
Ծխելը
հղիության
ընթացքում 

Վնասի
նվազեցման
ռազմավարություն
Տեղեկատվական գրքույկ 
գինեկոլոգների  եւ առողջության 
պահպանման այլ մասնագետների 
համար  





Մեծ Բրիտանիայի
Միացյալ ԹագավորությունԱմերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Ավստրալիա

Շվեյցարիա 

Հայաստան

Պաշտոնական
տվյալներ չկան։

Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության կողմից
հայտարարագրված տվյալներով,
հղի կանանց 12 %-ը շարունակում է ծխել:
Թիվը հարաբերական է։

Օրինակ՝ Ա�-ում ծխում են 15
տարեկանից ցածր աղջիկների
մեկ երրորդից ոչ պակասը,
52-55 %-ը ծխել են միչ� հղիությունը,
իսկ 20-25 %-ը շարունակում են ծխել
ամբողջ հղիության ընթացքում։

Մեծ Բրիտանիայում ծխում են հղի
կանանց 43 %-ը, Ավստրալիայում ՝
33 %-ը, իսկ Շվեյցարիայում
հղիանալուց հետո այդ վնասակար
սովորությունից հրաժարվում են
միայն կանանց 9 %-ը:

Ցավոք սրտի, Հայաստանում
վիճակագրուկան տվյալներ չկան,
սակայն հղի կանանց � երեխաների
զգալի զանգված ենթարկվում է
երկրորդային ծխի ազդեցությանը։

Կանանց 25 %-ը 
շարունակում է
ծխել հղիության
ամբողջ ընթացքում։

55 %-ը ծխում են
միչ� հղիությունը։

Հղի կանանց

43%-ը ծխում է։

Հղի կանանց

33%-ը ծխում է։

Հղի
կանանց
միայն 9%-ն է
հրաժարվում այս վատ 
ովորությունից։



Ճակատագրական հետ�անքները

Ծխող հղի կանանց մոտ բարդությունները
վերաբերում են կնոջ մարմնին, սաղմին,
պտղին, նորածինների � ավելի մեծ
երեխաների մարմնում առաջացած
խնդիրներին: Ծխելու արդյունքում հղի կանանց
պտղի վրա գործած ազդեցության ընդհանուր
գնահատման համար օգտագործվում է
«Պտղի ծխախոտի համախտանիշ» տերմինը:

Ծխող կանանց
ծննդաբերության
ընթացքում
երեխաների
մահացության
մակարդակը
միջին հաշվով 30%-ով ավելի բարձր
է, քան չծխողների մոտ: Մեծ
Բրիտանիայում նորածինների 8,3%-ը
մահանում է մոր ծխելու պատճառով:
Օ. Վանգենը տվյալներ է
տրամադրում այն մասին, որ ծխող
կանանց մոտ վաղաժամ
ծննդաբերության
հավանականությունը 22% է,
իսկ չծխողների մոտ այդ ցուցանիշը
հասնում է ընդամենը 4,5% -ի:

Ծխելու համապարփակ
բացասական
ազդեցությունը
պտղի վրա

336 ուսումնասիրությունների
արդյունքների ընդհանրացումը
հաստատում է ծխելու
համապարփակ բացասական
ազդեցությունը պտղի վրա՝
նորածնի մարմնի քաշի նվազում,
հիպոտրոֆիա  � բնածին
ֆիզիկական խանգարումների
զարգացում: 

Ռոքֆելլերի
համալսարանում
լաբորատոր
առնետների վրա
կատարված
հետազոտությունը,
որը հրապարակվել
է «Neuroscience»
ամսագրում, ցույց
է տվել, որ «ծխող»
առնետների
նշահամալիրում
(ամիգդալա) �
հիպոթալամուսում
զարգանում է
նեյրոնի հատուկ
տեսակ:
Այդ նեյրոնն
արտազատում է
նեյրոպեպտիդներ,
որոնք խթանում են
հակվածությունը
ալկոհոլի,
թմրամիջոցների �
ծխախոտի հանդեպ: 



Հղի կնոջ կողմից  ծխախոտ ծխելուց
8-12 րոպե անց պտղի սրտի
աշխատանքը հասնում է

րոպեում մինչ�
150 զարկի:

Հղի կանանց ծխելու �
հղիության ինքնաբեր
ընդհատման միջ�
փոխհարաբերությունները

Մի շարք ուսումնասիրություններ
հաստատել են հղիության
ընթացքում ծխելու � հղիության
ինքնաբեր ընդհատման
միջ� վիճակագրական
նշանակությունը: Հղիության
ընթացքում ծխող կանանց մոտ
վիժման վտանգը 30-70% -ով
բարձր է չծխողների համեմատ:

Ծխելով
պայմանավորված՝
ընկերքի մի շարք
փոփոխություններ

Հայտնաբերվել են ընկերքի՝
ծխելով պայմանավորված
մի շարք փոփոխություններ:
Պտղի դանդաղ զարգացումը
ծխող կանանց մոտ կապված է
ընկերքի վաղաժամ
շերտազատման, ինֆարկտի 
կամ պտղի հիպոքսիայի հետ,
որի արդյունքում զարգանում են
միկրոանգիոպաթիա,
արյունատար անոթների
նեղացում (վազոկոնստրիկցիա),
անոթային էնդոթելի վնասում
� ընկերքի անոթներում
պրոստագլանդինների
սինթեզի արգելակում։

Սիգարետի ծուխը
հանգեցնում է
Ներարգանդային
կյանքում պտղի մոտ
շնչառական
հիվանդությունների
զարգացմանը �
թոքերի աճի
զարգացման
հետաձգմանը,
ինչի հետ�անքով
առաջանում է հ�ոց։
Սա ամբողջ կյանքի
ընթացքում
թողնում  է իր
բացասական
հետքը մարդու
շնչառական
համակարգի
վրա: 

Հղիության ընթացքում ծխելու վնասակար
ազդեցությունը հաստատվել է նա�
«Նորածինների հանկարծակի մահվան
համախտանիշի /ՆՀՄՀ/ (SIDS) որոշ
ուսումնասիրություններում։ Հղիության
ընթացքում ծխող կանանցից ծնված
երեխաների մոտ ՆՀՄՀ-ի
հավանականությունը 22%-ով բարձր է:

SIDS



Օգտվե՛ք սիգարետից հրաժարվելու
այս խորհուրդներից

Ծխելուց հրաժարվելը ամենալավ
բանն է, որ կարող են անել կինը � իր
զուգընկերը իրենց երեխայի առողջությունը
պաշտպանելու համար ՝ ինչպես հղիության
ընթացքում, այնպես էլ դրանից հետո։ Սիգարետի յուրաքանչյուր

գլանակից հրաժարվելուն պես՝ 
ինքներդ ձեզ համար
կազմակերպե՛ք որ�է հաճելի 
բան, որպես պարգ�ատրություն

Հրաժարվե՛ք կոֆեին
պարունակող ըմպելիքներից.
նրանք կարող են ծխելու
ցանկություն առաջացնել։

Խուսափե՛ք
ծխողների
միջավայրում
գտնվելուց։

Ձեզ մոտ պահե՛ք
մաստակ կամ
անանուխի 
կոնֆետներ։



Եթե չի ստացվում
սիգարետից հրաժարվել,
խորհրդակցե՛ք ձեր
բժշկի հետ
նիկոտինի
փոխարինման
թերապիայի
վերաբերյալ
(նիկոտինային
մաստակ � սպեղանի)
կամ 
նախապատվությունը
տվե՛ք սիգարետի
համեմատ ավելի քիչ
վնասակար
այլընտրանքներին։

Միացե՛ք ծխելը թողած մարդկանց
աջակցության խմբերին, կամ չծխող
ընկերոջը խնդրե՛ք աջակցել ձեզ։

Եթե ձեր մոտ
ծխելու ցանկություն է
առաջանում,
խորը շունչ քաշե՛ք �
շունչը պահե՛ք մի
քանի վայրկյան։

Հեռու պահե՛ք այն
բոլոր իրերը, որոնք
անմիջապես կապ
ունեն ծխելու հետ.
սիգարետ, 
կրակայրիչ,
մոխրաման,
պորտսիգար
� այլն։

Ամեն անգամ փորձե՛ք
քչացնել ծխած
սիգարետների քանակը
կամ փոխարինե՛ք
սիգարետը ավելի քիչ վնաս
հասցնող այլընտրանքներով։ 



Հղիության ժամանակ վնասի կրճատումը

Մեծ Բրիտանիայում կա նիկոտինի մատակարարման
էլեկտրոնային սարքերից օգտովող մոտ 2.8 միլիոն
մարդ, որոնց մեծամասնությունը հայտնում է , որ հենց
այդ սարքերի միջոցով են կարողացել հրաժարվել
սիգարետից: Այս նյութը մշակվել է ծխող հղի կանանց
փորձարկվող խմբի ուսումնասիրությունների հիման վրա։
Նրանց նպատակն է եղել էլեկտրոնային սիգարետի
օգտագործման ընդհանուր արդյունքների զեկուցումը �
հղիության ընթացքում առաջացած հիմնական
հարցերին պատասխաններ տրամադրելը։

Մի�նույն ժամանակ, հարկ է
նշել, որ հղի կանանց
մասնակցությամբ
էլեկտրոնային սիգարետի
օգտագործման վերաբերյալ
դեռ շատ քիչ
հետազոտություններ են
կատարվել։  Բայց կա մեծ
հավանականություն, որ
էլեկտրոնային սարքերը շատ
ավելի փոքր ազդեցություն
կունենան հղի կնոջ � նրա
երեխայի առողջության վրա, 
քան սովորական սիգարետը:

Առողջական ռիսկերը
բացառելու լավագույն

միջոցը  նիկոտինի
սպառման բոլոր

ձ�երից հրաժարվելն է

Սիգարետը փոխարինող
արտոնագրված
արտադրանքներն ավելի
քիչ վնասակար են �
կարող են օգտագործվել
հղիության ընթացքում:
Հետագայում նրանք
օգնում են սիգարետից
լիովին հրաժարվել։ Այս
փոխարինիչները առավել
արդյունավետ են ծխելը
թողնելու համար
նախատեսված
մասնագիտացված
խնամքի հետ համատեղ: 

Էլեկտրոնային սիգարետը
զերծ չէ ռիսկերից։ Բայց
մեկ բան ակնհայտ է, որ
նիկոտինի մատակարարման
էլեկտրոնային սարքերի
օգտագործման ընթացքում
չի արտանետվում ածխածնի
մոնօքսիդ (շմոլ գազ, CO) � 
շատ այլ վնասակար
քիմիական նյութեր,
որոնք արտազատվում են
սիգարետ ծխելիս:

ՆՓԹ- ի (Նիկոտինի փոխարինման
թերապիա) արտադրատեսակների
արտոնագրերում ծխող հղիների
համար կան որոշ խորհուրդներ:
Կինը կարող է ընտրել էլեկտրոնային
սիգարետը որպես փոխարինող
թերապիա։ Եթե դա օգնում է նրան
հրաժարվել այրվող սիգարետից, ապա
պետք է նախապատվությունը տա
էլեկտրոնային սիգարետին՝ հիշելով,
որ լավագույն լուծումը նիկոտինից
ընդհանրապես հրաժարվելն է։  



ՆԻԿՈՏԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒ¥ՈՒՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Էլեկտրոնային սիգարետ

Նիկոտինը օգտագործելու համար նախատեսված էլեկտրոնային սարքերը լինում են՝

Ծխախոտի տաքացման համակարգեր

Նիկոտին պարունակող հատուկ հեղուկով 
աշխատող էլեկտրոնային սարքերն ունեն 

բազմազան անվանումներ, օրինակ՝ 
«վեյփ», «շիշա- գրիչ», «ի-սիգարետ»։ 

Էլեկտրոնային սիգարետի օգտագործման 
գործընթացը կոչվում է «վեյփինգ» կամ 

«գոլորշու արտազատում»։

Այս սարքերն օգտագործվում 
են իսկական ծխախոտով, 
սակայն ոչ թե այրում են այն, 
այլ տաքացնում, որի 
արդյունքում առաջանում է 
գոլորշի։

Էլեկտրոնային սարքի
համար նախատեսված
հեղուկ

Տաքացնում է
350-ից ցածր
ջերմաստիճանում

Արտազատած գոլորշին
պարունակում է շատ ավելի
պակաս վնասակար նյութեր
համեմատ սիգարետի ծխի

Այսպիսով, ծխախոտը
չի այրվում, այլ
տաքանում է։

Քանի որ չկա այրում,
արտազատած գոլորշին
պարունակում է շատ
ավելի քիչ վնասակար
նյութեր, այդ թվում
ածխածնի մոնօքսիդ։

Հեղուկը սովորաբար
պահպանվում է
առանձին քարթիջների
մեջ։

Գոլորշու
խցիկ

Մարտկոց

մեկանգամյա
օգտագործման

բազմակի օգտագործման՝
լիցքավորմամբ

իսկական սիգարետի
նմանությամբ

գրչի կամ ծխափողով
փոքրիկ տուփի տեսքով:



Հղիության ժամանակ նվազեցված ռիսկով
արտադրատեսակների օգտագործումը

Չնայած նիկոտինի

մատակարարման

էլեկտրոնային սարքերը

զերծ չեն ռիսկից, 2014

թվականին

Մեծ Բրիտանիայի

Հանրային առողջության

ծառայության

(Public Health England)

կողմից հաստատված

ուսումնասիրությունների

արդյունքում պարզվեց,

որ շուկայում գոյություն

ունեցող նիկոտին

մատակարարող

էլեկտրոնային սարքերը

ավելի քիչ վնասակար են,

քան սիգարետը։

Նիկոտինի մատակարարման համար

նախատեսված էլեկտրոնային

սարքերից են էլեկտրոնային սիգարետը

� ծխախոտի տաքացման

համակարգերը։ Ըստ Գերմանիայի

Ռիսկերի Գնահատման Դաշնային

Ինստիտուտի կատարած

հետազոտությունների արդյունքների

այս սարքերը արտազատում են ոչ թե

ծուխ, այլ գոլորշի, որը պարունակում է

շատ ավելի քիչ վնասակար նյութեր,

քան սիգարետի ծուխը։ Սա հատկապես

կար�որ է հղի կանանց համար, քանի որ

էլեկտրոնային սարքերի արտազատած

գոլորշին չի պարունակում ածխածնի

մոնօքսիդ թունավոր նյութը, ինչը շատ

վտանգավոր է երեխայի

ներարգանդային զարգացման համար:

 Ծխող հղի կանանց հարկավոր է

մասնագիտական որակյալ օգնություն

ցուցաբերել, իսկ անհրաժեշտության

դեպքում նշանակել ՆՓԹ-ի (Նիկոտինի

փոխարինման թերապիա)

արտոնագրված դեղորայք։

Երկրորդային ծուխը, ծխելու հետ 

կապված հիվանդությունների

առաջացմանը նպաստող մեծ գործոն է,

որը նա� բացասական ազդեցություն

ունի հղի կնոջ � պտղի վրա։  

2015 թվականին
Մեծ Բրիտանիայի Հանրային
առողջապահության
ծառայությունը
(Public Health England)
հաստատել, որ էլեկտրոնային
սարքերի օգտագործման
արդյունքում շրջակա միջավայր
արտազատած նիկոտինը չի
վնասում շրջապատի մարդկանց
ու չունի բացասական
ազդեցություն օդի որակի վրա:
2015-2020 թվականների
ընթացքում նույն կառույցը
հրապարակել է ավելի քան
6 հետազոտություն, որտեղ
վերահաստատել է, որ
նիկոտին մատակարարող 
էլեկտրոնային սարքերը
ավելի քիչ վնասակար
այլընտրանք են սիգարետին
� որ կարող են՝ կար�որ դեր
խաղալ ծխելու դեմ պայքարում։



Մեծ Բրիտանիայի Հանրային
առողջապահության
ծառայությունն ապացուցել է
նա	, որ նիկոտին ստանալու
համար նախատեսված
էլեկտրոնային սարքերը
կարող են օգնել նիկոտինային
կախվածություն ունեցող
մարդկանց 	 նվազեցնել
օգտագործվող ծխախոտի
քանակը: Կան ապացույցներ,
որ նիկոտին մատակարարող
էլեկտրոնային սարքերը
մարդկանց օգնում են սիգարետից
հրաժարվել, ինչը հատկապես
կար	որ է հղիների համար։
Այս դինամիկան նկատվել է
անգամ այն մարդկանց
շրջանում, ովքեր սիգարետից
հրաժարվելու մտադրություն
չեն ունեցել: Այսպիսով,
Մեծ Բրիտանիայի Պառլամենտի
գիտության 	 տեխնոլոգիաների
մշտական կոմիտեն կոչ է
արել կառավարությանը կիրառել
ռիսկերի գնահատման վրա
հիմնված կարգավորում` ավելի
մեծ ազատություն տալով
էլեկտրոնային սիգարետի
առաջխաղացմանը՝ որպես
ավելի քիչ վնասակար այլընտրանք։

Նիկոտին մատակարարող

էլելտրոնային սարքերի

երկարաժա�ետ ազդեցությունը,

իհարկե, դեռ	ս գնահատված չէ։

Մի	նույն ժամանակ,  անվիճելի է

այն փաստը, որ նիկոտին

մատակարարող էլեկտրոնային

սարքերը ավելի քիչ

վնասակար են,  քան սիգարետը։

Ուսումնասիրությունները ցույց են

տվել, որ ծխողները, ովքեր

էլեկտրոնային սարքերի

օգտագործման հետ համատեղ,

ստանում են մասնագիտացված

օգնություն, ունենում են

սիգարետից հրաժարվելու

առավել բարձր

հավանականություն: 

Առողջական ռիսկերը

բացառելու լավագույն

միջոցը  նիկոտինի

սպառման բոլոր

ձ�երից հրաժարվելն է



Լրացուցիչ
տեղեկություն
կարող եք ստանալ
հետ�յալ հղմումներով։ 

Electronic cigarettes: A briefing
for stop smoking services
NCSCT 2016

Electronic cigarettes:
A briefing for midwifery
sta� NCSCT 2015

ASH Briefing: Electronic
cigarettes ASH 2016 

http://www.smokefreeaction.
org.uk/SIP/files/eCigSIP.pdf





Այս տեղեկատվական գրքույկը ստեղծվել է
BIL:ARMENIA � ԵՊԲՀ Ուսանողական
խորհրդարանի կողմից, Եր�անի Պետական
Բժշկական Համալսարանի աջակցությամբ:

Այս գրքույկում պարունակվող 
տեղեկատվությունը չի հետապնդում որ�է
ֆինանսական շահ � կրում է միայն
ուսումնական տեղեկատվական բնույթ:  




