված փորձանոթում և ամուր փակում կափարիչով:
79. Նմուշի առավելագույն պահպանման ժամկետը սառնա-
րանում + 4–ից +8 աստիճան Ցելսիուսի (°С) ջերմաստիճանային 
պայմաններում 1 օր է: 
80. Ականջի հիվանդությունների դեպքում մանրէա բա նական 
լաբորատոր հետազոտման նպատակով կենսա բա նական նյութի 
նմուշառումն իրականացվում է նախքան հակաբիոտիկային 
բուժում  սկսելը:
81. Արտաքին ականջի բորբոքային արտադրության նմու շա-
ռումն իրականացվում է բժշկի կամ բուժքրոջ կողմից:
82. Նմուշառումն իրականացվում է հիվանդի անկողնու մոտ, 
կամ միջամտությունների սենյակում, կամ վիրակապարանում՝ 
խստորեն պահպանելով ապանեխման կանոնները:
83. Նախքան նմուշառումը արտաքին ականջի մուտքը մշակ-
վում է 70 աստիճանի (o) սպիրտով, ապա լվանում ման րէա զերծ 
ֆիզիոլոգիական լուծույթով և սպասում մինչև չորանալը:
84. Ախտաբանական օջախից արտադրությունը վերցնում են 
մանրէազերծ, չոր, բամբակե վիրախծուծով և տեղադրում ման-
րէազերծ չոր փորձանոթի մեջ:
85. Միջին և ներքին ականջից  նմուշառումն իրականացվում է 
վիրահատության ընթացքում: Մանրէազերծ, չոր փորձանոթով 
տեղափոխում են մանրէաբանական լաբորատորիա՝ անմի-
ջապես կամ  2 ժամվա ընթացքում:
86. Լաբորատոր հետազոտության արդյունքները ներկա յաց վում 
են 4-5 օր հետո: 

Գլուխ 5. Դիֆթերիայի մանրէաբանական ախտորոշման նպա-
տակով նմուշառմանը և նմուշի տեղափոխմանը ներկա յացվող 
պահանջներ

87. Դիֆթերիայի կասկածի դեպքում հետազոտման է են թարկ-
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վում  քիթըմպանից, բկանցքից վերցված քսուքը, իսկ  փառի 
առկայության դեպքում` փառը: 
88. Նմուշառումն իրականացվում է մանրէազերծ վիրախ ծուծով:  
89. Դիֆթերիայի հարուցիչների (Corynоbacterium diphtheriae) 
նկատմամբ մանրէաբանական հետազոտության նպատակով 
քսուքի նմուշառումն իրականացվում է բուժաշխատողների 
կողմից (բժիշկ, բուժակ, բուժքույր, լաբորանտ):
90. Ախտաբանական տարբեր օջախներից նմուշառումը կա-
տարվում է առանձին վիրախծուծներով:
91. Բկանցքից, ըմպանից և նշիկներից նմուշառումը կա տար-
վում է̀  նախքան սննդի ընդունումը կամ 2 ժամ անց: 
92. Դիֆթերիայի արտաբկանցքային տեղակայման դեպքերում` 
աչք, ականջ, մաշկ, վերք, նմուշառումը կատարվում է 
ախտահարված հատվածներից: Դրան զուգահեռ նմուշառումն  
իրականացվում է նաև բկանցքից և քթից:  
93. Բկանցքից քսուքը վերցվում է մածկաթիակով` լավ լու-
սավորվածության առկայությամբ: Լորձը անհրաժեշտ է վերցնել 
ախտահարված նշիկից̀  փառով պատված բորբոքային օջախի 
և առողջ հյուսվածքի սահմանից̀  վիրախծուծի պտու տակաձև 
շարժումներով:
94. Փառի բացակայության դեպքում լորձը վերցնում են նշիկի 
մակերեսից, քմային աղեղներից, լեզվակից̀  չդիպչելով լեզվի և 
այտի լորձաթաղանթին:
95. Քթից լորձը վերցնելիս պահանջվում է նախապես մաք րել 
քթային ուղիները: 
96. Վիրախծուծն անհրաժեշտ է մտցնել խորը և հպել  բոլոր 
պատերին և միջնապատին̀  յուրաքանչյուր քթանցքի համար 
օգտագործելով առանձին վիրախծուծ:
97. Կոկորդից լորձը կարելի է վերցնել անմիջապես լարին-
գոսկոպիայի ընթացքում: 
98. Ախտահարված մաշկից նմուշ վերցնելու դեպքում անհ-
րաժեշտ է մաշկի այդ հատվածը մաքրել մանրէազերծ ֆի զիո-
լոգիական լուծույթով թրջված թանզիֆե անձեռոցիկով կամ 
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վիրախծուծով, որից հետո զգուշորեն տեղաշարժել  կեղևները 
և վիրախծուծով վերցնել արտազատուկը̀  համա պատասխան 
տրանսպորտային միջավայրով լցված կամ չոր մանրէազերծ 
փորձանոթի մեջ:
99. Նմուշառումից հետո նմուշները տեղափոխվում են լա-
բորատորիա̀  ոչ ուշ, քան 3 ժամվա ընթացքում:  
100. Ցանքը պետք է իրականացնել արագ: Եթե հնարավոր 
չէ ապահովել հետազոտվող նյութի լաբորատորիա արագ 
տեղափոխումը, ապա անհրաժեշտ է օգտագործել տրանս-
պորտային միջավայրեր: Դրանք տարբեր են, ուստի անհրաժեշտ 
է օգտագործելիս խստորեն պահպանել արտադրողի ցու-
ցումները: 
101. Ստացիոնար բուժման իրականացման պայմաններում, 
թեր մոստատի առկայության դեպքում, նմուշառումն իրա կա-
նացվում է շուրջօրյա̀  օգտագործելով ընտրովի սնուցող   միջա-
վայրերով թասեր: Երեկոյան և գիշերային ժամերին ընդուն-
ված հիվանդներից վերցված նմուշների առաջնակի ցան քերն 
առավոտյան ուղարկվում են մանրէաբանական լաբո րատորիա: 

Նմուշառման համար անհրաժեշտ է ունենալ
• հզոր լույսի աղբյուր բկանցքի լուսավորման համար,
• մանրէազերծ վիրախծուծով փորձանոթ, կամ 

սնուցող միջավայրով փորձանոթ,
• մանրէազերծ մածկաթիակ (շպատել),
• մանրէազերծ ֆիզիոլոգիական լուծույթ̀  մաշկի 

ախտա հարված օջախներից նմուշառման համար:
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ԲԱԺԻՆ VI. ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿԻ 
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ 

ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ  ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
102. Նմուշառումն իրականացվում է ողնուղեղային պունկ-
ցիայի միջոցով՝ միայն բժշկի կողմից, խստորեն պահպանելով 
ապանեխման կանոնները̀  նախքան հակաբիոտիկային բուժում 
սկսելը:
103. Նմուշը վերցնում են մանրէազերծ, չոր, ցանկալի է 
ցենտրիֆուգային  փորձանոթի մեջ՝ 1-2 միլիլիտր:
104. Ցանկալի է վերցնել ողնուղեղային հեղուկի երեք նմուշ̀  
կլինիկական, մանրէաբանական և բիոքիմիական հետա զո-
տությունների համար:
105. Մանրէաբանական հետազոտությունն  իրականցվում է  
ամենապղտոր նմուշով լցված փորձանոթից: 
106. Տուբերկուլոզային մենինգիտի կասկածի դեպքում նմու-
շառումն իրականացվում է երկու փորձանոթում՝ յուրա-
քանչյուրում 1-2 միլիլիտր: Ֆիբրինային թաղանթի առաջացման 
նպատակով արգելվում է փորձանոթների թափահարումը:
107. Նմուշն առանց սառեցնելու լաբորատորիա է տեղա-
փոխվում անմիջապես, քանի որ +37 աստիճան Ցելսիուսից (oC) 
ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում որոշ մանրէներ, այդ 
թվում` մենինգակոկերը կարող են ոչնչանալ: 
108. Նմուշի սառեցումից խուսափելու համար տեղափոխումն 
իրականացվում է ջեռակով կամ թերմոստատով ապահովված 
ջերմամեկուսիչ արկղով, կամ փորձանոթը փաթաթում են  
բամբակով:
109. Բացառիկ դեպքերում, երբ նմուշի տեղափոխումն անհնար 
է իրականացնել անմիջապես, այն կարելի է +37 աս տիճան 
Ցելսիուսի (oC) ջերմաստիճանային  պայմաններում 2-4 ժամ 
պահել թերմոստատում: 
110. Լաբորատոր հետազոտության նախնական արդյունքը չոր 
քսուքի մանրադիտակային հետազոտման հիման վրա կարելի 
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է ստանալ 1-2 ժամ հետո, իսկ վերջնականը արդյունքը̀  6 օր 
հետո: 

ԲԱԺԻՆ VII. ՍԻՆՈՎԻԱԼ  ՀԵՂՈՒԿԻ 
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ 
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ  ԵՎ 

ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
111. Սինովյալ հեղուկի նմուշառումը և լաբորատոր հե տա-
զոտությանն իրականացվում է սույն մեթոդաբանության 6-րդ 
բաժնով սահմանված «Ողնուղեղային հեղուկի մանրէա բա-
նական լաբորատոր հետազոտման և տեղափոխման կարգ»-ի 
պահանջներին համապատասխան:

ԲԱԺԻՆ VIII. ՎԵՐՔԱՅԻՆ  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ  ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

112. Վերքային արտադրության նմուշառումն իրա կա նաց վում 
է վերքում թարախային բորբոքման ախտա նշանների առ-
կայության դեպքում: Այն իրականացվում է վիրա կա պա-
րանում` վիրակապության ընթացքում, վիրաս րահում` վիրա-
հատության ընթացքում և այնտեղ, որտեղ կա տարվում է վերքի 
վիրաբուժկան մշակում:
113. Նմուշառումն իրականացնում է բժիշկը, տրանս պորտային 
միջավայրով, միանվագ օգտագործման տարո ղու թյան մեջ̀  
ապանեխման կանոնների պահպանմամբ: 
114. Նմուշառումն իրականացնելիս վերքի շուրջը մշակվում է 
որևէ հականեխիչ լուծույթով կամ սպիրտով: Մանրէազերծ, չոր 
անձեռոցիկով վերքի մակերեսից և հատակից հեռացվում են 
մեռուկացված հյուսվածքները և թարախը:
115. Նմուշառումն իրականացվում է մանրէազերծ, բամ բակ-
յա երկու վիրախծուծով: Առաջին վիրախծուծը շրջանաձև 
շարժումներով պտտում են  վերքի կենտրոնից դեպի եզրը և 
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վերցրած կենսանյութը տեղափոխում առարկայական ապակու 
վրա:
116. Մանրադիտարկման համար պատրաստվում է քսուք, 
ապա նույն վիրախծուծը տեղադրվում է շաքարային արգա-
նակով փորձանոթի մեջ: Երկրորդ մանրէազերծ վիրախծուծով 
վերքից արտադրությունը վերցնում են շրջանաձև շարժում-
ներով` վերքի հատակից դեպի եզրը: Վերցրած նմուշը տե-
ղադրում են հատուկ միջավայրով՝ մանրէազերծ հսկողական 
միջավայրով լցված փորձանոթի մեջ, որը հնարավորություն է 
տալիս հայտնաբերել օդակյաց, անօդակյաց (աէրոբ, անաէրոբ) 
մանրէները և սնկերը:
117. Դրենաժի առկայության դեպքում վերքային ար տադ րու-
թյունն արտածծում են մանրէազերծ, միանվագ օգտա գործման 
ներարկիչով և տեղափոխում  լաբորատորիա: 
118. Նմուշը տեղափոխում են լաբորատորիա անմիջապես, 
կամ նմուշի վերցման պահից սենյակային ջերմաստիճանի 
պայամաններում 1 ժամվա ընթացքում, անհրաժեշտության 
դեպքում այն կարելի է պահել 6 ժամ` տեղադրելով   թեր-
մոստատ:
119. Քսուքի մանրադիտման հիման վրա տրվող նախնական 
պատասխանը տրամադրվում է մեկ ժամվա ընթաց քում, 
օդակյաց (աէրոբ) մանրէների և հակաբիոտիկների զգայու-
նության վերաբերյալ արդյունքը̀  2-3 օր հետո, իսկ անօդակյաց 
(անաէրոբ) մանրէների վերաբերյալ արդյունքը̀  7-10 օր հետո: 

ԲԱԺԻՆ IX.ԱՉՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

120. Աչքի արտադրության նմուշառումն իրականացվում է աչ-
քի հիվանդությունների՝ եղջերաթաղանթի, ծիածանա թաղանթի, 
կոպերի և  արցունքագեղձերի բորբոքային հիվան դու թյունների 
դեպքում:
121. Նմուշառումն իրականացվում է նախքան հակա բիո տի կային 
բուժման սկսելը: Եթե դեղորայքային բուժումն  այնուամենայնիվ 
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սկսված է, ապա նմուշառումը կարելի է կա տարել այն 
դադարեցնելուց  6 ժամ հետո:
122. Նմուշառումն իրականացվում է ակնաբույժի կողմից՝ 
միջամտությունների սենյակում, կամ վիրահատարանում՝ 
ան մի ջապես վիրահատության ժամանակ, իչպես նաև վիրա-
կապարանում՝ խստորեն պահպանելով ապանեխման  կանոն-
ները:
123. Նմուշառումը  թույլատրվում է կատարել առավոտյան̀  
նախքան լվացվելը և աչքի կաթիլներ ընդունելը, պլատինե 
օղակի, զննաձողի (զոնդի), կամ մանրէազերծ վիրախծուծի 
միջոցով: 
124. Նմուշը վերցնելու համար անհրաժեշտ է ստորին կոպի 
ներքևի անցումային  ծալքը ձգված պահել, իսկ վերին կոպը 
շրջել և արտադրությունը  վերցնել վերին անցումային ծալ-
քից: Վերցրած նմուշը բարակ շերտով քսել մանրէազերծ, 
ճարպազրկված առարկայական ապակու վրա:  
125. Ցանքի համար նմուշով օղակը սպիրտայրոցի կրակի 
վրայով իջեցվում է օշարակով կամ արգանակով լցված մանրէա-
զերծ փորձանոթի մեջ:
126. Թարախային արտադրության դեպքում նմուշառումն 
իրականացվում է ֆիզիոլոգիական լուծույթով թրջված ման-
րէա զերծ վիրախծուծով՝ ստորին կոպի ներսային մակերեսից 
շարժելով դեպի ակնաճեղքի ներսային մակերեսը: Նմուշառման 
ընթացքում անհրաժեշտ է խստորեն հետևել, որ վիրախծուծը 
չդիպչի թարթիչներին:
127. Կոպի եզրից թարախային արտադրության նմուշառման 
նպատակով մանրէազերծ ունելիով հեռացնում են թարախային 
կեղևը և նմուշառումն իրականացնում ախտահարված օջախի 
հատակից՝ թարթիչների հիմքին մոտ:  
128. Ծիածանաթաղանթից նմուշառումն իրականացնում են 
պլատինե ձողիկով՝ նախապես ծիածանաթաղանթը ցավազր-
կելուց հետո: Եթե հիվանդը կրում է կոնտակտային լինզաներ, 
ապա նմուշառումն իրականացնում են լինզաների ներքին 
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մակերեսից: Նմուշառումից հետո զննաձողը ընկղմում են հա-
տուկ տրանսպորտային միջավայրով լցված փորձանոթում,  
նմուշը խառնում են, զննաձողը հանում փորձանոթից, փոր-
ձանոթը ամուր փակում կափարիչով:
129. Յուրաքանչյուր նմուշառումից հետո աչքում կաթեցնում են  
1-2 կաթիլ հականեխիչ լուծույթ:
130. Նմուշը լաբորատորիա է տեղափոխվում  անմիջապես:
131. Նախնական արդյունքը ներկայացվում է մեկ ժամից, իսկ 
վերջնական արդյունքը̀  3-4 օր հետո:

ԲԱԺԻՆ X. ԿՐԾՔԻ ԿԱԹԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ  ԵՎ 
ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

132. Կրծքի կաթի նմուշառումն իրականացվում է կրծքով կե-
րակրելուց առաջ, կամ կերակրելուց 2 ժամ հետո̀  նախքան 
հակաբիոտիկային բուժում սկսելը:
133. Նմուշառումից առաջ աջ և ձախ կրծքերը  լվանում են  
օճառով, գոլ ջրով և  չորացնում մաքուր սրբիչով: 
134. Պտուկների մակերեսը և մատների ծայրերը մշակում 
են կիրառելով եռյակ մեթոդը̀  հականեխիչով ներծծված վի-
րախծուծներ̀  (հաջորդաբար̀  70o սպիրտ-յոդ-սպիրտ, հաջոր-
դաբար̀  սպիրտ-բետադին-սպիրտ), միայն մեկ հականեխիչ 
նյութի օգտագործման դեպքում, այն կատարել եռանվագ: 
135. Կրծքի կաթի առաջին չափաբաժինը̀  մոտավորապես 3-4 
միլիլիտր թափում են, որից հետո կինը առանձին ման րէազերծ 
տարողության մեջ, յուրաքանչյուր կրծքագեղձից կթում է 3- 5 
միլիլիտր կաթ: 
136. Արգելվում է սենյակային ջերմաստիճանում նմու շի եր կա-
րատև (երկու ժամից ավել) պահելը, քանի որ այդ պայ մաններում 
կաթում պարունակվող մանրէները կարող են բազմանալ, ինչի 
հետևանքով մանրէաբանական հետա զո տու թյան քանակական 
արդյունքները կլինեն ոչ ճշգրիտ: 
137. Լաբորատոր հետազոտության ուղեգրում կատարվում են  
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հետևյալ նշումները. 
1) ուղեգրի և տարողության վրա հստակ նշվում է նմու շառված 
կաթը, 
2) վերջին անգամ կերակրած կուրծքը̀  աջ կամ ձախ:
138. Նմուշը լաբորատորիա է տեղափոխվում սենյակային ջեր-
մաստիճանի պայմաններում 1-2 ժամվա ընթացքում, իսկ  +2-ից 
+8 աստիճան Ցելսիուսի (°С-ի) դեպքում թույլատրվում է պահել 
5-6 ժամ: 
139. Հետազոտության արդյունքները ներկայացվում են  3-4 օր-
վա ընթացքում:

ԲԱԺԻՆ XI. ԱՐՅԱՆ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ ԵՎ 
ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

140. Արյան մանրէաբանական հետազոտությունը շարու նակում 
է մնալ կարևոր և անհրաժեշտ մեթոդ̀  մի շարք վարակային 
հիվանդությունների ախտորոշման համար: Արյան հոսքով 
տարածվող վարակները պատկանում են ամենածանր ընթացք 
ունեցող հիվանդությունների թվին: Դրանք հանգեցնում են 
բարձր մահացության, բուժումը բարդ է, ծախսատար և պա-
հանջում է երկար ժամանակ: Այս հիվանդութունների ելքը 
հաճախ պայմանավորված է ախտորոշման արագությամբ և 
ճշտությամբ:  
141. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 
կազ մակերպությունների մանրէաբանական լաբորատոիայի 
նյութական և գործիքային հագեցվածությունից կախված ար-
յան նմուշառման հնարավորությունները տարբեր են (վա-
կու տայների, տրանպորտային միջավայրերի, միանվագ օգ-
տա գործման փորձանոթների և այլնի առկայություն կամ 
բացակայություն):
142. Նմուշառումն անհրաժեշտ է իրականացնել նախքան  հա-
կաբիոտիկային բուժման սկսելը, քանի որ դրանք կարող են 
հետաձգել կամ կանխել մանրէների աճը, ինչի արդյունքում 
կունենանք  կեղծ բացասական պատասխան: Խիստ կարևոր 
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է համարվում նաև նմուշառման պահին հիվանդի ջերմության 
առկայությունը: Այն անհրաժեշտ է կատարել ջերմության 
բարձրացման ժամանակ, (ոչ գագաթնակետում, քանի որ 
բարձր ջերմությունը կարող է նպաստել առկա մանրէների 
ոչն չացմանը), տենդի սկզբում, ջերմության բարձրացմանը 
նախորդող սարսուռի  պահին, իսկ կրկնվող ջերմային կորագծի 
դեպքում՝ ջերմության բարձրացումից մեկ ժամ առաջ:
143. Նմուշառումն իրականացվում է խստորեն պահպանելով 
ապանեխման բոլոր կանոնները: Սեպսիսով հիվանդների 
մոտ  մանրէաբանական հետազոտության դրական արդյունքը 
կազմում է 45-70 տոկոս: Կրկնակի նմուշառումը նպաստում 
է նմուշներում մանրէների հայտնաբերման բարձրացմանը 
և հնարավորություն է ընձեռնում տարբերակելու իրական  
ման րէակրությունը (մանրէների առկայությունը կլինի երկու 
նմուշներում) մանրէային ախտոտվածությունից: Շատ լաբո-
րատորիաներ առաջարկում են արյան երկրորդ նմու շառումը 
կատարել առաջինից ոչ ուշ քան մեկ ժամվա ընթացքում՝ 10 
րոպեի ընթացքում` մեծահասակներից 10 միլիլիտր արյուն 
(անհրաժեշտության դեպքում 20-30 միլիլիտր  արյուն, որը 
մեծացնում է հայտնաբերման հավանականությունը 99 տո-
կոսով), իսկ երեխաներից՝ 1-5 միլիլիտր: 
144. Արյունը նմուշառում են սնուցող միջավայրով հատուկ 
փորձանոթի մեջ: Տարբերում են փորձանոթների մի շարք 
արտադրական տեսակներ: Բոլոր տեսակի փորձանոթները 
պարունակում են մանրէների աճի համար անհրաժեշտ 
սնուցող միջավայրերի հեղուկ խառնուրդ: Ժամանակակից 
լաբորատորիաներն արյան ցանքի համար օգտագործում են 
սնուցող միջավայրով փորձանոթների երկու տեսակ: Առա-
ջին տեսակը նախատեսված է աէրոբ մանրէների աճի հա-
մար (այն մանրէների որոնք աճում են միայն թթվածնի բացա-
կայության պայմաններում) և պարունակում է թթվածնից և 
հեղուկ միջավայրից բաղկացած սնուցող միջավայր: Երկ րորդ 
փորձանոթը նախատեսված է անաէրոբ մանրէների աճեց-
ման համար (մանրէներ, որոնք աճում են միայն թթվածնի 
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բացակայության պայմաններում) և պարունակում է գազային  
խառնուրդից՝ բաղկացած սնուցող միջավայր (բացառությամբ 
թթվածնի): Արյան նմուշառումը պարտադիր իրականացվում է 
այս երկու փորձանոթների կիրառմամբ: 
145. Արյան նմուշառումն իրականացվում է անմիջապես ծայրա-
մասային երակից: 
146. Արգելվում է նմուշառումն իրակա նացնել  ենթանրա-
կային կատետրից, քանի նոր վերջինս կարող է մանրէներով 
ախտոտված լինել:
147. Եթե կա ենթանրակային կատետրից առաջացած արյան 
հունի վարակի  կասկած, ապա արյան նմուշառումը ցանկալի է 
կատարել ենթադրյալ պատճառ հանդիսացող կատետրից: 
148. Կատետրից արյուն վերցնելու դեպքում արյան առաջին  
մի քանի կաթիլը ազատ բաց են թողնում  փորձանոթում, 
հետո մանրէազերծ ներարկչով վերցնում են արյունը և լցնում 
սնուցող միջավայրով փորձանոթի մեջ՝ վառվող սպիրտայրոցի 
մոտ (1:10 հարաբերությամբ): 
149. Արյունը վերցնում են արմնկային երակից՝ մաշկը հաջոր-
դիվ մշակելով` 70օ–ի սպիրտով, 5 տոկոսանոց յոդա թուրմով 
կամ քլորհեքսիդինով և կրկին 70օ–ի սպիրտով՝ պահ պանելով 
մաշկի մշակման եռյակ մեթոդը: Յուրաքանչյուր մշա կումից 
հետո թողնել, որ հեղուկներն ինքնուրույն չորանան: Սնուցող 
միջավայրով փորձանոթի խցանը նույնպես պետք է լինի 
վարակազերծված:
150. Արյան նմուշառումն իրականացվում է միանվագ օգտա-
գործման լայն լուսանցքով և կարճ կտրված ասեղ ունեցող 
ներարկիչով՝ էրիթրոցիտների և երակի հանդիկապաց պատի 
վնասումից խուսափլու համար:
151. Մանրէներով աղտոտումից խուսափելու համար ար գել-
վում է օդի մղումով   ասեղի անցանելիության ստուգումը:
152. Նմուշառումը նպատակահարմար է կատարել երկու 
հոգով՝ մեկը վերցնում է արյունը, իսկ մյուսը սպիրտայրոցի 
բոցի մոտ բաց է անում հատուկ սնուցող միջավայրով լցված 
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սրվակը և ներարկչից շիթով արյունը լցնում է սրվակի մեջ (1:10 
հարաբերությամբ), հետո արագ, դարձյալ կրակի բոցի տակ 
փակում է սրվակը:  
153. Արյան մանրէազերծվածության հետազոտման նպա տա-
կով նմուշառված արյունը անհրա ժեշտ է հնարավորինս կարճ 
ժամկետում տեղափոխել մանրէա բանական լաբորա տորիա: 
Բացառիկ դեպքերում այն կարելի է պահել սենյակային 
ջերմաստիճանում, ոչ ավել՝ քան 24 ժամ:
154. Արյան մանրէաբանական հետազոտության վերջնա կան 
ար դյունքը տրվում է 8 օրվա ընթացքում:

ԲԱԺԻՆ XII. ՏԻՖ-ՊԱՐԱՏԻՖԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ 
ՍԱԼՄՈՆԵԼԱՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ 

ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԱՐՅԱՆ  

ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
155. Նմուշառումն իրականացվում է հիվանդության սկզբից 
10-15 օրվա ընթացքում՝ առաջին և երկրորդ շաբաթում, երբ 
շարունակվում է բակտերեմիան:
156. Նմուշառումն իրականացվում է հիվանդի մահճակալի 
մոտ կամ միջամտությունների սենյակում` պահպանելով 
ապա նեխման  կանոնները: Արյան նմուշը անմիջապես լցվում 
է սնուցող միջավայրով սրվակի մեջ̀  1:10 հարաբերությամբ̀  5 
միլիլիտր արյուն̀  50 միլիլիտր միջավայրի մեջ, 10 միլիլիտր  
արյուն՝ 100 միլիլիտր միջավայրի մեջ կամ 20 միլիլիտր արյուն՝ 
200 միլիլիտր միջավայրի մեջ:
157. Նմուշն անմիջապես տեղափոխում են  մանրէաբանական 
լաբորատորիա: 
158. Հետազոտության վերջնական արդյունքը տրվում է 7-10 
օրում:
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ԲԱԺԻՆ XIII. ՄԵԶԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ ԵՎ  
ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

159. Առողջ մարդու մեզը զերծ է մանրէներից: 
160. Նմուշառումն իրականացվում է առավոտյան կամ վեր-
ջին միզելուց 3-4 ժամ հետո̀  մանրէազերծ տարողության մեջ, 
նախապես արտաքին սեռական օրգանների օճառով ման-
րակրկիտ լվացումից հետո: Մեզի միջին չափաբաժինը պետք է 
կազմի 5-10 միլիլիտր: 
161. Հետազոտվող մեզը մանրէներով պատահական ախ տո-
տումից զերծ պահելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահ-
պանել նմուշառման և տեղափոխման բոլոր կանոնները: 
162. Նմուշառման ժամանակ ձեռքերը մանրակրկիտ լվա նում 
են օճառով և չորացնում: 
163. Կանանցից մեզի նմուշառման ժամանակ մեկ ձեռքով 
իրարից հեռացնում են արտաքին սեռական շրթունքները, 
ուրետ րայի բացվածքի շրջանը առջևից դեպի ետ շարժումներով  
լվանում են  օճառով և չորացնում: Մոտավորապես 20 միլիլիտր  
չափաբաժին մեզի բաց թողումից հետո միայն մնացած մեզից 
կատարում են նմուշառում: 
164. Տղամարդկանցից  մեզի նմուշառումն իրականացվում է 
նույն ձևով, բացառությամբ՝ ուրետրայի բացվածքի շրջանը օճա-
ռով լվանալու համար ձեռքով հեռացնում են  ծայրամասային 
մաշկը: 
165. Մեզի մանրէաբանական հետազոտությունն իրա կա նաց-
վում է մինչ հակաբակտերիալ թերապիայի ընդու նումը, ինչպես 
նաև բուժման կուրսերի միջև ընկած ժամա նակա հատվածում, 
կամ պատրաստուկի վերջին ներմուծումից 24 ժամ անց, իսկ 
եթե հիվանդը ստանում է հակաբիոտիկային բուժում, ապա 
ուղեգրում անպայման նշվում է այդ մասին:
166. Մեզում եղած հանքային աղերը, միզանյութը և ածխաջրերը 
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սենյակային ջերմաստիճանում նպաստավոր պայ մաններ են 
ստեղծում մեզի մեջ ներթափանցած մանրէների արագ աճի 
համար, ուստի մեզի մանրէաբանական հետազոտությունը 
անհրաժեշտ է կատարել նմուշառելուց հետո հնարավորին 
կարճ ժամկետում: 
167. Մեզում մանրէամիզության (բակտերուրիա) մա կար դակը 
ճիշտ որոշելու համար հետազոտվող նմուշը լաբո րատորիա 
է տեղափոխվում անմիջապես, կամ 1-2 ժամում: Սառնա-
րանում կարելի է պահել 18 ժամ` +4 աստիճան Ցել սիուսի 
(oC) ջերմաստիճանային պայմաններում, տրանսպոր տա յին 
մի ջավայրի առկայության դեպքում` 12 ժամ սենյակային ջեր-
մաստիճանում:  
168. Ներկայումս գոյություն ունեն մեզի լաբորատոր հե տա-
զոտության արագ ախտորոշիչ մեթոդներ, որոնց միջոցով 
ցանքը կատարվում է նմուշառումից անմիջապես հետո: Այդ 
նպատակով, համաձայն արտադրողի կողմից ներկայացված 
հրահանգի պահանջների, սնուցող միջավայրով պատված 
թիթեղը ընկղմվում է նմուշի մեջ, չորացվում և տեղափոխվում  
լաբորատորիա:  
169. Կատետրի միջոցով մեզի նմուշառումը պարունակում 
է մանրէներով երկրորդային ախտոտման ռիսկ: Վերջինիս 
միջոցով նմուշառումն իրականացվում է միայն մշտական 
կատետր տեղադրված հիվանդներից: Քանի որ մեզում եղած 
բոլոր տեսակի մանրէները արագ բազմանալով տեղա կայ-
վում են դրենաժային խողովակում, ուստի կատետրի այդ 
հատ վածից արգելվում է նմուշառման իրականացումը: Նման 
իրավիճակներում ներարկչի և ասեղի միջոցով մեզի նմու-
շառումն իրականացվում է դրենաժային խողովակի մեկու-
սացված հատվածներից՝ խստորեն պահպանելով ապա նեխման 
բոլոր կանոնները:
170. Հիվանդի մեզը կարելի է նմուշառել նաև միզապարկի 
ենթացայլքային պունկցիայի միջոցով: 
171. Մեզի նմուշի մանրէաբանական հետազոտության և հայտ-
նաբերած մանրէների հակաբիոտիկների նկատմամբ զգա-
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յունության վերաբերյալ արդյունքը ներկայացվում է 3-4 օրվա 
ընթացքում:  

ԲԱԺԻՆ XIV.ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ  
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ ԵՎ 

ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
172. Հետազոտությունն իրականացվում է վարակային, բորբո-
քային բնույթի հիվանդությունների դեպքում:
173. Կենսաբանական նյութի նմուշառումն իրականացվում է 
բժշկի կողմից̀  նախքան հակամանրէային բուժում սկսելը,  
առանց հատուկ նախապատրաստության: 
Կանանց մոտ նմուշառումն իրականացվում է մինչ դաշ-
տանային ցիկլի սկիզբը, կամ ցիկլի վերջանալուց 1-2 օր հետո 
(դաշտանային ցիկլի ժամանակ վերցրած նմուշի լաբորատոր 
հետազոտության արդյունքները լիարժեք չեն): Նմուշառումից 
առաջ արգելվում է  ներհեշտոցային մոմիկների օգտագործումը:
174. Արտաքին սեռական օրգանների նմուշառումը կատար վում 
է մանրէազերծ բամբակե վիրախծուծով` մինչև միզելը կամ 
միզելուց 3-4 ժամ հետո: 
175. Բարտոլինյան գեղձի թարախակույտի առկայու թյան դեպ-
քում` այն բացում են և թարախը վերցնում ման րէազերծ 
բամբակե վիրախծուծով, ցանկալի է անաէրոբ միկոօր գա-
նիզմների պահպանման պայմաններն ապահովող տրանս պոր-
տային միջավայրով: 
176. Հեշտոցի հետազոտման ենթակա նմուշը վերցնում են 
նախքան ձեռքային միջամտություն կատարելը̀  նմուշառումն 
իրականացնում են հեշտոցի հետին կամարից մանրէազերծ 
վիրախծուծով` հայելին և բարձանը տեղադրելուց հետո:
177. Հեշտոցային արտազատուկի նմուշառումը կատարվում 
է ձողիկի հանգույցով` գոգավոր զոնդով կամ բութ գդալիկով, 
մանրէազերծ վիրախծուծով` ցանկալի է անաէրոբ մանրէների 
պահպանման պայմաններն ապահովող տրանսպորտային 
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միջավայրով:  
178. Հեշտոցային արտադրության նմուշառումը կատարում են 
մանրէազերծ վիրախծուծով: Ցերվիկալ խողովակից նախքան 
նմուշառում իրականացնելը վիրախծուծով հեռացնում են  
լորձը և մանրէազերծ ֆիզիոլոգիական լուծույթով մշակում ար-
գանդի վզիկը:
179. Ցերվիկալ անցքում էրոզիայի առկայության դեպքում 
վերջինս մշակում են  մանրէազերծ ֆիզիոլոգիական լուծույթով 
թրջված վիրախծուծով, իսկ նմուշառումը կատարում առողջ և 
փոփոխված հյուսվածքների հատվածից:  
180. Հնարավորության դեպքում նմուշառման ժամանակ օգ-
տա գործում են կոլպոսկոպ: Զոնդը ցերվիկալ խողովակ են 
մտցնում 0.5-1.5 սմ խորությամբ, արգելվում է վերջինիս հպումը 
արգանդի պատերին:
181. Ցանքի համար թույլատրվում է օգտագործել միայն  
ցերվիկալ խողովակի  պատերից վերցրած արտադրությունը:
182. Արգանդից նմուշառումն իրականացվում է զոնդի վրա 
ամրացված հատուկ գործիքների̀  ներարկիչ-ասպիրատորի  
միջոցով:
183. Արգանդի հավելումներում բորբոքային երևույթների առ-
կա յության դեպքում վարակի օջախից̀  հեշտոցային հա վե-
լումն երից նմուշառումն (թարախ, արտադրություն, օրգանի 
կտորներ և այլն) իրականացվում է կամ վիրահատական 
միջամ տության, կամ փոքր կոնքում ախտորոշիչ նպատակով 
կատարվող պունկցիայի միջոցով: 
184. Արգանդի պարանոցից նմուշառում կատարելիս ան-
հրա ժեշտ է տեղադրել հայելի, պարանոցի հեշտոցային մասը 
մշակել ֆիզոլոգիական լուծույթով կամ մանրէազերծ ջրով, ապա 
բարակ, նուրբ բամբակե վիրախծուծը զգուշությամբ̀  առանց 
հեշտոցի պատերին դիպչելու մտցնել պարանոցի խողովակ:
185. Հետազոտման նպատակով կարելի է օգտագործել նաև 
արգանդի պարանոցի խողովակի լորձաթաղանթի քերուկը, 
որը ստանում են քերման ճանապարհով:
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186. Մանրէաբանական հետազոտության համար նմու շա -
ռու մը կատարում են տրանսպորտային միջավայրով և ման-
րէազերծ վիրախծուծով տարողությունում, կամ ման րէազերծ 
բազմանվագ օգտագործման ապակյա փորձա նոթում, իսկ 
մանրադիտարկման համար̀  երկու առարկայական ապակի-
ների վրա:
187. Նմուշի լաբորատորիա տեղափոխումն իրականաց-
վում է 1-2 ժամվա ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում 
սառ նարանում կարելի է պահել 2 ժամ` +2-ից +8օC պայման-
ներում, տրանսպորտային միջավայրում` + 4 Ցելսիուսի (օC-ի) 
պայմաններում՝  12 ժամ: 
188. Արգելվում է նմուշի սառեցումը:  
189. Միզուկից (կանանց և տղամարդկանց) նմուշառելու  հա-
մար անհրաժեշտ է նախապես միզուկի արտաքին մակե-
րեսը մշակել մանրէազերծ ֆիզիոլոգիական լուծույթով թրջած  
վիրախծուծով: Նմուշառումն իրականացնում են  մինչև միզար-
տադրությունը, կամ  միզելուց 2 -3 ժամ հետո:  
190. Արտադրության առկայության դեպքում նմուշառումն 
իրա կանացվում է միզելուց 2 ժամ հետո, իսկ վերջինիս 
բացակայության դեպքում՝ 4 ժամ հետո: 
191. Երեխաների մոտ հետազոտվող նյութը նմուշառվում է  
միայն միզուկի  արտաքին բացվածքից:
192. Նմուշառումը կատարվում է տրանսպորտային միջա-
վայրով և մանրէազերծ վիրախծուծով տարողությունում, կամ 
մանրէազերծ օգտագործման փորձանոթում, իսկ մանրա դի-
տարկման համար̀  երկու առարկայական ապակիների վրա:
193. Նմուշը լաբորատորիա է տեղափոխվում սենյակային 
ջերմաստիճանային պայմաններում` 1-2 ժամվա ընթացքում:
194. Արգելվում է  նմուշի սառեցումը:
195. Կանանց միզուկից նմուշառումն իրաիկանացվում է կորն-
ցանգով, մետաղական մածկաթիակով, կամ ձողիկի հան գույցով: 
Արատազատուկը բարակ շերտով քսում են առարկայական 
ապակու վրա: 
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196. Մանրէաբանական հետազոտության նպատակով շա-
գա նակագեղձի արտազատուկի նմուշառումը միայն բժշկի 
կողմից̀  սնուցող  միջավայրով լցված միանվագ օգտագործման 
մանրէազերծ տարողությունում: Նմուշառումն իրականացելուց 
առաջ առաջարկվում է երկու շաբաթ սեռական հարաբերություն 
չունենալ: 
197. Նմուշի տեղափոխումը կատարվում է 1-2 ժամվա ընթացքում, 
անհրաժեշտության դեպքում կարելի է պահել սառնարանում 
-2-ից +8°С- ում  12 ժամ:
198. Արգելվում է  նմուշի սառեցումը:
199. Տղամարդու միզուկից նմուշառումը կատարվում է զոն դի 
միջոցով` հատուկ միջավայրով լցված միանվագ օգտա գործ-
ման մանրէազերծ տարողությունում: 
200. Նմուշառումն իրականացելուց առաջ առաջարկվում է 
երկու շաբաթ սեռական հարաբերություն չունենալ:
201. Անհրաժեշտության դեպքում հետազոտվող նյութը վերց-
նում են սեռական օրգանների խոցերից:
202. Զոնդի աշխատանքային հատվածը, որը պարու նա կում 
է հետազոտվող նյութը, կտրում և տեղադրում են տրանս-
պորտային միջավայրով տարողությունում կամ ման րէա զերծ 
բազմանվագ օգտագործման ապակյա փորձանո թում, իսկ 
մանրադիտարկման համար̀  պատրաստում են քսուք̀  երկու 
առարկայական ապակիների վրա:
203. Նմուշը պետք է հետազոտել անմիջապես, անհրա ժեշ-
տության դեպքում կարելի է պահել սառնարանում +4°С-ից  
+8°С –ում` 12 ժամ: 
204. Շականակագեղձի արտազատուկից ցանք իրակա նացնե-
լու համար նմուշառումը կատարում են երեք օրվա սեռական 
հարաբերության դադարից հետո: Նմուշառումից առաջ արգել-
վում է ալկոհոլի օգտագործումը:
205. Նմուշը տեղակայում են փոխադրման սնուցող միջա վայ-
րով լցված  միանվագ օգտագործման փորձանոթում, նմուշի 
տեղափոխումը լաբարոտորիա իրականացվում է 1-2 ժամվա 
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ընթացքում:  
206. Արգելվում է  նմուշի սառեցումը: 
207. Սերմնահեղուկի մանրէաբանական հետազոտության նպա-
տակով նմուշառումից առաջ արգելվում է ալկոհոլի օգտա-
գործումը, ինպես նաև շոգեբաղնիքի և սոլյարիի ընդունումը: 
208. Նմուշառումը կատարվում է երեք օրվա սեռական հա-
րաբերության դադարից հետո: Մանրէաբանական հետազո-
տության նպատակով սերմնահեղուկի ողջ քանակությունը 
հավաքում են լայնաբերան մանրէազերծ պլաստմասե տարո-
ղության մեջ: 
209. Կենսաբանական նյութի տեղափոխումը իրակա նաց վում է 
2 ժամվա ընթացքում: 
210. Նմուշների (միզուկ, հեշտոց, արգանդ, սերմնահեղուկ) ման-
րէաբանական հետազոտության նախնական արդյունքը ներ-
կա յացվում է 1 ժամվա ընթացքում (առարկայական ապակու 
քսուքի մանրէադիտման հիման վրա), իսկ աէրոբ մանրէների 
և հակաբիոտիկների զգայունության վերաբերյալ վերջնական 
արդյունքը̀  3-4 օր հետո, անաէրոբ մանրէների վերաբերյալ 
վերջնական արդյունքը̀  6 օր հետո: 
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Մեթոդական ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ ԱՆ §Ներհիվանդանոցային 
վա րակների կանխարգելման գիտագործնական կենտրոն¦ ՊՈԱԿ-ում:

Խմբագրությամբ.

Անահիտ Սարգսյանի - §Ներհիվանդանոցային վարակների կան-
խար գելման գիտա գործ նական կենտրոն¦ - ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, բգթ

Կազմող.

Մարիամ Ղուկասյան - §Ներհիվանդանոցային վարակների կան-
խար գելման գիտա գործ նական կենտրոն¦ - ՊՈԱԿ-ի վարակի հս-
կողության բաժնի մասնագետ

Աշխատանքային խումբ.

Ռոմելլա Աբովյան - ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի ՊՀՀՏ վարակիչ և ոչ 
վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի 
պետի տեղակալ

Զեմֆիրա Հովասափյան - ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության օրենսդրության կատարելագործման և վերլուծության 
բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

Տիգրանուհի Ալիխանյան - ՀՀ ԱՆ լաբորատոր գործով գլխավոր 
մասնագետ, բգդ

Լիլիթ Խաչատրյան - ՀՀ ԱՆ §Հատուկ վտանգավոր վարակների 
կանխարգելման կենտրոն¦-ՊՈԱԿ-ի բժիշկ

Նաիրա Ալեքսանյան - ՀՀ ԱՆ §Հիվանդությունների վերահսկման 
և կան խար գելման կենտրոն¦ ՓԲԸ-ի մանրէաբանական լաբորա-
տորիայի վարիչ

Անաիդա Ցականյան - ՀՀ ԱՆ §Ա.Բ. Ալեքսանյանի անվան համա-
ճարակաբա նության, վիրուսաբանության և բժշկական մա կա-
բուծաբանության գիտահե տազո տական ինստիտուտ¦ ՊՈԱԿ-ի 
ավագ գիտաշխատող, բգթ
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Խորհրդատուներ.

Սիլվա Գաբրիելյան - ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան 
Առողջա պահության Ազգային ինստիտուտի մանրէաբանության 
ամբիոնի վարիչ, բգթ

Լուսինե Քոչարյան - ՀՀ ԱՆ հանրային առողջության բաժնի պետ

Քրիստինե Գյուրջյան - ՀՀ ԱՆ հանրային առողջության բաժնի 
գլխավոր մասնագետ, բգթ
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