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Հիմք ընդունելով վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 728-Լ որոշմամբ
հաստատված

Հայաստանի

Հանրապետության

առողջապահության

նախարարության կանոնադրության 18-րդ կետի «20» ենթակետը`

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Հաստատել՝
1) Հակաբիոտիկների նշանակման խմբերը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի;
2) Հակաբիոտիկների

ընտրության

չափանիշները՝

համաձայն

թիվ

2

հավե
լ վածի:
2. Բժշկական հաստատությունների ղեկավարներին առաջարկել՝
ապահովե
լ

սույն

հրամանով

սահմանված

չափանիշների

կիրառումը

հակաբիոտիկների նշանակման ժամանակ:
3. Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլ իթ Բաբախանյանին`
ապահովե
լ

սույն

հրամանի

տեղադրումը

առողջապահության

նախարարության պաշտոնական էջում:
4. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդ օրվանից:

Ա.ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունիս «10» -ի
թիվ 1529 - L հրամանի

ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԽՄԲԵՐԸ

1.

Հակաբիոտիկների

նշանակման

ժամանակ

հիմք

ընդունե
լ

հետևյա
լ

դասակարգումը, որի համաձայն հակաբակտերիային դեղերը բաժանվում են երեք
խմբի.
1) Առաջին

խումբը

հակաբիոտիկն
ե րը,

կազմում
որում

են

առաջնային

ընդգրկված

են

հասան
ե լիության

հաճախ

հանդիպող

հիվանդություններից/համախտանիշներից առնվազն մեկի ժամանակ առաջին
կամ երկրորդ ընտրության դեղերը՝ Ցանկ 1:
2) Երկրորդ խումբը ներառում է մշտադիտարկվող հակաբիոտիկնե րը, որոնք
ունեն

կայունության

առաջացման

բարձր

պոտենցիա
լ,

անհրաժեշտ է կիրառել որպես առաջին կամ երկրորդ

հետևաբար

ընտրության միջոց

միայն առանձնահատուկ, սահմանափակ թվով ցուցումների դեպքում՝ Ցանկ
2:
3) Երրորդ խմբում ընդգրկված են պահուստային

հակաբիոտիկնե րը, որոնք

պետք է դիտարկել որպես վերջին ընտրության դեղեր՝ նշանակելով միայն այն
դեպքերում, երբ բոլոր այլընտրանքային տարբերակներն այլևս արդյունավետ
չեն

(օրինակ`

բազմադեղակայուն

բակտերիաներով

կյանքին սպառնացող վարակների ժամանակ)՝ Ցանկ 3 :

պայմանավորված

Ցանկ 1

ՑԱՆԿ
ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐ

Բետա-լակտամային հակաբակտերիային

Այլ հակաբակտերիային դեղեր

դեղեր
Ամօքսիցիլին

Ցեֆոտաքսիմ*

Ամիկացին

Գենտամիցին

Amoxicillin

Cefotaxime

Amikacin

Gentamicin

Ամօքսիցիլին+քլավուլանաթ

Ցեֆտրիաքսոն*

Ազիթրոմիցին*

Մետրոնիդազոլ

թու

Ceftriaxone

Azithromycin

Metronidazole

Ամպիցիլին

Կլoքսացիլին

Քլորամֆենիկոլ

Նիտրոֆուրանտ

Ampicillin

Cloxacillin

Chloramphenicol

ոին

Amoxicillin+Clavulanic acid

Nitrofurantoin
Բենզաթին

Ֆենoքսիմեթիլպ

Ցիպրոֆլօքսացին*

Սպեկտինոմիցի

բենզիլպենիցիլին

ենիցիլին

Ciprofloxacin

ն

Benzathine Benzylpenicillin

Pnenoxymethylpe

Spectinomycin

nicillin
Բենզիլպենիցիլին

Պիպերացիլին+

Կլարիթրոմիցին*

Սուլֆամեթօքսա

Benzylpenicillin

տազոբակտամ*

Clarithromycin

զոլ

Piperacillin+Tazo

+տրիմեթոպրիմ

bactam

Sulfamethoxazole
+Trimethoprim

Ցեֆալեքսին

Պրոկային

Կլինդամիցին

Վանկոմիցին

Cefalexin

բենզիլ

Clindamycin

(ներքին

պենիցիլին

ընդունման) *

Procaine

Vancomycin(oral)

Benzylpenicillin
Ցեֆազոլին

Մերոպենեմ*

Դօքսիցիկլին

Վանկոմիցին

Cefazolin

Meropenem

Doxycycline

(ներարկման) *

Vancomycin(pare
nteral)
Ցեֆիքսիմ*
Cefixime
*Մշտադիտարկվող հակաբիոտիկներ, որոնք անհրաժեշտ է կիրառել սահմանափակ ցուցումների
դեպքում

Ցանկ 2

ՑԱՆԿ
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ

Քվինոլոններ և ֆտորքվինոլոններ/Quinolones/Fluoroquinolones (օր.`
ցիպրոֆլoքսացին/Ciprofloxacin, լևոֆլoքսացին/Levofloxacin,
մօքսիֆլoքսացին/Moxifloxacin, նորֆլօքսացին/Norfloxacin)
Երրորդ սերնդի ցեֆալոսպորիններ/3-rd generation cephalosporins (բետալակտամազի արգելակիչներով կամ առանց), (օր.` ցեֆիքսիմ/Cefixime,
ցեֆտրիաքսոն/Ceftriaxone, ցեֆոտաքսիմ/Cefotaxime, ցեֆտազիդիմ/Ceftazidim)
Մակրոլիդներ/Macrolides ( օր.` ազիթրոմիցին/azitromycin,
կլարիթրոմիցին/clarithromycin, էրիթրոմիցին/erythromycin)
Գլիկոպեպտիդներ/Glycopeptides (օր.` տեյկոպլանին/teicoplanin,
վանկոմիցին/vancomycin)
Անտիպսևդոմոնալ պենիցիլիններ+բետա-լակտամազի
արգելակիչներ/Antipseudomonal penicillins + beta-lactamase inhibitor (օր.`
պիպերացիլին-տազոբակտամ/piperacillin-tazobactam)
Պենեմներ/Penems ( օր.` ֆարոպենեմ/Faropenem)

Ցանկ 3

ՑԱՆԿ
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ

Ազտրեոնամ/Aztreonam

Ֆոսֆոմիցին (ն/ե)/Fosfomycin (IV)

Չորրորդ սերնդի ցեֆալոսպորիններ/

Օքսազոլիդինոններ/Oxazolidinones (օր.`

4-rd generation cephalosporins (օր.`

լինեզոլիդ/Linezolid

ցեֆեպիմ/cefepim)
Հինգերորդ սերնդի

Տիգեցիկլին/Tygecycline

ցեֆալոսպորիններ/5-rd generation
cephalosporins (օր.`
ցեֆտարոլին/ceftaroline)
Պոլիմիքսիններ/Polymixins (օր.`
պոլիմիքսին Բ/Polymyxin B,
կոլիստին/Colistin)

Դապտոմիցին/Daptomycin

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2019 թվականի հունիս «10» -ի
թիվ 1529 - L հրամանի

ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

Բետա-լակտամային հակաբակտերիային դեղեր
Ամօքսիցիլին

Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի ՝ 125 մգ/5մլ, 250
մգ/5 մլ [Մ]*
Ներքին ընդունման կարծր դեղաձևեր՝ 250 մգ, 500 մգ
Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 250 մգ, 500 մգ, 1գ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Արտահիվանդանոցային
թոքաբորբ (թեթև, միջին
ծանրության)

-

Արտահիվանդանոցային
թոքաբորբ (ծանր) [Մ]

-

Ծանր սուր թերսնուցում[Մ]

-

Թոքերի խրոնիկ
օբստրուկտիվ
հիվանդության սրացում

-

Ստորին միզուղիների
վարակ

-

Միջին ականջի բորբոքում

-

Նորածինների և
երեխաների սեպսիս[Մ]

-

Սինուսիտ

-

Ստրեպտոկոկային
տոնզիլոֆարինգիտ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Սուր մանրէային
մենինգիտ

-

Գաստրոդուդենիտ,
խոցային հիվանդություն
(H.pilory ծագման)

Ամօքսիցիլին+

Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի ՝ 125 մգ

քլավուլանաթթու

ամօքսիցիլին +31.25մգ քլավուլանաթթու/5 մլ և 250 մգ
ամօքսիցիլին +62.5 մգ քլավուլանաթթու/5 մլ [Մ]
Դեղահատ՝ 500 մգ+ 125 մգ
Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 500 մգ+100 մգ, 1000 մգ
+200 մգ

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Արտահիվանդանոցային

- Ոսկրա-հոդային վարակ

թոքաբորբ (ծանր) [Մ]

- Արտահիվանդանոցային

- Բարդացած
ներորովայնային վարակ
(թեթև, միջին ծանրության)
- Թոքերի խրոնիկ
օբստրուկտիվ
հիվանդության սրացում

թոքաբորբ (թեթև, միջին
ծանրության)
- Արտահիվանդանոցային
թոքաբորբ (ծանր)
- Միջին ականջի
բորբոքում

- Ներհիվանդանոցային
թոքաբորբ ( ծանր)
- Ցածր ռիսկային ֆեբրիլ
նեյտրոպենիա
- Ստորին միզուղիների
վարակ
- Սինուսիտ
- Մաշկի և փափուկ
հյուսվածքների վարակ

Ամպիցիլին

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 500 մգ, 1գ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Արտահիվանդանոցային
թոքաբորբ (ծանր) [Մ]

-

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Սուր մանրէային
մենինգիտ

Բարդացած ծանր սուր
թերսնուցում[Մ]

-

Նորածինների և
երեխաների սեպսիս[Մ]

Բենզաթին

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 900 մգ

բենզիլպենիցիլին

բենզիլպենիցիլին (= 1.2 միլիոն ՄՄ)/5 մլ [Մ], 1.44 գ
բենզիլպենիցիլին (= 2.4 միլիոն ՄՄ)/5 մլ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Սիֆիլիս

-

ստրեպտոկոկային
տոնզիլոֆարինիգիտ

Բենզիլպենիցիլին

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 600 մգ (= 1 միլիոն
ՄՄ), 3 գ (= 5 միլիոն ՄՄ )
ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

-

Արտահիվանդանոցային

Սուր մանրէային

թոքաբորբ (ծանր) [Մ]

մենինգիտ[Մ]

Բարդացած

ծանր

սուր

թերսնուցում[Մ]
-

Նորածինների

և

երեխաների սեպսիս[Մ]
Ցեֆալեքսին

Սիֆիլիս

Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի ՝ 125մգ/5 մլ,
250 մգ/5 մլ
Ներքին ընդունման կարծր դեղաձևեր՝ 250 մգ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Խրոնիկ օբստրուկտիվ
թոքային հիվանդության
սրացում
- Ստրեպտոկային
տոնզիլոֆարինգիտ
- Մաշկի և փափուկ
հյուսվածքների վարակ

Ցեֆազոլին*

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 1գ
*(ցուցված է նաև վիրահատական կանխարգելման համար),
Նշանակվում է մեկ ամսականից բարձր տարիքում:
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ոսկրա-հոդային վարակ
Ցեֆիքսիմ,

Դեղապատիճ կամ դեղահատ՝ 200 մգ, 400 մգ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ

Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի ՝ 100/5մլ [Մ]

ԽՈՒՄԲ

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Սուր, ինվազիվ
բակտերիալ
դիարեա/դիզենտերիա
- Գոնորեա (Neisseria
gonorrhoeae )

Ցեֆոտաքսիմ*,

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 250 մգ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ

*Երրորդ սերնդի ցեֆալոսպորին որպես ընտրություն

ԽՈՒՄԲ

հոսպիտալացված նորածինների համար:
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

-

Սուր մանրէային մենինգիտ

-

Ծանր

բակտերիալ

արտահիվանդանոցային

դիարեա/դիզենտերիա

-

-

- Ակտիվ, ինվազիվ

թոքաբորբ

- Ոսկրա-հոդային վարակ

Բարդացած

- Պիելոնեֆրիտ կամ

ներորովայնային վարակ

պրոստատիտ (թեթև,

(թեթև, միջին ծանրության)

միջին ծանրության)

Բարդացած
ներորովայնային վարակ

- Նորածինների և
երեխաների սեպսիս[Մ]

(ծանր)
-

Ներհիվանդանոցային
թոքաբորբ

-

Պիելոնեֆրիտ կամ
պրոստատիտ (ծանր)

Ցեֆտրիաքսոն*,
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ
ԽՈՒՄԲ

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 250 մգ, 1գ
*Չնշանակել կալցիումի հետ, բացառել
հիպերբիլիռուբինեմիայով երեխաներին նշանակումը:

Նշանակվում է 41 շաբաթականից բարձր ճշտված
գեստացիոն տարիքում:
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Սուր մանրէային մենինգիտ
- Ծանր
արտահիվանդանոցային
թոքաբորբ
- Բարդացած

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Սուր, ինվազիվ
մանրէային
դիարեա/դիզենտերիա
- Ոսկրա-հոդային վարակ
- Պիելոնեֆրիտ կամ

ներորովայնային վարակ

պրոստատիտ (թեթև,

(թեթև, միջին ծանրության)

միջին ծանրության )

- Բարդացած
ներորովայնային վարակ

- Նորածինների և
երեխաների սեպսիս[Մ]

(ծանր)
- Ներհիվանդանոցային
թոքաբորբ
- Գոնորեա (Neisseria
gonorrhoeae)
- Պիելոնեֆրիտ կամ
պրոստատիտ (ծանր)
Կլօքսացիլին*

Դեղապատիճ՝ 500 մգ, 1գ
Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 500 մգ
Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի ՝ 125 մգ /5մլ
*Կլօքսացիլինը, դիկլօքսացիլինը և ֆլուկլօքսացիլինը
նախընտրելի է նշանակել ներքին ընդունման համար՝ հաշվի
առնելով լավ կենսամատչելիությունը:
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Ոսկրա-հոդային վարակ

-

Մաշկի և փափուկ
հյուսվածքների վարակ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Նորածինների և
երեխաների սեպսիս[Մ]

Ֆենօքսիմեթիլպենիցիլ Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի ՝ 250 մգ/5մլ
ին

Դեղահատ՝ 250 մգ

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտահիվանդանոցային
թոքաբորբ (թեթև, միջին
ծանրության)

-

Ստրեպտոկակյին
տոնզիլոֆարինգիտ

Պիպերացիլին

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 2գ + 250 մգ ,

+տազոբակտամ,

4 գ + 500 մգ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՈՒՄԲ

-

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բարդացած
ներորովայնային վարակ
(ծանր)

-

Բարձր ռիսկային ֆեբրիլ
նեյտրոպենիա

-

Ներհիվանդանոցային
թոքաբորբ

Պրոկային

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 1գ (= 1 միլիոն ՄՄ), 3 գ

բենզիլպենիցիլին*

(= 3 միլիոն ՄՄ ) ,
*Խորհուրդ չի տրվում նեոնատալ սեպսիսի ժամանակ որպես
առաջին ընտրության դեղ:
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Ցեֆտազիդիմ,
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ
ԽՈՒՄԲ

Սիֆիլիս [Մ]

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Սիֆիլիս

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 250մգ, 1գ

Մերոպենեմ*,

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 500մգ, 1գ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ

-3 ամսականից բարձր

ԽՈՒՄԲ

*Իմիպենեմ +ցիլաստատին համակցությունը
այլընտրանքային տարբերակ է՝ բացառությամբ սուր
մանրէային մենինգիտի, երբ նախընտրելի է մերոպենեմը:
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Սուր բակտերիային
մանրէային մենինգիտ
երեխաների մոտ[Մ]
- Բարդացած
ներորովայնային վարակ
(ծանր)
- Բարձր ռիսկային ֆեբրիլ
նեյտրոպենիա
- Երեխաների սեպսիս

Ազտրեոնամ,

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 1գ, 2գ

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ
ԽՈՒՄԲ
Հինգերորդ սերնդի

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 400մգ, 600 մգ

ցեֆալոսպորիններ
(բետա-լակտամազի
արգելակիչներով կամ
առանց), օր.`
ցեֆտարոլին,
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ
ԽՈՒՄԲ
Չորրորդ սերնդի
ցեֆալոսպորիններ
(բետա-լակտամազի
արգելակիչներով կամ

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 500մգ, 1գ, 2գ

առանց), օր.`
ցեֆեպիմ,
պահուստային խումբ
Այլ հակաբակտերիային դեղեր
Ամիկացին

Ներարկման դեղաձևեր՝ 250մգ/մլ, 500մգ/2մլ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Պիելոնեֆրիտ կամ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Բարձր ռիսկային ֆեբրիլ

պրոստատիտ (ծանր)

նեյտրոպենիա
- Նորածինների և
երեխաների սեպսիս [Մ]
- Ներհիվանդանոցային և
բարդացած թոքաբորբ

Ազիթրոմիցին*,

Ներքին ընդունման կարծր դեղաձևեր՝ 250 մգ, 500 մգ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ

Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի ՝ 200 մգ/5 մլ

ԽՈՒՄԲ

*Միանվագ դեղաչափով նշանակվում է նաև տրախոմայի,
տրեպանոմայի ժամանակ:
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Chlamydia trachomatis-ով

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Սուր ինվազիվ

հարուցված վարակ

մանրէային

- Խոլերա[Մ]
- Գոնորեա (Neisseria

դիարեա/դիզենտերիա
-

gonorrhoeae)
- Կապույտ հազ

Գոնորեա (Neisseria
gonorrhoeae)

- Արտահիվանդանոցային
թոքաբորբ
-

Ստրեպտոկոկային
տոնզիլոֆարինգիտ

Քլորամֆենիկոլ

Ներքին ընդունման կարծր դեղաձևեր՝ 250 մգ
Ներարկման յուղային դեղակախույթ՝ 0,5գ, 1գ

Նշանակվում է 2 տարեկանից բարձր երեխաների և
մեծահասակների համաճարակային մենինգիտի հավանական
բուժման նպատակով:
Ներքին ընդունման լուծույթ՝ 150 մգ/5 մլ
Ներարկման լուծույթի դեղափոշի ՝ 1գ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Սուր մանրէային մենինգիտ

Ցիպրոֆլօքսացին,

Ներքին ընդունման լուծույթ՝ 250 մգ/5 մլ [Մ]

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ

Ներերակային կաթիլաներարկման լուծույթ՝ 2 մգ/մլ [Մ]

ԽՈՒՄԲ

Դեղահատ՝ 250 մգ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Սուր ինվազիվ մանրէային
դիարեա/դիզենտերիա
- Ցածր ռիսկային ֆեբրիլ
նեյտրոպենիա
- Պիելոնեֆրիտ կամ
պրոստատիտ (թեթև, միջին
ծանրության)

Կլարիթրոմիցին*,

Ներքին ընդունման կարծր

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ

դեղաձևեր՝ 500 մգ

ԽՈՒՄԲ

Ներքին ընդունման լուծույթի
դեղափոշի ՝ 125 մգ/5 մլ,
250մգ/5մլ
Ներարկման լուծույթի
դեղափոշի ՝ 500մգ
*Որպես այլընտրանք կարող է
նշանակվել էրիթրոմիցին:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Խոլերա
- Բարդացած
ներորովայնային վարակ
(թեթև, միջին
ծանրության)
- Ծանր կամ ձգձգցած
թոքաբորբ

Կլարիթրոմիցինը կարող է
ընդգրկվել նաև
մեծահասակների մոտ H.pylor-ի
դեմ համակցված բուժման
սխեմաներում:

Կլինդամիցին

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտահիվանդանոցային ծանր

Ստրեպտոկոկային

թոքաբորբ

տոնզիլոֆարինգիտ

Դեղապատիճ՝ 150 մգ
Ներարկման լուծույթ՝ 150 մգ
Ներքին ընդունման լուծույթ՝
75մգ/5մլ [Մ]
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Դօքսիցիկլին

Ոսկրա-հոդային վարակ

Ներքին ընդունման լուծույթ՝
25մգ/5մլ [Մ], 50մգ/5մլ[Մ]
Ներքին ընդունման կարծր
դեղաձևեր՝ 50 մգ [Մ], 100 մգ
Ներարկման լուծույթի
դեղափոշի՝ 100 մգ
8 տարեկանից ցածր
երեխաներին նշանակվում է
միայն կյանքին սպառնացող
վարակների բուժման
նպատակով՝ այլընտրանքային
դեղերի բացակայության
դեպքում
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Chlamydia trachomatis-ով
հարուցված վարակ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Խոլերա[Մ]
Արտահիվանդանոցային

- Խոլերա[Մ]

թոքաբորբ (թեթև, միջին
ծանրության)
-

Թոքերի խրոնիկ
օբստրուկտիվ
հիվանդության սրացում

Գենտամիցին

Ներարկման դեղաձևեր՝
10մգ/2մլ, 40մգ/2մլ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Արտահիվանդանոցային

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

gonorrhoeae)

թոքաբորբ (սուր) [Մ]
-

Գոնորեա (Neisseria

Բարդացած ծանր
թերսնուցում[Մ]

- Նորածինների և
երեխաների սեպսիս[Մ]
Մետրոնիդազոլ

Ներարկման դեղաձևեր՝
500մգ/100մլ
Ներքին ընդունման լուծույթ՝
200մգ/5մլ
Մոմիկ՝ 500մգ, 1գ
Դեղահատ՝ 200մգ-400մգ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Clostridium difficile-ով
հարուցված վարակ
- Բարդացած

-

Բարդացած
ներորովայնային վարակ

ներորովայնային վարակ

(թեթև, միջին

(թեթև, միջին ծանրության)

ծանրության)

- Բարդացած
ներորովայնային վարակ (
ծանր)

- Հեշտոցային տրիխոմոնազ
- H.pilory գաստրոդուդենիտ /
խոցային հիվանդություն

Նիտրոֆուրանտոին

Ներքին ընդունման լուծույթ՝
25 մգ/5մլ
Դեղահատ՝ 100մգ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ստորին միզուղիների
վարակ

Սպեկտինոմիցին

Ներարկման լուծույթի
դեղափոշի՝ 2գ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գոնորեա (Neisseria
gonorrhoeae)

Սուլֆամեթօքսազոլ+

Ներարկման դեղաձևեր՝

Տրիմեթոպրիմ*

400մգ+80մգ/5մլ
800մգ+160մգ/10 մլ
Ներքին ընդունման լուծույթ՝
200 մգ+40մգ/5մլ
Դեղահատ՝ 100մգ+20մգ,
400մգ+80մգ, 800մգ+160մգ
*Ստորին միզուղիների
վարակների դեպքում որպես
այլընտրանքային տարբերակ

կարող է նշանակվել նաև միայն
տրիմեթոպրիմ:
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Ստորին միզուղիների

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

վարակ

Սուր, մանրէային
բակտերիալ
դիարեա/դիզենտերիա

Վանկոմիցին,

Դեղապատիճ՝ 125մգ, 250 մգ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՈՒՄԲ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
- Clostridium difficile-ով
հարուցված վարակ

Վանկոմիցին,

Ներարկման լուծույթի

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՎՈՂ

դեղափոշի՝

ԽՈՒՄԲ

250 մգ
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
-

Բարձր ռիսկային
ֆեբրիլ նեյտրոպենիա

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ
Դապտոմիցին

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 350 մգ, 500մգ

Ֆոսֆոմիցին

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 2գ, 4գ

Օքսազոլիդինոններ,

Ներերակային ներարկման դեղաձևեր՝ 600մգ/300մլ

օր.՝ լինեզոլիդ

Ներքին ընդունման լուծույթի դեղափոշի՝ 100մգ/5մլ
Դեղահատ՝ 400մգ, 600մգ

Պոլիմիքսիններ, օր.՝

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 1 միլիոն ՄՄ

կոլիստին
Տիգեցիկլին
[Մ]*-մանկական

Ներարկման լուծույթի դեղափոշի՝ 50 մգ

