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Սույն նյութը պատրաստվել է «Հայկական Կարիտաս»  բարեսիրական հասարակական 

կազմակերպության կողմից ֆինանսավորվող  «Գյուղական համայնքների կայուն զարգացում»   

ծրագրի շրջանակներում: 

 

Ձեռնարկը պատրաստվել է ԱԻՆ ՃԿՊԱ աշխատակից և «Լոռէ» փրկարար ջոկատի հրահանգիչ 

Մարգարիտա Մելքոնյանի կողմից: 

 

 

Օգտագործված գրականություն 

https://hy.wikipedia.org/wiki/ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/ 

http://sotskiy.am/arm/news/1752/higiena.html 

http://yerevanstyle.com/3917/ 
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ՀԱԿԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Ձեռնարկ դպրոցականների և ուսուցիչների համար 
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1.Անձնական հիգիենայի կանոնների պահպանում 

Անձնական հիգիենա, հիգիենային կանոնների ամբողջություն, որոնց կատարումը նպաստում է 

մարդու առողջության պահպանմանն ու ամրապնդմանը: Անձական հիգիենան ընդգրկում է 

ընդհանուր հիգիենային կանոնները, որոնք նույնն են ցանկացած տարիքի մարդկանց համար, 

մտավոր և ֆիզիկական աշխատանքի ճիշտ հաջորդականությունը, ֆիզկուլտուրայով 

զբաղվելը, լիարժեք սննդի կանոնավոր ընդունումը, աշխատանքի և ակտիվ հանգստի 

հաջորդականությունը, լիարժեք քունը:  

Հիգիենայի կանոնների պահպանմանը անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել 

արտակարգ իրավիճակների ժամանակ: Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ հակահիգիենիկ 

կանոնների անտեսումը կարող է ազդել մարդու կյանքի և առողջության վրա: 

2. Մարմնի հիգիենա 

Նեղ իմաստով անձնական հիգիենան ընդգրկում է մարմնի, սպիտակեղենի, հագուստի, 

բնակարանի, ինչպես նաև սննդի պատրաստման ժամանակ մաքրության պահպանման 

հիգիենային պահանջները, որոնցից առաջնահերթը մարմնի մաքրության պահպանումն է։ 

Հաշվված է, որ 1 շաբաթվա ընթացքում մարդու մաշկի մակերևույթի 

վրա ճարպագեղձերն արտազատում են 100-800 գ մաշկաճարպ, իսկ քրտնագեղձերը՝ 3,5-7 լ 

քրտինք։ Դրա համար մաշկը պետք է ժամանակին և կանոնավոր լվանալ, այլապես 

խանգարվում են նրա պաշտպանական հատկությունները և մաշկածածկույթներում մշտապես 

բնակվող միկրոօրգանիզմների փոխադարձ կապը, ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ 

թարախածին մանրէների, մակաբույծ սնկիկների և վնասակար այլ միկրոօրգանիզմների 

բազմացման համար։  

2.1 Մարմնի խնամք 

Սրա մեջ մտնում են մաշկի, բերանի խոռոչի, ձեռքերի, ոտքերի, մազերի խնամքը:  

 Մաշկի խնամք – մարդու առողջությունը, աշխատունակությունը, 

դիմադրողականությունը տարբեր հիվանդությունների նկատմամբ կախված է 

մաշկային ծածկույթների վիճակից, քանի որ մաշկը կարգավորում է 

նյութափոխանակության արգասիքների հեռացումը, ջերմակարգավորումը: 

Սովորաբար պետք է լողանալ 4-5 օրը մեկ, իսկ դեմքը, ձեռքերը, մարմնի վերին 

հատվածը`օրը երկու անգամ: 

 Ձեռքերի խնամք – նույնպես մեծ նշանակություն ունի, քանի որ նրանցով կարող են 

օրգանիզմ թափանցել ախտածին միկրոօրգանիզմներ, որդերի ձվեր: Մոտ 95% 

մանրեները գտնվում են եղունգների տակ: Որոշակի աշխատանք կատարելուց հետո 

անհարժեշտ է լվանալ ձեռքերը օճառով: Ինչքան շատ է լվացվում ձեռքերը այնքան այդ 

մաշկը ենթարկվում է ինքնամաքրման: Փորձերով ապացուցվել է, որ մաքուր ձեռքի 

մաշկի վրա մանրեները 10րոպեից քչացել են 85%-ով: Ձեռքերի հատուկ խնամք է 

պահանջում մարմնամարզիկների, թիավարների, ծանր ատլետների մոտ, քանի որ 

նրանց մոտ հաճախ առաջանում են կոշտուկներ: Կոշտուկները զգուշությամբ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%B7%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%83%D5%A1%D6%80%D5%BA%D5%A1%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%B1%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%94%D6%80%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%B1%D5%A5&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%85%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A6%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80
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հեռացվում են պեմզայով, որից առաջ և հետո լվանում են ձեռքերը: Մարզումների 

ժամանակ անհրաժեշտ է օգտագործել ափերի համար պաշտպանական միջոցներ: 

Մարզումից հետո ցանկալի է օգտագործել ձեռքի քսուկներ կամ կրեմներ և շաբաթական 

1-2 անգամ ընդունել սոդայով վաննաներ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ոտքերի խնամք –Նույնպես պետք է իրականացվի 

սիստեմատիկ հատկապես եթե շատ են քրտնում, որը 

նպաստում է մաշկի բորբոքմանը, շփաբորբի և կոշտուկների 

առաջացմանը: Ամեն օր քնելուց առաջ ոտքերը պետք է լվանալ 

օճառով և ամեն օր փոխել գուլպաները: Եթե առաջանում են չոր 

կոշտուկներ նրանք պետք է հեռացնել 

ժամանակին`կոշտուկային պլաստիրինի կամ հեղուկի 

օգնությամբ: Մարզիկների մոտ հաճախ առաջանում է նրբանի 

սնկային հիվանդություն`էպիդերմոֆիտիա, որն անցնում է 

հիվանդից առողջ մարդուն: Այդ ախտածին սնկերը կարող են 

լինել դահլիճի հատակին, գորգի վրա, հանդերձարանում, 

ցնցուղներում և այլուր կամ, երբ օգտվում են ուրիշի 

գուլպաներից, կոշիկներից, սրբիչից: Հիվանդության առաջին նշաններն են` քոր, այրոց 

մատների արանքում: Կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է օգտվել միայն 

սեփական իրերից, իսկ հանդերձարանում, ցնցուղում հագնել սեփական ռետինե 

կոշիկները և ոտքը լվանալուց հետո լավ չորացնել ներբանը և մատների արանքը:  

 

 



 
5 

 Մազերի խնամք – հիմնական խնամքը մազերի լվանալն է և ժամանակին կտրելն է: 

Կտրականապես արգելվում է լվացքի օճառը օգտագործել գլխի համար: Յուղոտ մազը 

պետք է լվանալ 5-6 օրը մեկ: Յուղոտ մազերը չպետք է հաճախակի լվանալ, քանի որ 

դրանից մաշկի և մազերի պաշտպանիչ շերտը վնասվում է, և յուղայնությունը ոչ թե 

պակասում է, այլ ավելանում: Խորհուրդ չի տրվում նաև մազերին շատ ձեռք տալ: Չոր 

մազերը պետք է լվանալ 10-12 օրը մեկ և այն օճառներով որոնց մեջ կան հատուկ 

ճարպային խառնուրդներ, թեփոտ մազերի դեպքում 1-2 օրը մեկ հատուկ հակաթեփային 

շամպուններով:  

 

 Բերանի խոռոչի խնամք – օգնում է պահպանել ատամները և կանխել ներքին 

օրգանների շատ հիվանդություններ: Ամենակարևորը ատամների խնամքն է, որոնք 

պետք է մաքրվեն օրը երկու անգամ առավոտյան և երեկոյան, ուտելուց հետո 

անհրաժեշտ է ողողել բերանի խոռոչը և կատարել լնդերի մերսում: Բերանի խոռոչի 

ամենատարածված հիվանդություններն են կարիեսը և պարադոնտիտը: Կարիեսը 

տարածված հիվանդություն է, որի ժամանակ փափկում և քայքայվում է ատամի կարծր 

հյուսվածքները: Նրա նպաստող գործոններն են մեծ քանակությամբ շաքարի 

օգտագործումը, կալցիումի և ֆոսֆորի անբավարար քանակը, ինչպես նաև 

նշանակություն ունի ատամների վատ խնամքը: Պարադոնտիտը`դա ատամի 

շրջապատող հյուսվածքի խրոնիկ հիվանդությունն է և հաճախ առաջանում է վիտամին 

C-ի պակասից:  
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3. Վնասակար սովորույթներ 

Առողջ կենսաձևը անիմաստ է եթե կտրականապես չեն հրաժարվում վնասակար 

սովորույթներից դրանք են` ծխելը, ալկոհոլ և թմրանյութեր օգտագործելը: Սրանք բոլորն էլ 

առողջության և մարզվածության քայքայիչներն են: Նրանք խիստ բացասաբար են ազդում 

մարդու աշխատանքային և ստեղծագործական գործնեության վրա, առաջացնում են 

վտանգավոր հիվանդություններ և սոցիալական անապահովություն: Վնասակար 

սովորույթները անհամատեղելի են սպորտային ռեժիմին:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծխել –վնասակար և վտանգավոր սովորույթ է, այն առաջանում է պայմանական ռեֆլեքսի 

ճանապարհով: Որոշ մարդիկ համարում են, որ ծխելը բարձրացնում է մտավոր 

աշխատունակությունը: Պարզված է, որ սկզբում առաջանում է գլխուղեղի գրգռվածություն, որը 

վերածվում է նյարդային բջիջների ճնշման, որպեսզի բջջի գրգռականությունը բարձրացվի 

պահանջվում է ծխախոտի կրկնակի օգտագործում: Անգամ ֆիլտրով ծխախոտ օգտագործելիս 

օրգանիզմ են մտնում 40 վտանգավոր թունավոր նյութեր` նիկոտին, ածխաթթվային 

գազ,կապտաթթուն և այլն: Նիկոտինը ուժեղագույն թույն է մարդու համար մահացու դոզա 50մգ 

է: Մեկ գլանակ ծխելու դեպքում օրգանիզմ է թափանցում մոտավորապես 1մգ նիկոտին: Նոր 

ծխել սկսողը զգում է անդուր զգացողություն, որոնք նիկոտինով թունավորման առաջին 

նշաններն են` գլխապտույտ, գլխացավ,սրտխառնոց, բայց և այնպես նայելով շրջապատին 

սկսում է ծխել:  

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծխելը բացասական է ազդում կենտրոնական 

նյարդային համակարգի վրա և ամբողջ օրգանիզմի վրա: Ծխողների մոտ առաջանում են 

գլխացավեր, գլխապտույտ, մտավոր և ֆիզիկական ածշխատանքի անկում: Ծխելուց 

առաջանում է սիրտ- անոթային և շնչական համակարգերի հիվանդություններ: Ծխողների մոտ 

սրտամկանի ինֆարկտը մոտ երկու անգամ հանդիպում է հաճախ քան չծխողների մոտ, իսկ 

ինֆարկտից մահանում են երեք անգամ ավել: Ծխախոտի սիրահարները 8-15 անգամ ավելի են 
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հիվանդանում թոքերի էմֆիզեմայով, 3-5անգամ խոցային հիվանդությամբ, 3-4անգամ շատ 

սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ, յուրաքանչյուր յոթերրորդ ծխողի մոտ առաջանում է 

զարկերակների խցանում, որն էլ առաջացնում է ստորին վերջույթների գանգրենա: 

Մահացությունը ծխողների մոտ 40-49 տարեկանում երեք անգամ բարձր է քան չծխողների մոտ, 

իսկ 60- 65 տարեկանում 15 անգամ բարձր: Մարզիկների մոտ ծխելը վատացնում է սիրտ- 

անոթային, կենտրոնական նյարդային և շնչական համակարգերի աշխատանքը: Ծխելը դա 

օրգանիզմի կամավոր խրոնիկ թունավորումն է:  
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 Ալկոհոլային խմիչքներ –նրանց օգտագործումը 

նույնպես առաջացնում է առողջության քայքայում և 

աշխատունակության անկում: Վատ մաքրված սպիրտը 

պարունակում է թունավոր խառնուրդներ: Ընդունած ալկոհոլի 

89%-ը ներծծվում է ստամոքսի լորձաթաղանթով մնացածը 

աղիքներով: Ալկոհոլ ընդունելուց 1-1,5 ժամ հետո արյան մեջ 

լինում է նրա առավելագույն կոնցենտրացիան: Կրկնակի 

ընդունման դեպքում ալկոհոլն ավելի երկար է մնում նշված 

օրգաններում:  

Ալկոհոլը բացասական ազդեցություն է թողնում առաջին 

հերթին կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա,անգամ 

աննշան դոզան խանգարում է գրգռման և արգելակման 

պրոցեսների հավասարակշռությունը: Այդ ժամանակ մտավոր 

աշխատունակությունը ընկնում է, մարդը չի կարող 

մտածել ճիշտ և արագ, դառնում է անուշադիր, 

սխալներ է անում, ֆիզիկական աշխատունակությունը 

դանդաղում է, մկանային ուժը և շարժումների 

ճշտությունը խանգարվում է: Ալկոհոլի ավելի մեծ 

դոզաների ժամանակ նրա կենտրոնական նյարդային 

համկարգի արգելակող հատկությունը մեծանում է և 

տարածվում կարևոր նյարդային կենտրոնների վրա: Ի 

հայտ են գալիս շարժումների կորդինացիայի 

խանգարում, խանգարվում է քայլքը, խոսակցությունը, 

մտածողական պրոցեսները, թուլանում են մկանները և 

զարգանում է ծանր նարկոտիկ քուն: Նախօրեին ընդունած ալկոհոլը բացասական է ազդում 

ամբողջ հաջորդ օրը առաջացնելով ինքնազգացողության վատացում, աշխատունակության 

անկում: 

Ավելի մեծ վնաս է տալիս օրգանիզմին ալկոհոլի մշտական ընդունումը: Կենտրոնական 

նյարդային համակարգի համատեղ ազդելու հետ մեկտեղ առաջացնում է սիրտ-անոթային 

համակարգի խանգարումներ լյարդի, ստամոքս- աղիքային ուղու, սեռական օրգանների: 

Գիտնականները գտնում են սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունները խմող 

տղամարդկանց մոտ 22 անգամ շատ է, մարսողական համակարգերը 18 անգամ, 

շնչառականինը 4 անգամ ավելի քան չխմողների մոտ: Ալկոհոլիկները հիվանդանում են 

հիպերտոնիկ հիվանդությամբ կրկնակի անգամ ավելի շատ քան մնացածները: 

Ալկոհոլիկների մոտ հաճախ առաջանում է լյարդի ցերոզ, որը ավարտվում է մահով: 

 Թմրանյութեր -թմրանյութերի օգտագործումը անգամ միանվագ օրգանիզմի կողմից 

առաջացնում է փոփոխություններ, որը կարող է առաջ բերել թմրամոլության: 

Թմրանյութերի թվին են պատկանում` օփիոնը և նրա խմբի մյուս ներկայացուցիչները` 

մորֆի, հերոին, կոկային և հնդկական կանեպի պատրաստուկները`հաշիշ, անաշա և այլն, 

որոշ քնաբերներ լյումինալ, բարբամիլ և այլն: Թմրանյութերը անհրաժեշտության դեպքում 

օգտագործում են բժշկության մեջ, որպես ցավազրկողներ և հանգստացնողներ: 

Թմրանյութը օրգանիզմ ներարկելով առաջացնում են գրգռում`էյֆորիա, որի հետ միասին 

առաջանում է գիտակցության մթագնում, իրականության ընկալման խանգարում, 
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ուշադրության թուլացում, մտածողության և շարժումների կորդինացիայի խանգարում: 

Թմրանյութերի ամենամեծ վտանգը կայանում է նրանում,որ առաջացնում են 

կախվածություն,որն ընթանում է որոշ նշաններով`  

 Անընդհատ ցանկանում է թմրանյութի դոզան ավելացնել ,քանի որ նախկին չափը չի տալիս 

ցանկալի էֆեկտի արդյունք:  

 Առաջանում է հակում տվյալ թմրանյութի նկատմամ և ձգտում է նորից ստանալ այն անկախ 

ամեն ինչից:  

 Երբ թմրանյութը վերցնում են մարդուց նրա մոտ առաջանում է ծանր վիճակ`ֆիզիկական 

թուլություն, թախիծ, անքնություն: Սովորաբար ամենածանր հետևանքները առաջանում 

են օփիոնի խմբի օգտագործման և հաշիշի դեպքում:  

 

Հաճախ թմրանյութերով բուժվողների մոտ առաջանում է ընտելացում թմրանյութի 

նկատմամբ: Բուժումից հետո նրանք ցանկանում են օգտագործել այդ պրեպարատը չնայած, որ 

բժիշկը հանել է այն բուժումից: Հաճախ մեկ անգամ ընդունելով այն դառնում է ճակատագրական 

անհատի համար: Թմրանյութեր օգտագործելիս առաջանում է օրգանիզմի խռոնիկ թունավորում: 

Տարբեր օրգաններում առաջանում են խորը խանգարումներ, աստիճանաբար առաջանում է 

օրգանիզմի հոգեկան և ֆիզիկական հյուծվածություն: Թմրամոլների մոտ առաջանում է 

գերգռգրվածություն, անկայուն տրամադրություն, շարժումների կորդինացիայի խանգարում, 

ձեռքերը դողում են և քրտնած են, խիստ իջնում է մտավոր և ֆիզիկական աշխատունակությունը, 
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կամային որակները: Արագ կորցնում են առողջությունը և աշխատունակությունը, որպես 

անհատ ոչնչանում են երբեմն կատարում են ծանր հանցագործություններ:  

Վերջին ժամանակներս օգտագործում են թմրամոլության զուգակցումը տոքսոմանիայի 

հետ: Այսինքն օգտագործում են նյութեր, որոնք չեն մտնում թմրանյութերի կազմի մեջ: Սրանց 

մեջ են մտնում տարբեր հանգստացնողները, որոշ քնաբերները: Օգտագործելով այս թույները 

ցանկանում են ստանան էյֆորիայի էֆեկտը:Որոշ հանգստացուցիչներ` սեդուքսեն, էլենիում, 

տազեպան օգտագործում են նյարդային և հոգեկան խանգարումների ժամանակ: Ոչ ճիշտ 

բուժման կամ ինքնաբուժման ժամանակ առաջանում է այդ պրեպարատների նկատմամբ 

հակում և նրանց մշտական օգտագործման ցանկություն: Այդ պրեպարատների օգտագործման 

դադարեցումը կարող է դիտվել ֆիզիկական կախվածության ախտանիշներ`անհանգստություն, 

վախի զգացում, անքնություն և այլն: Տոքսիկոմանիայի կանխարգելման համար 

հանգստացուցիչները պետք է նշանակվեն բժշկի խիստ հսկողության տակ:  

Վերջին ժամանակներս երիտասարդների մոտ մեծ տածում ունի տարբեր թունավոր 

նյութերի օգտագործումը, որոնք առաջացնում են էյֆորիային մոտ վիճակներ, դրանք են`ացետոն, 

բենզին, լուծինչներ, ներկեր, լաքեր և այլն: 3-4 ամիս անց նրանց օգտագործումը արդեն բերում է 

տոքսիկոմանիայի նշանների ի հայտ գալուն`ընկնում է մտավոր ֆիզիկական 

աշխատունակությունը, առաջանում է հոգեկան տարբեր խանգարումներ, ցերեկը երկար է 

քնում, տրամադրությունը արագ փոխվում է: Խրոնիկական թունավորումը օրգանիզմում արագ 

աճում է և առողջությունը վատանում է:  

 

4. Հագուստի հիգիենա 

Անձնական հիգիենայում կարևոր տեղ են գրավում ներքնաշորի, հագուստի մաքրությունը, 

գուլպաները ամեն օր փոխելը` հատկապես գերքրտնոտության ժամանակ: Մարմնի և 

հագուստի մաքրությունն անիմաստ է դառնում, եթե բնակարաններում, խոհանոցում և 

արտադրություններում չեն պահպանվում հիգիենայի կանոնները: 

Ընտանիքում յուրաքանչյուրին խորհուրդ է տրվում ունենալ առանձին անկողին, առանձին 

երեսսրբիչ և ցամքոց: Խորհուրդ է տրվում քնել ննջազգեստով: 

 

Այս բոլոր հիգիենային միջոցառումներն անհրաժեշտ են ամեն օր, սակայն խիստ կարևոր են 

դառնում այնպիսի դեպքերում, երբ ընտանիքում որևէ մեկը հիվանդանում է, քանի որ 
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հիգիենային պահանջների խախտումները բացասաբար են անրադառնում հիվանդին 

շրջապատողների` հատկապես երեխաների առողջության և 

աշխատունակության վրա:  

4.1 Սպորտային հագուստի և կոշիկի 

հիգիենա 

Սպորտային հագուստը և կոշիկը հատուկ պատրաստվում է 

տարբեր մարզաձևերի համար և կազմում են անհատական 

հանդերձանքի մաս: Նրանք օգտագործվում են տարբեր 

պայմաններում հաշվի առնելով սպորտաձևի կանոնները և 

առանձնահատկությունները: Կոշիկը և հագուստը պետք է 

բավարարի ոչ միայն սպորտ-տեխնիկական պահանջները այլ 

համապատասխանի հիգիենիկ կանոններին:  

Սպորտային հագուստի հիգիենիկ պահանջները-սպորտային հագուստը պետք է պահպանի 

օրգանիզմի օպտիմալ ջերմային հավասարակշռությունը մարզումների ժամանակ, ապահովել 

արդյունավետ սպորտային գործնեությունը, պահպանել վնասվածքներից և մեխանիկական 

վնասվածքներից:  Այն պետք է լինի թեթև, հարմար, չխանգարի շարժումներին, 

համապատասխանի հասակին և քաշին: Ժամանակակից սպորտային հագուստը էլաստիկ է և 

կիպ կպած է մարմնին: Մեծ նշանակություն ունի հագուստի ջերմապահպանիչ 

հատկությունները, նրա կտորի սինթետիկ հատկությունները, որից պատրաստված է 

հագուստը(օդաթափանցելիություն, ջրատարողություն, ճկունություն և հեշտ հագնելիություն և 

հանելիություն):  

 

5. Հիգիենայի պահպանումը դպրոցական հասակում 

Հանդիսանալով դպրոցահասակ երեխաների հիմնական սոցիալական միջավայրը` դպրոցը 

մեծ ազդեցություն է թողնում երեխաների սոցիալական, կոգնիտիվ և հուզական զարգացման 

վրա: Դպրոցի հանդեպ վերաբերմունքը կյանքի որակի գնահատման կարևոր չափանիշ է: 

Դպրոց սիրող դեռահասները քիչ են հակված վնասակար սովորությունների և ռիսկային 

վարքագծի դրսևորմանը, իսկ դպրոց չսիրող դեռահասների շրջանում բարձր է ցածր 

ինքնագնահատականի, ցածր առաջադիմության, հոգեսոմատիկ գանգատների և սխալ 

վարքագծի դրսևորման հավանականությունը: 

 Դպրոցական տարիքում հատկապես կարևոր է, որ երեխաները լինեն մաքուր օդում, գտնվեն 

շարժման մեջ, կանոնավոր զբաղվեն ֆիզկուլտուրայով, պահպանեն ուսումնական 

պարապմունքների և հանգստի հաջորդականությունը, քնի ռեժիմը: Ֆիզիկական 

գերբեռնվածությունը, դպրոցում և տանը դասերը պատրաստելիս երկարատև նստելը կարող 

են ողնաշարի ծռումների և կոնքի ոսկրերի ձևախախտման պատճառ դառնալ: 

Ինչպես ուսուցիչները այնպես էլ ծնողները պետք է հետևեն երեխաների ճիշտ կեցվածքին: 

Անհրաժեշտ է, որ տանը պարապելու համար նախատեսված սեղանը և աթոռը 
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համապատասխան լինեն երեխայի հասակին և ճիշտ լուսավորված լինեն, հարկավոր է հետևել, 

որ երխայի մոտ չառաջանան կարճատեսություն և հեռատեսություն:  Հասունացման 

տարիքում, երբ վերակազմավորվում են նյարդային և ներզատիչ համակարգերը ու լարվում են 

հարմարվողական բոլոր մեխանիզմները, հատկապես կարևոր են ֆիզկուլտուրայով 

կանոնավոր զբաղվելը, նյարդային համակարգի վրա բարերար  ազդող կոփող 

արարողությունները:  

 

6. Օդի հիգիենա 

Օդը խիստ անհրաժեշտ է մարդուն շնչառության համար և այն մեծ նշանակություն ունի 

օրգանիզմի ջերմափոխանակության պրոցեսում: Օդի փոփոխությունները կարող են 

առաջացնել փոփոխություններ օրգանիզմում`գերտաքացում, գերսառեցում, հիպօքսիա, 

ինֆեկցիոն հիվանդություններ և այլ հիվանդությւոններ: Օդային միջավայրի ազդեցությունը 

օրգանիզմի վրա իրականացվում է կլիմայական և եղանակային ազդակների միջոցով: Օդի 

հիգիենիկ գնահատականը տալուց հաշվի է առնվում`  

 Ֆիզիկական հատկությունները-մթնոլորտային ճնշում, ջերմություն, խոնավություն, օդի 

շարժման ուղղություն և արագություն (քամիներ), էլեկտրական վիճակի 

ռադիոէֆեկտտիվություն: 

 Քիմիական կազմը: 

 Մեխանիկական խառնուրդները (փոշի,ծուխ,մուր): 

 Բակտերիալ կեղտոտվածությունը (մանրեների առկայությունը): 

Սպորտի պրակտիկայում օդի հիգիենիկ հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս 

ժամանակին ձեռք առնել միջոցներ ֆիզկուլտուրայով և սպորտով զբաղվողների համար 

օպտիմալ պայմաններ ստեղծելու: Մարզումներ և մրցումներ խորհուրդ չի թույլատրվում 

անցկացնել +30°C և - 25°C-ի պայմաններում, որպեսզի չառաջանա գերտաքացում և սառեցում: 

Օդի խոնավությունը ազդում է ջերմատվության վրա բարձր խոնավությունը բարձր 

ջերմաստիճանի պայմաններում նպաստում է օրգանիզմի գերտաքացմանը վատացնում է 

ջերմատվությունը: Եթե խոնավությունը բարձր է իջնում է ջերմատվությունը հատկապես 

ինտենսիվ մկանային աշխատանք կատարելիս, երբ օրգանիզմն իր հերթին արտադրում է 

ջերմություն: Եթե խոնավությունը օդի բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում ընկած է 

նպաստում է ջերմատվության լավացմանը և հեշտ է տարվում շոգը: Եթե օդի խոնավությունը 

բարձր է ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում նպաստում է օրգանզիմի սառեցմանը, քանի որ 

այդ դեպքում ուժեղանում է ջերմատվությունը:  

Օդի քիմիական կազմը ունի կարևոր հիգիենիկ նշանակություն, քանի որ այն կարևոր դեր է 

խաղում շնչական ֆունկցիայի իրականացման գործում: Մթնոլորտային օդը իրենից 

ներկայացնում է թթվածնի, ածխաթթվի, ազոտի և այլ գազերի միասնություն հետևյալ 

փոխհարաբերությամբ ` 
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Գազ  Օդում պարունակությունը  

 Մթնոլորտային  Արտաշնչված  

Թթվածին  20,94  15,4-16  

Ածխաթթու գազ  0,04  3,4-4,7  

Ազոտ  78,08  78,26  

Այլ գազեր  0,94  0,94  

 

Թթվածինը մարդու համար օդի ամենակարևոր մասն է:Հանգիստ վիճակում մարդը կլանում է 

միջինում 0,3լ թթվածին 1 րոպեում: Ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս թթվածնի պահանջը 

մեծանում է մինչև 4,5-5լ և ավելի 1րոպեում: Բնակելի հասարակական և սպորտային 

կառույցներում թթվածնի քանակի փոփոխություն չի նկատվում, քանի որ այն գալիս է դրսի 

օդից: Սովորաբար ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները լինում են, երբ թթվածնի քանակը 16-

17% է լինում: Եթե այն հասնում է 11-13% առաջանում է թթվածնային անբավարարություն 

(ինքնազգացողությունը կտրուկ վատանում է, աշխատունակությունը իջնում): Օդը 

շինություններում անբավարար է համարվում եթե ածխաթթուն 0,1%-ից ավել է, այս մեծությունը 

հաշվի է առնվում շինությունների պլանավորման, գծագրման և օդափոխման սարքերի 

գծագրման ժամանակ:  

 

7. Ջրի հիգիենա 

Ջուրը արտաքին միջավայրի հիմնական բաղադրիչներից մեկն է: Այն մեծ նշանակություն ունի 

մարդկանց ֆիզիոլոգիական սանիտարահիգիենիկ և տնտեսական պահանջները, կարիքները 

բավարարելու գործում: Ջուրը մտնում է մարդու օրգանիզմի օրգանհամակարգերի կազմի մեջ, 

մասնակցում է օրգանիզմում ֆիզ-քիմիական պրոցեսների, նյութափոխանակությանը, դուրս է 

բերում օրգանիզմից նյութափոխանակության արգասիքները և մասնակցում է 

ջերմականոնավորմանը: Ջուրը օգտագործվում է սպորտում (կոփում, բուժական 

ֆիզկուլտուրա, անձնական հիգիենա, միջավայր տարբեր ջրային մարզաձևերի 

ժամանակ`ջրագնդակ, ջրացատք, լող, գեղալող և այլն):  

Իր դրական հատկությունների կողքին ջուրը որոշ դեպքերում կարող է բացասական 

ազդեցություն ունենալ օրգանզիմի վրա, այն կարող է ի հայտ գալ ոչ միայն ջուր խմելիս կամ 

նրանով կերակուր պատրաստելիս այլ նաև լողանալիս կամ ջրային մարզաձևերով 

պարապելիս: Կեղտոտված ջուրը կարող է պատճառ դառնալ որոշ ինֆեկցիոն 

հիվանդությունների տարածմանը`տիֆ, պարատիֆ, դիզենտերիա և այլն: Ըստ ընդունված 

հիգիենիկ չափանիշների խմելու ջուրը պետք է բավարարի հետևյալ հիգիենիկ պահանջներին`  
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 Համաճարակային տեսակետից լինի անվտանգ, այսինքն չպետք է պարունակի 

ախտաբանական բակտերիաներ և տարբեր հիվանդությունների հարուցիչներ:  

 Պետք է ունենա անվնաս քիմիական կազմ, այսինքն չպետք է պարունակի շատ աղեր, 

թունավոր և ռադիոակտիվ նյութեր:  

 Ունենա բավարար օրգանոլեպտիկ հատկություններ-լինի պարզ, անգույն թափանցիկ, 

որոշակի ջերմաստիճան, չունենա համ և հոտ:  

Անհրաժեշտ է նշել որ ջրավազանների, լողավազանների ջուրը նույնպես պետք է բավարարի 

նշված պահանջներին: Համաճարակային տեսակետից ջրի անվտանգությունը որոշվում է 

բակտերիոլոգիական ցուցանիշներով`  

 Ընդհանուր բակտերիոլոգիական կեղտոտվածության աստիճանը, ցույց է տալիս, թե 

ինչքանով է բավարար կամ անբավարար մանրեների կենսագործնեության համար 

տվյալ ջրային միջավայրը, ինչպես նաև ախտածին մանրեների համար, որի համար 

որոշվում է բակտերիաների ընդհանուր քանակը 1լ ջրի մեջ: Ըստ գոյություն ունեցող 

նորմաների 1լ խմելու ջրի մեջ պետք է լինի 100 մանրէից ոչ ավել:  

 Ջրի կեղտոտվածությունը որոշվում է աղիքային ցուպիկի առկայությամբ: Այս 

ցուցանիշը որոշվում է կոլի տիտրով կամ ինդեքսով: Կոլի ինդեքսը դա աղիքային 

ցուպիկների քանական է 1լ ջրում: Կոլի տիտրը ջրի այն ամենաքիչ ծավալն է, որտեղ 

հնարավոր է հայտնաբերել մեկ աղիքային ցուպիկ: Խմելու ջրի համար կոլի ինդեքսը 

պետք է լինի երեքից ոչ բարձր, իսկ կոլի տիտրը 300մլ, արհեստական ջրավազանի 

համար`100մլ:  

 

7.1 Ջրի մաքրումը և վարակազերծումը 

Ջրի մաքրումը առաջին հերթին դա ջրի մաքրումն է կախված մասնիկներից: Այս դեպքում ջրի 

ֆիզիկական հատկությունները լավանում են (անցնում է պղտորվածությունը և գունավորումը) 

մաքրումը կատարվում է նստեցման կամ ֆիլտրացիայի ձևով:  

Ջրի վարակազերծում-ուղղված է ջրում մանրեների ոչնչացմանը, որի համար ջուրը եռացնում 

են, քլորացնում կամ մշակում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով: Եռացնելիս 5-10 րոպե 

հետո մանրեները լրիվ ոչնչանում են: Այս մեթոդի օգնությամբ հնարավոր չէ վարակազերծել 

մեծ քանակությամբ ջուր: Քլորացումը ջրի վարակազերծման ամենատարացված ձևն է: Ջրմուղ 

կայաններում և լողավազաններում ջրի վարակազերծումը իրականացվում է գազային քլորով: 

Ջրի վարակազերծումը ուլտրամանուշակագույն ճանապարհով տեղի է ունենում հատուկ 

բակտերիոցիտ սարքերում, որտեղ ջուրը անցնում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 

աղբյուրի միջոցով:  
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8. Կոփում  

Կոփման հիգիենիկ հիմքերը 

Կոփումը դա հիգիենիկ միջոցառումների մի համակարգ է, որն ուղղված է օրգանիզմի 

կայունության բարձրացմանը, տարբեր անբարենպաստ օդերևույթաբանական գործոնների 

նկատմամբ (ցուրտ,ջերմություն, արևային ճառագայթում, մթնոլորտային ճնշման անկում կամ 

բարձրացում): Սիստեմատիկաբար կատարվող կոփումը հնարավորություն է տալիս 

խուսափել մի շարք հիվանդություններից, երկարացնել կյանքը և պահպանել բարձր 

աշխատունակությունը: Կոփումը լինում է`սպետիֆիկ և ոչ սպետիֆիկ, որի օգնությամբ 

բարձրանում է օրգանիզմի ֆիզիկական և մտավոր աշխատունակությունը, ամրապնդվում է 

առողջությունը, իջնում է հիվանդացությունը: Կոփումը իրականացվում է որոշակի հատուկ 

ֆիզիկական վարժություններով, կոփող պրոցեդուրաների օգնությամբ: Կոփումը 

իրականացվում է առանց տարիքային սահմանափակման: Նախօրոք խորհրդակցվում է բժշկի 

հետ, որը ոչ միայն ստուգում է առողջական վիճակը, այլ նաև օգնում է կոփման ձևի և դոզայի 

ընտրման գործում: Սուր հիվանդությունների ժամանակ և խրոնիկական հիվանդությունների 

սրացման ժամանակ կոփող միջոցներ չեն կիրառում:  

Կոփման հիգիենիկ սկզբունքներն են` սիստեմատիկությունը, աստիճանականությունը, 

հետևողականությունը, հաշվի առնելով անհատական առանձնահատկությունները, միջոցների 

և ձևերի բազմազանությունը, ընդհանուր և տեղային պրոցեդուրաների զուգակցումը, ակտիվ 

ռեժիմը, ինքնահսկումը: Կոփման արդյունավետությունը մեծանում է եթե այն իրականացվում է 

ակտիվ ռեժիմում, այսինքն երբ կատարվում է որևէ մկանային աշխատանք: Տեղային և 

ընդհանուր պրոցեդուրաների զուգակցումը մեծացնում է օրգանիզմի կայունությունը 

անբարենպաստ արտաքին ազդակների նկատմամբ: Կոփման պրոցեսում անհրաժեշտ է 

մշտական ինքնահսկում: Ամենաճիշտ ցուցանիշը, որ կոփումը ճիշտ է կատարվում խորը քունն 

է, լավ ախորժակը, ինքնազգացման լավացումը, աշխատունակության բարձրացումը: Եթե 

գերգրգռված է անքննություն է, ախորժակի անկում է, աշխատունակության անկում է ուրեմն 

կոփումը ճիշտ չի կատարվել և պետք է դիմել բժշկի և փոխել կոփման միջոցը, դոզան և ձևը:  

 

8.1 Կոփում օդով 

Դա օդի վաննաների ընդունում է, որը նուրբ և անվտանգ կոփման ձևն է: Սիստեմատիկ 

կոփումը անհրաժեշտ է սկսել օդի վաննաներից, ազդում է մեծ մասամբ օդի ջերմաստիճանը, 

սակայն պետք է հաշվի առնել օդի խոնավությունը և շարժման արագությունը: Օդի վաննաները 

լինում են` տաք(օդի ջերմաստիճանը`20- 30°C), սառնավուն(14-20°C) և սառը (10°C-ից ցածր): 

Սկզբում սկսվում է օդափոխված փակ շինությունում, հետագայում`բացօթյա: Վաննան 

ընդունում են պառկած, կիսապառկած և շարժման մեջ: Խոնավ, քամի եղանակին, անձրևի, 

մառախուղի և 3մ/վրկ. քամու ժամանակ վաննաներ չի կարելի: Առողջ մարդու համար առաջին 

վաննան 20-30րոպե է, 15-20°C-ում, հետագայում ամեն օր ավելացվում է 10րոպե և հասցվում 2 

ժամի: Օդային վաննաների հաջորդ փուլը 10-15° ջերմաստիճանի ժամանակ տևողությունը 15-

20րոպե է, այդ ժամանակ պարտադիր պետք է կատարվեն էներգետիկ շարժումներ: Սառը 
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վաննաները ընդունում են միայն կոփված մարդիկ նրանց տևողությունը 5-10րոպե է սառը 

վաննան պետք է ավարտել մարմնի շփումով և տաք ցնցուղով: Օդով կոփման ժամանակ չի 

կարելի բաց թողնել դողը, որի առաջացման ժամանակ պետք է դադարեցնել կոփումը և 

կատարել որոշ մարմնամարզական վարժություններ:  

 

8.2 Կոփում ջրով 

Ջրով կոփման ժամանակ մեծ նշանակություն ունի ջրի ջերմաստիճանը միաժամանակ 

ցնցուղի, լողի ժամանակ նշանակություն ունի նաև մեխանիկական ազդեցությունը: Օրգանիզմի 

վրա ազդում են նաև հանքային աղերը, գազերը և հեղուկները: Այս դեպքում մեծ 

հնարավորություն կա ճիշտ ընտրել ջրային պրոցեդուրայի այս կամ այն ձևը և դոզայի 

ճշտությունը: Ջրով կոփումը ցանկալի է կատարել ամռանը և աշնանը, առավոտյան ժամերին, 

քնից հետո կամ առավոտյան մարմնամարզությունից հետո: Սկզբում կատարվում են, երբ օդի 

ջերմաստիճանը 17-20° է, իսկ ջրինը`30-34° հետագայում յուրաքանչյուր 3-4 օրը մեկ իջեցնում են 

ջրի ջերմաստիճանը 1°C-ով և 1,5-2 ամսում կախված ինքնազգացումից և առողջական վիճակից 

մինչև 20-16°C և ցածր: Պրոցեդուրայի ժամանակ չպետք է ունենա ոչ անհաճելի զգացում կամ 

դող: Կոփող գործոնը ջերմաստիճանն է և ոչ թե ջրային պրոցեդուրայի տևողությունը, այդ իսկ 

պատճառով գոյություն ունի կոփման հետևյալ կարգը ինչքան ջուրը սառն է, այնքան նրա 

շփումը մարմնի հետ պետք է լինի կարճ: Ջրով կոփման ժամանակ խորհուրդ է տրվում հետևյալ 

ջրային պրոցեդուրաները`շփումը , ջրի շիթով լողանալը, ցնցուղը և լողանալը: Շփումը ջրով 

կոփման սկզբնական փուլն է: Մի քանի օրվա ընթացքում կատարվում է շփում թաց սրբիչով, 

սպունգով կամ պարզապես ձեռքով:  

 

8.3 Կոփում արևով 

Արևի, հատկապես ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները բարենպաստ են ազդում 

օրգանիզմի վրա: Ազդում են կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, բարձրացնում են 

նրա տոնուսը, լավանում է մաշկի պաշտպանողական ֆունկցիան, ակտիվանում է ներզատիչ 

գեղձերի գործունեությունը, նյութափոխանակությունը, մաշկում առաջանում է վիտամին D, 

սրանք դրական են ազդում մարդու աշխատունակության և տրամադրության վրա: Արևի 

ճառագայթները ազդում են ախտածին մանրեների վրա և ոչնչացնում են նրանց: Դրական 

ազդեցությունը լինում է միայն արևի ճառագայթման որոշակի դոզաների ժամանակ: Եթե ոչ 

ճիշտ են օգտագործվում կարող են առաջանալ նյարդային, սիրտ-անոթային և այլ 

համակարգերի խանգարումներ: Այդ իսկ պատճառով չպետք է չարաշահել արևի 

ճառագայթները ուժեղ ազդող գործոն է, որը չպետք է չարաշահել: Միայն արևին 

աստիճանաբար սովորելը և արևային էներգիայի խելացի դոզավորումը ընդունակ է 

ամրապնդել օրգանիզմը և բարձրացնել նրա աշխատունակությունը, իսկ որոշ 

հիվանդությունների ժամանակ(թոքերի տուբերկուլյոզ,չարորակ ուռուցքներ,սուր բորբոքային 

վիճակներ) արևով կոփումը չի կարելի: Արևային կոփումը դա արևային վաննաների 
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ընդունումն է չնայած խստորեն ասած դա օդաարևային վաննաներն են, քանի որ օրգանիզմի 

վրա ազդում է և արևը և օդը:  

 

9. Ռացիոնալ սնուցում 

Սնուցումը սոցիալական և կենսաբանական կարևոր գործոններից է, որն ապահովում է մարդու 

առողջությունը և կենսագործնեությունը: Ռացիոնալ, այսինքն գիտականորեն հիմնավորված 

սնուցումը, ապահովում է օրգանիզմի ձևավորումը և նրա ճիշտ աճը, նպաստում է 

առողջության պահպանմանը, բարձր աշխատունակությանը և կյանքի երկարացմանը: 

Ռացիոնալ կամ գիտականորեն հիմնավորված սնուցումը կազմակերպելու համար պետք է 

հիմնվել գիտական այն դրույթների վրա, որը հրատարակվել է սննդի ինստիտուտների կողմից: 

Սնունդը պետք է բավարարի որոշակի հիգիենիկ պահանջներին և պետք է լինի`  

 Քանակապես օպտիմալ, այսինքն մարդու էներգետիկ ծախսերին համապատասխան:  

 Որակապես լիարժեք, այսինքն իր մեջ պարունակի անհրաժեշտ 

սննդանյութերը`սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր, վիտամիններ, հանքային աղեր:  

 Բազմազան և պարունակի կենդանական և բուսական ծագման տարբեր սննդանյութեր:  

 Հեշտ յուրացվող ախորժակաբեր, հաճելի համով, հոտով և արտաքին տեսքով: 

 Բարորակ և անվնաս:  

Սննդի կալորիականությունը  

Սննդի կալորիականությունը ունի մեծ նշանակություն, որը պետք է օրգանիզմի էներգետիկ 

ծախսը վերականգնի, որը արտահայտվում է կիլոկալորիայով(կկալ): Էներգետիկ ծախսը 

լինում է չկարգավորվող և կարգավորվող: Ոչ կարգավորվող էներգոծախսին է պատկանում 

էներգիայի ծախսը հիմնական նյութափոխանակության և սննդի սպեցիֆիկ-դինամիկ 

գործնեության վրա: Հիմնական նյութափոխանակությունը դա էներգոծախսի այն նվազագույն 

քանակությունն է, որը անհրաժեշտ է օրգանիզմի կենսական կարևոր ֆունկցիաների 

պահպանման համար: Նույնիսկ օրգանիզմի լրիվ հանգստի ժամանակ մշտապես ծախսվում է 

էներգիա սրտի աշխատանքի, շնչառական օրգանների աշխատանքի պահպանման համար, 

արտազատման, ջերմականոնավորման և այլն: Հիմնակա նյութափոխանակության 

մեծությունը կախված է մարդու անհատական առանձնահատկություններից` հասակից, 

քաշից, տարիքից, սեռից, ներզատիչ գեղձերի վիճակից, օրինակ` կանանց հիմնական 

նյութափոխանակությունը 5-10%-ով ցածր է քան տղամարդկանցը, երեխաներինը ավելի 

բարձր քան մեծահասակներինը: Ընդունված է համարել, որ միջին հասակի և միջին քաշով 

մարդկանց համար հիմնական նյութափոխանակության էներգոծախսը 1կգ մարմնի քաշին 

կազմում է ժամում 1կկա :  
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2.1 Մարմնի խնամք------------------------------------------------------------------------3 

3. Վնասակար սովորություններ---------------------------------------------------------6 

4.Հագուստի հիգիենա--------------------------------------------------------------------10 

4.1 Սպորտային հագուստի հիգիենա--------------------------------------------------11 

5.Հիգիենայի պահպանումը դպրոցական հասակում--------------------------------11 

6.Օդի հիգիենա---------------------------------------------------------------------------12 

7.Ջրի հիգիենա---------------------------------------------------------------------------13 

7.1 Ջրի մաքրումը և վարակազերծումը-----------------------------------------------14 

8.Կոփում----------------------------------------------------------------------------------15 

8.1 Կոփում օդով--------------------------------------------------------------------------15 

8.2 Կոփում ջրով--------------------------------------------------------------------------16 

8.3 Կոփում արևով------------------------------------------------------------------------16 

9. Ռացիոնալ սնուցում-------------------------------------------------------------------17 
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ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ 

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ 

ՀԱԿԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Սույն ձեռնարկը մշակվել և տպագրվել է «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական 

հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացված «Գյուղական համայնքների 

կայուն զարգացում»   ծրագրի շրջանակներում: Ձեռնարկում արտահայտված կարծիքները 

հեղինակային են և ոչ մի ձևով չեն արտահայտում «Հայկական Կարիտաս»  բարեսիրական 

հասարակական կազմակերպության տեսակետները: 

 

HIGENE RULES 

ANFI HYGENIE HABITS 

This manual was developed and published by the social and benevolent ''Armenian Caritas''  

organization implemented ''Sustainable development od rural commanities'' withen the framework of 

the project. 

 The outlined idias in the exercise are copyrighted and don't express in any way the views of the 

''Armenian Caritas''  social and benevolment organization. 

 


