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ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԿԱՐԾՐ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՖՏՈՐԱՑՄԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ամփոփում

Նպատակ

Ուղեցույցի նպատակն է օգնել բժիշկներին որոշում կայացնելու ֆտորիդների կիրառման

վերաբերյալ՝ որպես բերանի խոռոչի առողջության պահպանման համալիրի կարևոր

բաղկացուցիչ մաս նորածինների, երեխաների, դեռահասների և հատուկ խնամքի կարիք

ունեցող անձանց շրջանում ։

Մեթոդաբանություն

Այս ուղեցույցը մշակվել է Երևանի Մ. Հերացու անվ. Պետական բժշկական համալսարանի

մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի աշխատակիցների կողմից:

Փաստաթղթի սկզբնաղբյուր է հանդիսացել Ամերիկյան մանկական ստոմատոլոգիայի

ակադեմիայի (American Academy of Pediatric Dentistry, AAPD) 2014թ. լույս տեսած “Guideline

on Fluorid Therapy” կլինիկական ուղեցույցը: Այս փաստաթղթի խորհուրդները հիմնված են

գրականության համակարգային վերլուծությունների և փորձագետների կարծիքների վրա:

Ուղեցույցի տեղայնացաման գործընթացը իրականացվել է համաձայան միջազգային

ADAPTE մեթոդաբանության: Բոլոր խորհուրդները քննարկվել և հավանության են

արժանացել Երևանի Մ. Հերացու անվ. Պետական բժշկական համալսարանի մանկական

ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի ընդլայնված նիստի ընթացքում

(արձանագրությունը կցվում է): Սույն փաստաթուղթը ենթակա է պարբերական

թարմացումների և/կամ խմբագրման յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ կամ ավելի հաճախակի՝

կախված տվյալ ոլորտում նոր գիտագործնական տեղեկատվության ի հայտ գալուց:

Ուղեցույցը նախատեսված է մանկական և մեծահասակների ստոմատոլոգների,

մանկաբույժների և առողջապահության կազմակերպիչների համար:
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Արդյուքներ

Սույն ուղեցույցի խորհուրդները էականորեն օգնում են գործնական ստոմատոլոգին

կլինիկական որոշումներ կայացնելիս ատամների կարծր հյուսվածքների ֆտորացման

վերաբերյալ:  Մասնավորապես ներկայացվել են ապացուցողական հիմքեր ունեցող մի շարք

տվյալներ ֆտորի միացությունների կիրառման և կարիեսի առաջացման վտանգի միջև

ուղղակի կապի առկայության վերաբերյալ, առաջարկվել են համապատասխան

մոտեցումներ սննդային հավելումների և տարբեր միացությունների միջոցով ֆտորի

հակակարիեսային ազդեցության ապահովման վերաբերյալ:

Հետևություններ

Ապացուցողական մոտեցումների վրա հիմնված ատամների կարծր հյուսվածքների

ֆտորացման անցկացումը կնպաստի նորածին, երեխա և դեռահաս պացիենտների մոտ

կարիեսի կանխարգելման և բուժման ելքերի բարելավմանը:

Բանալի բառեր

Ապացուցողական բժշկություն, ցուցումների ուսումնասիրման, ստեղծման և

գնահատման դասակարգման համակարգ, ֆտորիդներ, խմելու ջրի ֆտորացում,

ֆլյուորոզ, ֆտորիդային հավելումներ, տեղային ֆտորացում։

Պատասխանատու համակարգող

Տեր-Պողոսյան Հ․ Յու․,  բ․գ․դ․, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարանի մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի վարիչ,

Համալսարանական թիվ 2 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայի ղեկավար

Աշխատանքային խմբի անդամներ

- Վարդանյան Ի․Ֆ․, բ․գ․թ․, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարանի մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի դոցենտ
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- Բադեյան Է․ Հ․,  բ․գ․թ․, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարանի մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի դոցենտ

- Բադալյան Ա․Ժ․, «Հովարդ Կարագյոզյան» Բ․Բ․Հ․Կ․տնօրենի տեղակալ բուժ․գծով

- Գևորգյան Մ ․ Ա ․ , Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարանի մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի դասախոս

- Բալաչյան Ս ․ Գ ․ , Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարանի մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի 2-րդ

կուրսի կլինիկական օրդինատոր

Շահերի բախման հայտարարագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ

Պատասխանատու համակարգողը և աշխատանքային խմբի անդամները հայտարարում են

շահերի բախման բացակայության վերաբերյալ: Սույն փաստաթղթի մշակման

աշխատանքները ֆինանսավորվել են ՀՀ ԱՆ կողմից: Ֆինանսավորող կազմակերպությունը

չի ունեցել որևէ ազդեցություն փաստաթղթի պարունակության կամ ձևավորման վրա:

Շնորհակալական խոսք

Պատասխանատու համակարգողն իր երախտագիտությունն է հայտնում աշխատանքային

խմբի բոլոր այնդամներին, ինչպես նաև սույն ուղեցույցի մշակման աշխատանքներին իրենց

աջակցությունը, խորհրդատվությունը և մասնագիտական գիտելիքները տրամադրած

գործընկերներին, հատկապես՝ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարանի շարունակական բժշկական կրթության ֆակուլտետի անեսթեզիոոգիայի և

ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի դոցենտ, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի

վերակենդանացման բաժանմունքի գիտական ղեկավար, բ.գ.թ. Հարություն Մանգոյանին,

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի մանկական

ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի դասախոս Ռուզաննա Ստեփանյանին,

ինչպես նաև Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի

մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի կլինիկական օրդինատոր

Նարինե Միրզոյանին։
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Ուղեցույցը չի կարող փոխարինել բժշկի որոշումներ ընդունելու հմտություններին

անհատ պացիենտի վարման դեպքում և տվյալ կլինիկական իրավիճակի պայմաններում

Բովանդակություն

Նախաբան

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Ֆտորիդների հակակարիեսային ազդեցության մեխանիզմները

Ֆտորի ներմուծումն օրգանիզմ խմելու ջրի, սննդային հավելումների և

ատամնամածուկների միջոցով

Ֆլյուորոզի զարգացման վտանգը

Մասնագիտացված տեղային ֆտորացում

Ֆտորիդների կիրառումը տնային պայմաններում

Խորհուրդներ ֆտորացման կիրառման վերաբերյալ

Ուղեցույցի ներդրման հնարավորություններ և աուդիտի ցուցանիշներ

Գրականության ցանկ

Հապավումներ

AAPD (American Academy of Pediatric Dentistry)՝ Ամերիկյան մանկական

ստոմատոլոգիայի ակադեմիա

Նախաբան

Ֆտորիդների լայնածավալ կիրառումը տնտեսապես զարգացող երկրներում բերել է

ատամների կարիեսի տարածվածության և ուժգնության նվազման:

Համապատասխան ցուցումներով կիրառման դեպքում ֆտորիդները ապահով և

արդյունավետ են կարիեսի կանխարգելման և կառավարման հարցում: Ֆտորիդների
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կիրառման վերաբերյալ որոշումը հիմնվում է յուրաքանչյուր պացիենտի

անհատական կարիքների վրա, հաշվի առնելով վտանգներն ու առավելությունները

(այսինքն՝ թեթև կամ չափավոր ֆլյուորոզի վտանգն ընդդեմ կարիեսի աճի նվազման

և, որոշ դեպքերում, ատամների հիվանդությունների կանխարգելման և վերացման):

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Այս ուղեցույցը մշակվել է Երևանի Մ. Հերացու անվ. Պետական բժշկական

համալսարանի մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի

աշխատակիցների կողմից: Տեղեկատվության հավաքագրման մարտավարությունը

ընդգրկել է բանալի բառերի օգնությամբ իրականացվող բազմաբնագավառ որոնում

MEDLINE, PubMed, Cochrane library, National Guideline Clearinghouse և UpToDate

շտեմարաններում: Որոնման ժամանակային շրջանակն է՝ 2006 – 2017թթ.:

Փաստաթղթերի նկատմամբ կիրառվել են հետևյալ տեսակավորման ցուցանիշները՝

ապացուցողական բնույթ (համակարգված ամփոփ տեսություն, ցանկացած

խորհուրդի վերաբերյալ հստակ հղումների առկայություն, ապացույցերի ուժի և

որակի գնահատականներ և այլ), ազգային կամ համաշխարհային ամփոփումների

կարգավիճակ, անգլերեն լեզու: Փաստաթղթի սկզբնաղբյուր է հանդիսացել

Ամերիկյան  մանկական ստոմատոլոգիայի ակադեմիայի (American Academy of

Pediatric  Dentistry,  AAPD)  2014թ.  լույս տեսած “Guideline  on  Fluorid  Therapy”

կլինիկական ուղեցույցը: Այս փաստաթղթի խորոհուրդները հիմնված են

գրականության համակարգային վերլուծությունների և փորձագետների կարծիքների

վրա: Ուղեցույցի տեղայնացման գործընթացը իրականացվել է համաձայան

միջազգային ADAPTE մեթոդաբանության: Բոլոր խորհուրդները քննարկվել և

հավանության են արժանացել Երևանի Մ. Հերացու անվ. Պետական բժշկական

համալսարանի մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի

ընդլայնված նիստի ընթացքում (արձանագրությունը կցվում է): Սույն փաստաթուղթը
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ենթակա է պարբերական թարմացումների և/կամ խմբագրման յուրաքանչյուր 5

տարին մեկ կամ ավելի հաճախակի՝ կախված տվյալ ոլորտում նոր

գիտագործնական տեղեկատվության ի հայտ գալուց: Ուղեցույցը նախատեսված է

մանկական և մեծահասակների ստոմատոլոգների, մանկաբույժների և

առողջապահության կազմակերպիչների համար:

Ֆտորիդների հակակարիեսային ազդեցության մեխանիզմները

Ֆտորիդներն ունեն հակակարիեսային ազդեցության մի քանի մեխանիզմներ:

Տեղային՝ ատամնավահանիկում և թքի մեջ ֆտորի ցածր մակարդակը արգելակում է

էմալի ապահանքայնացումը և բարձրացնում է ապակրակալված էմալի

ռեմիներալիզացիան: Ֆտորն արգելակում է կարիեսի առաջացումը՝ նաև ազդելով

կարիեսոգեն մանրէների մետաբոլիկ ակտիվության վրա: Ֆտորի բարձր

մակարդակը, որն ապահովվում է դոնդողների և լաքերի տեղային կիրառման

շնորհիվ, բերում է ատամի էմալի մակերեսին կալցիումի ֆտորիդ հիշեցնող նյութի

ժամանակավոր շերտի գոյացման: [1] Ի սկզբանե համարվում էր, որ ֆտորիդների

կարիեսը արգելակող ազդեցությունը հնարավոր է այն ժամանակ, երբ դրանք

ներթափանցում են հասունացող էմալի կառուցվածքի մեջ (ֆտորիդների ներմուծման

համակարգային եղանակ), սակայն ֆտորիդների կոնցենտրացիան հասուն էմալում

ամբողջովին չի ապահովում կարիեսի նկատելի նվազում: Դա հեշտացնում է ֆտորի

տեղային կամ սիստեմատիկ նշանակման ընտրությունը: Ֆտորացված ջրի և

սննդամթերքի միջոցով ընդունված ֆտորիդները կարող են թողնել տեղային

ազդեցություն ծկթած ատամի վրա (մինչ ներքին ընդունումը տեղային ազդեցություն

է ապահովում թքի մեջ և լնդային հեղուկում ֆտորիդների մակարդակի

բարձրացումը): Բացի այդ, պլազմայում ֆտորիդների մակարդակի բարձրացումը

դեռևս չծկթած ատամներում կարող է նպաստել էմալի արտաքին շերտերի

կրակալմանը: [2]
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Ֆտորի ներմուծումն օրգանիզմ խմելու ջրի, սննդային հավելումների և

ատամնամածուկների միջոցով

Խմելու ջրի ֆտորացումը ազգաբնակչության մեծամասնության համար ֆտորացման

առավել համապատասխան և ֆինանսապես մատչելի տարբերակն է: [3]  Օպտիմալ

է համարվում ջրում ֆտորի 0,7-1,2 մգ/լ պարունակությունը: Սակայն վերջերս

առաջարկվել է նվազեցնել թույլատրելի սահմանը մինչև 0,7 մգ/լ, որպեսզի կարիեսի

կանխարգելման նպատակով օրգանիզմ ներմուծվող ֆտորը չառաջացնի ֆլյուորոզի:

[4]

Ֆտորիդային հավելումներն արդյունավետ են ատամների կարիեսի

տարածվածության կրճատման հարցում և պետք է դիտարկվեն կարիեսի

զարգացման բարձր ռիսկի խմբի երեխաների համար, ովքեր օգտագործում են

ֆտորի անբավարար քանակով խմելու ջուր (0,6 մգ/լ-ից քիչ): [5]

Աղյուսակ 1.  Սննդի միջոցով ֆտորային հավելումների նշանակման սխեման.

Տարիքը <0,3 ppm F 0,3-0,6 ppm F >0,6 ppm F

Մինչև 6 ամսական 0 0 0

6 ամսականից

մինչև 3 տարեկան

0,25 մգ 0 0

3-6 տարեկան 0,50 մգ 0,25 մգ 0

6 տարեկանից

մինչև առնվազն 16

տարեկան

1,00 մգ 0,50 մգ 0

Մինչև հավելումների նշանակումը սննդակարգում ֆտորի քանակի որոշումը կարող

է օգնել նվազեցնել ֆտորիդների ավելցուկ քանակների ընդունումը: Ֆտորիդների

սննդային աղբյուրներն են հանդիսանում տան, մանկապարտեզի, դպրոցի խմելու
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ջուրը [6], տարատեսակ ըմպելիքներ [7], մանկական սնունդը [8,9], պատրաստված

սնունդը [10]  և ատամի մածուկը։

Ֆլյուորոզի զարգացման վտանգը

Մանկական սնունդը, հատկապես, փոշիները, որոնք պատրաստվում են

ֆտորացված ջրով, պայմանավորում են ֆլյուորոզի զարգացման վտանգի աճը: [11]

Հեղուկների մեծաքանակ կիրառման պատճառով մանուկները կարող են լինել

առավել ընկալունակ կյանքի առաջին տարվա ընթացքում, չնայած մարմնի

համեմատաբար փոքր զանգվածին: [2]  Բայց և այնպես, վերջին

հետազոտությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ միայն պատրաստվող

մանկական սննդում ֆտորի կիրառման կրճատումը չի կարող վերացնել ֆլյուորոզի

զարգացման հավանականությունը: [12]  Ֆլյուորոզը կապված է ֆտորի կուտակման

հետ էմալի զարգացման ընթացքում և լուրջ կապ ունի կիրառման դեղաչափի,

տևողության և ժամանակահատվածի հետ: [1]  Հետազոտությունները ցույց են

տալիս, որ 12-15 տարեկան երեխաների 8% մոտ առկա է ֆլուորոզի թեթև, իսկ 5%

մոտ՝ չափավոր ձև: [13]

Մասնագիտական տեղային ֆտորացում

Տեղային մասնագիտական ֆտորացումը արդյունավետ է ատամների կարիեսի

տարածվածության նվազման հարցում: Մասնագիտական ֆտորացման համար

սովորաբար կիրառում են նատրիումի ֆտորիդի 5% լաք և 1,23% թթու ֆոսֆատ-

ֆտորիդ: Վերջերս անցկացված հետազոտությունների արդյունքում հաստատվել է

կաթնատամներում ֆտորիդային լաքերի տարեկան առնվազն երկու անգամ

կիրառման արդյունավետությունը։ [15-18]  Մշտական ատամների ֆտորլաքով

պատումը 3-6 ամիս տևողությամբ ինտերվալներով ևս բարենպաստ ազդեցություն

ունի: [19-22] Հետազոտությունների մետա-անալիզը ցույց է տվել, որ ֆտոր

պարունակող դոնդողների կիրառումը 3 ամիսների ընթացքում՝ մեկ տարի
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ընդմիջումով, արդյունավետ է մշտական ատամների պարագայում: [23]  Ֆտոր

պարունակող տեղային փրփուրների արդյունավետության ապացույցները

սահմանափակ են: [24-25] Կարիեսի առաջացման բարձր ռիսկի խմբի երեխաները

պետք է մասնագիտական ֆտորացում ստանան տարեկան առնվազն 2 անգամ: [14]

Ռիսկի այս կամ այն խմբին պատկանելիությունը ժամանակի ընթացքում կարող է

փոփոխվել, ուստի կանխարգելիչ միջոցառումների տեսակը և հաճախականությունը

պետք է շտկել: [1]

Ֆտոր պարունակող այլ տեղային նյութեր, ինչպես օրինակ 0,2% նատրիումի ֆտորիդ

պարունակող էլիքսիրը (900 ppm F) [26,27,28] և 1,1%  նատրիումի ֆտորիդ

պարունակող դոդնողներն ու մածուկները (5,000 ppm F) ևս արդյունավետ են

մշտական ատամների կարիեսի կրճատման հարցում: [29,30]

Ֆտորիդների կիրառումը տնային պայմաններում

Տնային պայմաններում ֆտորիդների կիրառման դեպքում պետք է ուշադրություն

դարձնել տեղային կոնտակտի երկար տևողության վրա՝ ցուցաբերելով ՛՛ցածր

դեղաչափ-բարձր հաճախականություն՛՛ մոտեցում: [31]  Հետազոտությունները ցույց

են տվել, որ ֆտոր պարունակող ատամի մածուկներն արդյունավետ են մշտական

ատամների կարիեսի տարածվածության նվազեցման մեջ, ընդ որում

արդյունավետությունն ավելի բարձր է կարիեսի բարձր սկզբնական մակարդակի,

ատամի մածուկներում ֆտորի բարձր խտության, օգտագործման

հաճախականության և ատամների վերահսկվող մաքրման պայմաններում: [32,33]

Նախադպրոցական հասակի երեխաների շրջանում անցկացված

հետազոտությունները ևս ցույց են տալիս, որ ատամների մաքրումը ֆտոր

պարունակող մածուկներով զգալի նվազեցնում է կարիեսի տարածվածությունը

կաթնատամներում: [34] 3 տարեկանից փոքր երեխաների մոտ ֆտոր պարունակող

մածուկների կիրառումը փոքր բծից կամ բրնձի հատիկից ոչ մեծ չափով կարող է
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նվազեցնել ֆլյուորոզի առաջացման վտանգը: 3-6 տարեկան երեխաների մոտ

նախընտրելի է կիրառել ոլոռի հատիկից ոչ մեծ քանակով ֆտոր պարունակող

ատամնամածուկ: [35,36] Ֆտոր պարունակող մածուկների բարենպաստ

ազդեցությունը մեծացնելու նպատակով ատամները պետք է մաքրել օրը 2 անգամ

[36], իսկ մաքրելուց հետո ողողումը պետք է հասցվի նվազագույնի: [34,37]

Խորհուրդներ ֆտորացման կիրառման վերաբերյալ

1 Կարիեսի կանխարգելման նպատակով խորհուրդ է տրվում կիրառել

ատամների կարծր հյուսվածքների մասնագիտական տեղային ֆտորացում

նատրիումի ֆտորիդի 5% լաքով և 1,23% ֆտորիդային դոնդողներով։

1 Խորհուրդ է տրվում տարեկան առնվազն 2 անգամ կատարել կաթնատամների

մասնագիտական ֆտորացում ֆտորլաքի կիրառմամբ։

2  Խորհուրդ է տրվում տարեկան 2-4 անգամ կատարել մշտական ատամների

մասնագիտական ֆտորացում ֆտորլաքի կիրառմամբ։

3  Խորհուրդ է տրվում անցկացնել ֆտոր պարունակող դոնդողների կիրառմամբ

մշտական ատամների  մասնագիտացված ֆտորացման կուրսեր՝ 3 ամիս

տևողությամբ և 1 տարի դադարներով։

4  Կարիեսի առաջացման ռիսկի խմբի երեխաների մոտ խորհուրդ է տրվում

կատարել ատամների կարծր հյուսվածքների մասնագիտական ֆտորացում

առնվազն տարեկան 2 անգամ։

5  Որպես կարիեսի կանխարգելման միջոց՝ խորհուրդ է տրվում կիրառել 0,2%

նատրիումի ֆտորիդ պարունակող էլիքսիր և 1,1%  նատրիումի ֆտորիդ

պարունակող դոդնողներ և մածուկներ։
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5  3 տարեկանից փոքր երեխաների մոտ ֆլյուորոզի առաջացման

կանխարգելման նպատակով խորհուրդ է տրվում ֆտոր պարունակող

մածուկների քանակը նվազեցնել մինչև փոքր բծի կամ բրնձի հատիկից ոչ մեծ

չափի։

6  3-6 տարեկան երեխաների մոտ խորհուրդ է տրվում ֆտոր պարունակող

մածուկները կիրառել ոլոռի հատիկից ոչ մեծ քանակով։

7  ֆտոր պարունակող մածուկները խորհուրդ է տրվւմ կիրառել օրը 2 անգամ,

իսկ ատամները մաքրելուց հետո ջրով ողողումները ցանկալի է հասցնել

նվազագույնի։

Ուղեցույցի ներդրման հնարավորություններ և աուդիտի ցուցանիշներ

Ատամների կարծր հյուսվածքների ֆտորացման ժամանակակից պահանջները

հնարավոր է ապահովել Հայաստանի բուժհաստատություններում ներդնելով

հետևյալ գործառույթները՝

- Գործելակարգեր, ընթացակարգեր, որոշումների ընդունման աջակցման

համակարգեր (Decision Support System),

- Շարունակական ինտերակտիվ կրթական միջոցառումներ

- Աուդիտ տեղայնացված ցուցանիշների կիրառմամբ

- Ֆինանսական մեխանիզմներ

Աուդիտի ցուցանիշները կարող են օգնել վերահսկել գործընթացը ինչպես

որակական, այնպես էլ ժամանակային առումով։ Ցուցանիշները Այս պարագայում

նախընտրելի է ցուցանիշների չափելի բնույթը և տեղեկատվության համակարգային
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շարունակական հավաքագրումը:  Ատամների կարծր հյուսվածքների ֆտորացման

գործընթացի համար աուդիտի ցուցանիշ կարելի է համարել՝

- պացիենտների քանակը, որոնց շրջանում տարեկան առնվազն երկու

անգամ կատարվել է ատամների պատում ֆտորլաքով կամ ֆտորիդային

դոնդողներով։

Նշված ցուցանիշին կարելի է ավելացնել ատամների կարծր հյուսվածքների

ֆտորացման մշտադիտարկման (սկրինինգի) և պացիենտների պատշաճ

իրազեկման փուլերին վերաբերվող հետևալ դրույթները՝

- պացիենտների քանակը, որոնց նկատմամբ իրականացվել է ֆտորացման

սկրինինգ հաստատված ձևաչափի համաձայն

- պացիենտների քանակը, որոնց ատամների կարծր հյուսվածքների

ֆտորացման գործընթացի ավարտի պահին տրամադրվել է մանրամասն

տեղեկատվություն (ներառյալ գրավոր տեսքով) իրենց մոտ անցկացված

միջամտության նպատակների, էության, ելքերի և կանխորոշումների

մասին։

Սույն ուղեցույցի Հայաստանում ներդրման հնարավոր խոչընդոտները կարելի է

բաժանել ներքին (սուբյեկտիվ) և արտաքին ( օբյեկտիվ) պատճառների խմբերի:

Պահանջվող մասնագիտական վարքի փոփոխությունները, որոնք

անխուսափելիորեն բխում են նոր կարգերից, հնարավոր է հանդիպեն կայուն

դիամդրության, որի հիմքում ընկած են այնպիսի ներքին խոչընդոտներ ինչպիսիք

են՝ անհատ բժիշկների գիտելիքների և հմտությունների թերությունները համակցված
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մասնագիտական կարծրատիպերի հետ: Ուղեցույցի Հայաստանում ներդրման

արտաքին խոչընդոտներից կարելի է նշել.

- գործող բժիշկների և առողջապահական ոլորտի տարբեր մակարդակների

ղեկավարների տեղեկատվական գրագիտության ցածր մակարդակը,

- բոլոր ներգրավված շահառուների ոչ արդյունավետ կոմունիկացիան և

համագործակցությունը

- որակավորված կադրային ներուժի պակասը

- ֆինանասկան բեռը

Այնուամենյանիվ, աշխատանքային խմբի համոզմամբ բոլոր վերոնշյալ

խոչընդոտները հախթահարելի են համակարգված քաղաքականության,

շարունակական կրթական ծրագրերի, թիրախային միջմասնագիտական

մոտեցումների և պացիենտենրի շահերի գերակայության որդեգրման
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