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Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն-
նա կան մո տե ցում նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
(ՀՀ), Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում (ՌԴ), Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում (ՂՀ), Բե-
լո ռու սի Հան րա պե տութ յու նում (ԲՀ), Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում (ԱՀ): Ներ կա յաց ված 
են եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան ժա մա նակ ոտ նա թա թի ծան րա բեռն վա ծութ յան հնա րա վոր հետ ևանք նե րի կան-
խո րո շու մը, հե տա զո տա կան ե ղա նակ նե րի վեր լու ծութ յու նը: 

Բա նա լի բա ռեր. ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն, հար թա թա թութ յուն, գոր ծա ռույ թի 
խան գա րում, փոր ձաքն նա կան կան խո րո շում, զին վո րա կան ծա ռա յութ յան պի տա նիութ յան չա-
փո րո շիչ ներ:

Ներ կա պայ ման նե րում հայ հա սա րա կութ յան առջև ծա ռա ցած կար ևո րա գույն խնդիր նե րի 
շար քում իր ար դիա կա նութ յամբ ա ռա ջին տե ղե րից է զին ված ու ժե րի հա մա լրու մը ա ռողջ և ֆի-
զի կա պես ա մուր քա նա կա կազ մով, քա նի որ ժա մա նա կա կից ե րե խա նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կը 
բնո րո շող ցու ցա նիշ նե րի շա րու նակ վող վա տա ցու մը հան գեց րել է զին վո րա կան ծա ռա յութ յա նը 
սահ մա նա փա կում նե րով պի տա նի կամ ոչ պի տա նի ե րի տա սարդ նե րի թվա քա նա կի ա ճին: 

Ն ման եր ևույթ դիտ վում է ԶՈՒ-ը զո րա կո չով հա մալ րող հետ խորհ դա յին բո լոր հան րա պե-
տութ յուն նե րում [1-2]: 

Զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը սահ մա նա փա կող կամ ոչ պի տա նի ճա նա չե լու հար ցում խիստ 
կար ևոր վում են ոսկ րամ կա նա յին հա մա կար գի` հատ կա պես ող նա շա րի և  ոտ նա թա թի հի վան-
դութ յունն նե րը [1, 3- 6]: 

ՀՀ-ի հա մար հատ կան շա կան են ման կա կան բնակ չութ յան ինչ պես թվա քա նա կի, այն պես 
էլ ա ռող ջա կան վի ճա կը բնո րո շող ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի բա ցա սա կան մի տում նե րը 
դի նա մի կա յում: Կար ևոր վում է նաև այն հան գա ման քը, որ վեր ջին տա րի նե րին դժվա րա ցել է 
նաև բու ժօգ նութ յան մատ չե լիութ յու նը և  ո րա կը, ընդ ո րում դա վե րա բե րում է ինչ պես ա ռաջ նա-
յին, այն պես էլ մաս նա գի տաց ված բու ժօգ նութ յան հա մա կար գե րին [1]: 

Տվ յալ քա նա կա կազ մի հա մար մի շարք հե ղի նակ նե րի կող մից կար ևոր վում են ոսկ րամ կա-
նա յին հա մա կար գի խան գա րում ներն ու հի վան դութ յուն նե րը [1, 7]:

Ա ռող ջութ յան ցու ցա նիշ նե րի շրջա նակ նե րում ոսկ րամ կա նա յին հա մա կար գի հի վան դա-
ցութ յու նը զբա ղեց նում է ա ռանձ նա հա տուկ տեղ, քա նի որ այն ար տա ցո լում է ժա ռան գա կան 
և սո ցիալ-հի գիե նիկ գոր ծոն նե րի հա մա լիր ազ դե ցութ յան հետ ևանք նե րը. օր գա նիզ մի վի ճա կի 
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ին տեգ րալ բնու թագ րիչ է: Կար ևոր վում է ա վագ դպ րո ցա կան տա րի քի ա շա կերտ նե րի այ սինքն՝ 
նա խա զո րա կո չա յին տա րի քի ան ձանց ոսկ րամ կա նա յին հա մա կար գի և շա րակ ցա կան հյուս-
ված քի վի ճա կը [1, 8-9]: 

Ող նա շա րի, կրծքա վան դա կի, կոն քի և  ոտ նա թա թե րի տար բեր ձևա խե ղում նե րը դիտ վում են 
դպրո ցա կան տա րի քի ա վե լի քան 80% ե րե խա նե րի մոտ և  ու նեն տա րած վե լու ար տա հայտ ված 
մի տում [1, 10]: 

Գ րա կա նութ յան տվյալ նե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ զին ված ու ժե րը զո րա-
կո չով հա մալ րող երկր նե րում գո յութ յուն ու նեն մի շարք խնդիր ներ` պայ մա նա վոր ված տվյալ 
քա նա կա կազ մի ա ռող ջա կան վի ճա կի և ֆի զի կա կան զար գաց ման հետ:

Հար թա թա թութ յու նը տա րած ված հի վան դութ յուն է և սահ մա նա փա կում է ե րի տա սարդ նե րի 
զո րա կո չը զին ված ու ժեր [1, 11]: 

«Ոսկ րամ կա նա յին հա մա կար գի և շա րակ ցա կան հյուս ված քի հի վան դութ յուն նե ր» դա սում 
ա ռա ջա տա րը եր կայ նա կի հար թա թա թութ յունն է։

Ու սում նա սիր վել են ա ռող ջա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը հար թա թա թութ-
յան դեպ քում. օր թո պե դիկ ներ դիր ներ, բու ժա կան ֆիզ կուլ տու րա և մեր սում: Ըստ ստաց ված 
տվյալ նե րի օր թո պե դիկ ներ դիր նե րի, բու ժա կան ֆիզ կուլ տու րա յի կամ դրանց զու գակ ցումն արդ-
յու նա վետ չեն ե ղել: Ա ռա ջարկ վել են կեն սա բա նա կան խթա նիչ ներ և КВЧ-թե րա պիա կի րա ռել, 
ստաց վել է դրա կան արդ յունք` անկ յունն ի ջել է (մինչև 5,7%), իսկ կա մա րի բարձ րու թյու նը մե-
ծա ցել է (մինչև 44,1%), նվա զել սրուն քի մկան նե րի և  ոտ նա թա թե րի շուտ հոգ նե լը քայ լե լիս և 
կանգ նած վի ճա կում, դրան ցում կծկում նե րը[1, 11]:

 Հար թա թա թութ յան ժա մա նակ խան գար վում է ոտ նա թա թի զսպա նա կա յին գոր ծա ռույ թը, 
ո րը հան գեց նում է դե գե նե րա տիվ-դիստ րո ֆիկ բնույ թի ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րի 
ինչ պես ոտ նա թա թի հո դե րում, այն պես էլ հե նա շար ժիչ հա մա կար գի վե րել հատ ված նե րում. 
ա ռա ջա նում են գլխա ցավ, միալ գիա, արթ րիտ և  այլն։

Հար թա թա թութ յուն ու նե ցող ան ձինք դժվա րութ յուն ներ են ու նե նում վազ քի և ս պոր տա յին 
պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, հակ ված են ստո րին վեր ջույթ նե րի վնաս վածք նե րի [12-13] ։

Հար թա թա թա թութ յան ժա մա նակ մարմ նի կա յու նութ յու նը խան գար վում է ուղ ղա հա յաց դիր-
քում, ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նում ծան րա բեռն վա ծութ յու նը ա վե լա նում է 4-30 տո կոս, նվա զում 
է հրման ու ժը, վատ թա րա նում է ոտ նա թա թի զսպա նա կա յին գոր ծա ռույ թը [14]: 

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը ո րո շա կի փոխ կա պակց վա ծութ յուն են հայտ նա բե րել հար թա թութ-
յան առ կա յութ յան և վ նաս վածք ստա նա լու հա ճա խա կա նութ յան միջև [15]: 

Ոտ նա թա թի վալ գու սա յին դե ֆոր մա ցիան կա րող է նպաս տել ծնկա հո դե րի վալ գու սա յին դե-
ֆոր մա ցիա յի ձևա վոր մա նը [16]։ 

III-րդ  աս տի ճա նի հար թա թա թութ յան հա մադ րութ յու նը վեգ նա վա կաձև հո դի արթ րո զի հետ՝ 
ար տա հայտ ված օս տեո ֆիտ նե րով զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար պի տա նիութ յան ա ռան-
ձին չա փո րո շիչ է [17-18]։

 Մի շարք երկր նե րում եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան 
հիմ նա կան չա փո րո շիչ ներն են.

 ¾ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յու նը և  անկ յու նը, 
ոտ նա թա թի դիր քը, վեգնա վա կաձև հո դում դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը [19]:

 ¾ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում՝ եր կայ նա կի կա մա րի անկ յու նը, կրուն կոսկ րի դիր քը, ոտ-
նա թա թի մի ջին հատ վա ծի հո դե րում դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը, ցա վա յին հա-
մախ տա նի շը [20]:
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 ¾ Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յու նը և  անկ յու նը, 
(կար ևոր վում է կա մա րի բարձ րութ յու նը), կրուն կոսկ րի դիր քը, վեգնա վա կաձև հո դում 
դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը, ցա վա յին հա մախ տա նի շը [21]:

 ¾ Բե լո ռու սի Հան րա պե տութ յու նում՝ եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յան, անկ յան և  եր կա-
րութ յան հա մադ րութ յու նը, կրուն կոսկ րի դիր քը, ոտ նա թա թի մի ջին հատ վա ծի հո դե րում 
դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը, ցա վա յին հա մախ տա նի շը [22]:

 ¾ Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յու նը և  անկ յու նը, 
կրուն կոսկ րի դիր քը, ոտ նա թա թի մի ջին հատ վա ծի հո դե րում դե գե նե րա տիվ փո փո խութ-
յուն նե րը, ցա վա յին հա մախ տա նի շը [23]: 

Եր կա յա նա կի հար թա թա թութ յան ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նա կան եզ րա կա ցութ յուննե րը 
տրվում են․

 ¾ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում․ 
Ցայ տուն ար տա հայտ ված III աս տի ճա նի հար թա թա թութ յան դեպ քում (ոտ նա թա թի կա մա րի 

բարձ րութ յու նը` մինչև 7մմ, անկ յու նը կազ մում է 170 աս տի ճան և  ա վե լի), կամ 8-14մմ կա մա րի 
բարձ րութ յան դեպ քում (անկ յու նը կազ մում է 160-170 աս տի ճան), երբ այն զու գորդ վում է վեգ նա-
վա կաձև հա մակ ցութ յան դե ֆարթ րո զով կամ ոտ նա թա թի զգա լի ար տա հայտ ված վալ գու սա յին 
դիր քա վոր մամբ, նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «ժա մա նա-
կա վո րա պես ոչ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար» եզ րա կա ցութ յուն [19]: 

Չա փա վոր ար տա հայտ ված բնա ծին կամ ձեռք բե րո վի ձևա խե ղում նե րի, III աս տի ճա նի հար-
թա թա թութ յան դեպ քե րում նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է 
«սահ մա նա փա կու մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան» եզ րա կա ցութ յուն [19]: 

I և II աս տի ճա նի եր կա յ նա կի հար թա թա թութ յուն նե րի դեպ քե րում նա խա զո րա կո չիկ նե րը և 
զո րա կո չիկ նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար», խո չըն դոտ չէ 
ՌՈւՀ ըն դուն վե լու հա մար [19]:

 ¾ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում․
III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ ար տա հայտ ված ցա վա յին հա մախ տա-

նի շով, էք զոս տոզ նե րով, մատ նե րի կոնտ րակ տու րա յով և  ոտ նա թա թի մի ջին բա ժին նե րի արթ րո զի 
եր ևույթ նե րով զո րա կո չի նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար» եզ րա կա ցութ յու նը (զո րա կո չի կը ա զատ վում է զո րա կո չից խա ղաղ ժա մա-
նակ [20]: 

Ա ռանց կրուն կոսկ րի վալ գու սա յին դիր քա վոր ման և  ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի դե ֆոր մաց վող 
օս տեոարթ րո զի III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում զո րա կո չիկ նե րի նկատ-
մամբ կա յաց վում է «սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար» եզ րա կա-
ցութ յուն [20]:

I կամ II աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ «պի տա նի է զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յան հա մար անն շան սահ մա նա փա կում նե րով» եզ րա կա ցութ յուն [20]:

 ¾ Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում․
  III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ ար տա հայտ ված ցա վա յին հա-

մախ տա նի շով, էք զոս տոզ նե րով, մատ նե րի կոնտ րակ տու րա նե րով, ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի հո-
դե րի արթ րո զով, նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ», իսկ ՌՈւՀ-ե րի և ռազ մա կան դպրոց-վար-
ժա րան նե րի դի մորդ նե րի և սո վո րող նե րի նկատ մամբ՝ «պի տա նի չէ ու սա նե լու հա մար» [21]: 
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III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ ա ռանց կրուն կոսկ րի վալ գու սա յին 
դիր քա վոր ման և վեգ նա վա կաձև հա մակ ցութ յան արթ րո զի եր ևույթ նե րի, կամ II աս տի ճա նի 
եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ վեգ նա վա կաձև հա մակ ցութ յան II փու լի արթ րո զով, 
նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ», իսկ ՌՈւՀ-ե րի և ռազ մա կան դպրոց-վար ժա րան նե րի 
դի մորդ նե րի և սո վո րող նե րի նկատ մամբ՝ «պի տա նի չէ ու սա նե լու հա մար» [21]:

I կամ II աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ վեգ նա վա կաձև հա մակ ցութ-
յան I փու լի արթ րո զով, մատ նե րի կոնտ րակ տու րա յով կամ էք զոս տոզ նե րի բա ցա կա յութ յամբ, 
ա ռանց ցա վա յին հա մախ տա նի շի նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց-
վում է «պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար անն շան սահ մա նա փա կում նե րով» [21]:

 ¾ Բե լո ռու սի Հան րա պե տութ յու նում․ 
III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ ար տա հայտ ված ցա վա յին հա մախ-

տա նի շով, էք զոս տոզ նե րով, մատ նե րի կոնտ րակ տու րա յով և  ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի արթ րո զի 
եր ևույթ նե րով, նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փա կու մով պի տա նի է զին-
վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» [22]:

Ա ռանց կրուն կոսկ րի վալ գու սա յին դիր քա վոր ման III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ-
յան դեպ քում պար տա դիր շար քա յին կազ մի զո րա կո չի կի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փա կու մով պի տա նի է զին-
վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» [22]: 

Ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի հո դե րի I կամ II փու լի դե ֆոր մաց վող արթ րո զով I կամ II աս տի-
ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ «պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար 
անն շան սահ մա նա փա կում նե րով» [22]:

 ¾ Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում․ 
III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ ար տա հայտ ված ցա վա յին հա մախ-

տա նի շով, էք զոս տոզ նե րով, մատ նե րի կոնտ րակ տու րա յով և  ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի արթ րո զի 
եր ևույթ նե րով, զո րա կո չի նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փա կու մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար 
պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» եզ րա կա ցութ յու նը[23]: 

Ա ռանց կրուն կոսկ րի վալ գու սա յին դիր քա վոր ման և  ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի դե ֆոր մաց-
վող օս տեոարթ րո զի III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան, կամ ոտ նա թա թի մի ջին 
բաժ նի II փու լի դե ֆոր մաց վող օս տեոարթ րո զով II աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան 
դեպ քե րում զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փա կու մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար 
պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» եզ րա կա ցութ յուն [23]: 

I կամ II աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում, որն ու ղեկց վում է ոտ նա թա թի 
մի ջին բաժ նի հո դե րի I փու լի դե ֆոր մաց վող օս տեոարթ րո զով, ա ռանց ոտ նա թա թի մատ նե րի 
կոնտ րակ տու րա յի և  ա ռանց էք զոս տոզ նե րի, զո րա կո չի նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի 
է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար» եզ րա կա ցութ յուն [23]:

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված բո լոր երկր նե րում ոտ նա թա թի խիստ ար տա հայտ ված ա նա տո-
միա կան փո փո խութ յուն նե րի դեպ քում՝ գար շա պա րա յին, վա րու սա յին ոտ նա թաթ, սնա մեջ ոտ-
նա թաթ և ներ բան նե րի այլ խիստ ար տա հայտ ված կամ ձեռք բե րո վի կո րա ցում ներ, երբ խախտ-
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ված է ոտ նա թա թե րի գոր ծա ռույ թը և  անհ նար է կրել ստան դարտ կո շիկ, զո րա կո չիկ նե րը ճա-
նաչ վում են ոչ պի տա նի զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար:

Այս պի սով եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան չա փո րո շիչ-
ներն են՝

1. եր կայ նա կի կա մա րի անկ յու նը՝ ՌԴ-ում [20],  եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յու նը և  
անկ յու նը՝ ՀՀ-ում [1], ՂՀ-ում [6], ԱՀ-ում [23], եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յան, անկ-
յան և  եր կա րութ յան հա մադ րութ յու նը՝ ԲՀ-ում [22]։ 

2. ոտ նա թա թի դիր քը՝ ՀՀ-ում [19],  կրուն կոսկ րի դիր քը՝ ՌԴ-ում [20], ՂՀ-ում [21], ԲՀ-ում 
[22], ԱՀ-ում [23]։

3. վեգ նա վա կաձև հո դում դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը՝ ՀՀ-ում [1], ՂՀ-ում [21],  
ոտ նա թա թի մի ջին հատ վա ծի հո դե րում դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը՝ ՌԴ-ում 
[20], ԲՀ-ում [22], ԱՀ-ում [23]։

4. ցա վա յին հա մախ տա նի շը՝ ՌԴ-ում [20], ՂՀ-ում [21], ԲՀ-ում [22], ԱՀ-ում [23]։

Հետ ևա բար, եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան ժա մա-
նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յու նից և  անկ յու նից 
բա ցի կար ևոր վում է վեգ նա վա կաձև հո դում, այլ ոչ թե ոտ նա թա թի մի ջին հատ վա ծի հո դե րում 
դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը, քա նի որ ոտ նա թա թի այլ հո դե րում փո փո խութ յուն նե րին 
նա խոր դում է վեգ նա վա կաձև հո դում փո փո խութ յուն նե րը։ Կար ևոր վում է ամ բողջ ոտ նա թա թի 
դիր քը, այլ ոչ թե միայն կրուն կոսկ րի դիր քը։ Ի տար բե րութ յուն հա մե մատ վող երկր նե րի միայն 
ՀՀ-ում փոր ձաքն նա կան նշա նա կութ յուն չու նի ցա վա յին հա մախ տա նի շը, քա նի որ այն խիստ 
սուբ յեկ տիվ չա փո րո շիչ է [19]։ 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДОЛЬНОГО 
ПЛОСКОСТОПИЯ В РЯДЕ СТРАН

Чарчян А.Г., Саакян С.С., Мартиросян Т.Р.,  Матосян С.Г., Саакян А.С.
В статье представлен сравнительный анализ подходов военно-медицинской экспертизы 

продольного плоскостопия для следующих стран: Республики Армения, Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики. Представлены 
функциональные характеристики продольного плоскостопия, прогноз возможных исходов 
функциональной перегрузки стопы во время прохождения военной службы, а также анализ 
методов исследования.

Ключевые слова: военно-медицинская экспертиза, плоскостопие, функциональные 
нарушения, прогноз экспертизы, критерии годности к военной службе.
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THE SPECIFIC ASPECTS OF THE MILITARY MEDICAL EXPERTISE OF 
LONGITUDINAL PES PLANUS IN A NUMBER OF COUNTRIES

Charchyan A., Sahakyan S., Martirosyan T.,  Mathosyan S., Sahakyan A. 

The comparative analysis of the approaches of military medical expertise of longitudinal pes 
planus is presented for the following countries: the Republic of Armenia, the Russian Federation, 
the Republic of Kazakhstan, the Republic of Belarus, the Republic of Azerbaijan. The functional 
characteristics of the longitudinal pes planus, as well as the prognosis of possible outcomes of 
functional overload of the foot during military service, as well as analysis of research methods are 
presented.

Key words: military medical expertise, pes planus, functional impairment, expertise prognosis, 
criteria of military service suitability.
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