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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵԼ ԲؤԺԱԿԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏؤؤՆԻՑ ՀԵՏՈ

1. Բիոպսիայի կատարման օրը հարկավոր է փոքր-

ինչ հանգստանալ, իսկ հաջորդող մի քանի օրերին՝ 

խٳսափել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածٳթյٳնից։

2. Բիոպսիայի ավարտից հետո կարող է առաջանալ

անհարմարավետٳթյան զգացٳմ՝ հատկապես բիո-

պսիայի հատվածٳմ, ինչպես նաև մաշկի տվյալ մա-

սٳմ կարող է նկատվել կապտٳթյٳն, որը կանհետա-

նա մի քանի օրից:

3. Ցավի և անհարմարավետٳթյան զգացٳմները վե-

րացնելٳ նպատակով ցٳցված է օգտագործել ոչ 

ստերոիդային հակաբորբոքային խմբի որևէ դեղո-

րայք («Կետոնալ», «Նիմեսիլ», «Դեկսալգին» և այլն)։

4. Առաջիկա մեկ շաբաթٳմ չի թٳյլատրվٳմ օգտա-

գործել ասպիրին և ասպիրինի հիմքով այլ դեղորայք։

5. Բիոպսիայի ավարտից հետո անհարմարավետٳ-

թյան, ցավի զգացٳմները և հետագա կապտٳթյٳնը 

կանխելٳ նպատակով ցٳցվٳմ է սառցե պարկ տե-

ղադրել բիոպսիայի հատվածٳմ (մոտ 20 րոպե, 2-3 

անգամ, 3 ժամը մեկ հաճախականٳթյամբ)։

6. Բիոպսիայից հետո 1-2 օր լոգանք/ցնցٳղ ընդٳնել

չի թٳյլատրվٳմ։

www. reast.am
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«ԱՌՈՂՋ ԿՐԾՔԱԳԵՂՁ» նախագիծ

Facebook՝ Առողջ կրծքագեղձ/Breast health         www.breast.am

Youtube՝ BreastAM - Breast Health Project in Armenia

Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵԼ ԲԻՈՊՍԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ 

ՆԿԱՏՎՈՂ ՈՐՈՇ ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔؤՄ

1. Եթե բիոպսիայի հատվածٳմ արյٳնահոսٳթյٳն է

սկսվել, ապա պետք է.

Ÿ հանգիստ պառկել, հանել վիրակապը և ձեռքի 

երեք մատով 10 րոպե պինդ սեղմել բիոպսիայի 

հատվածը,

Ÿ եթե 10 րոպե սեղմելٳց հետո արյٳնահոսٳթյٳնը 

չի դադարٳմ, ապա ԴԻՄԵ՛Լ ԲԺՇԿԻ։

2. Բիոպսիայի հատվածի վարակٳմ շատ հազվադեպ

է լինٳմ: Այդٳհանդերձ, եթե տվյալ հատվածٳմ առա-

ջացել է այտٳց, նկատվٳմ են կարմրٳթյٳն, ցավ, 

ջերմٳթյան բարձրացٳմ, թարախային (դեղին, 

թանձր) արտադրٳթյٳն, ապա ԴԻՄԵ՛Լ ԲԺՇԿԻ։

3. Բիոպսիայից հետո կարող է տեղի ٳնենալ հազվա-

դեպ պատահող բարդٳթյٳն` հեմատոմա: Դա մա-

կարդված արյան ժամանակավոր կٳտակٳմն է 

բիոպսիայի հատվածٳմ, որը շոշափելիս ցավոտ է՝ 

պինդ կոնսիստենցիայով: Նման ախտանիշի առկա-

յٳթյան դեպքٳմ ԴԻՄԵ՛Լ ԲԺՇԿԻ։

ԲԻՈՊՍԻԱՅԻ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅՏՆԻ ԿԼԻՆԵՆ 

2-4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔؤՄ։

avetisyandoc@gmail.com | +374 91 324525 

ՁԵՐ ԿՅԱՆՔԸ ՓՐԿԵԼؤՑ ԲԱՑԻ

ՄԵՆՔ ԿԱՐԵՎՈՐؤՄ ԵՆՔ ՆԱԵՎ ԴՐԱ ՈՐԱԿԸ

Ձեր բժիշկ Արթٳր Ավետիսյան


