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«Քիﬕաթերապիա. ٳղեցٳյց հիվանդների և
խնամատարների համար»
Վերոնշյալ խորագրով գրքٳյկը մշակվել է «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիﬓադրաﬕ նախաձեռնٳթյամբ, որի առաքելٳթյٳնն է ակտիվ մասնակցել Հայաստանٳմ ٳռٳցքային հիÐºÜ²ð²Ü վանդٳթյٳնների դեմ պայքարին, նպաստել ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնների և դրանց հնարավոր կանխարգելման մասին հանրային իրազեկվածٳթյան բարձրացմանը: «ՀԵՆԱՐԱՆ»-ի
հիﬓական նպատակներն են.
1.

կազմակերպել սոցիալ-հոգեբանական, հոգեٳռٳցքաբանական, իրավաբանական օգնٳթյٳն իր շահառٳների՝ ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳններից բٳժվող
մարդկանց և նրանց ընտանիքների անդաﬓերի  ٳխնամատարների համար,
2.

բարձրացնել ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնների խնդրի մասին հասարակٳթյան
իրազեկվածٳթյան մակարդակը,
3.

նպաստել քաղցկեղային և նախաքաղցկեղային հիվանդٳթյٳնների վերաբերյալ անհրաժեշտ գրականٳթյան ստեղծմանն  ٳտպագրٳթյանը, կլինիկական
ٳղեցٳյցների կազմմանը, արտասահմանյան կլինիկական ٳղեցٳյցների թարգմանٳթյանն  ٳտպագրٳթյանը, տեղեկատվٳթյան տարածմանն  ٳփոխանակմանը,
4.

խթանել ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնների բնագավառٳմ գործող հաստատٳ
թյٳնների կարողٳթյٳնների հզորացٳմը դասընթացների, սեﬕնարների, գիտաժողոﬖերի և կոնֆերանսների ﬕջոցով:
Քաղցկեղի ախտորոշման հետ դժվար է համակերպվել, և բազմաթիվ հիվանդների ٳ
նրանց ընտանիքների անդաﬓերի համար դա դառնٳմ է լրջագٳյն խնդիր:
«ՀԵՆԱՐԱՆ»-ը կարող է օգնել նրանց ավելի լավ հասկանալ ٳռٳցքի հետ կապված
հարցերը, բٳժման տարբերակները և աջակցٳթյան ﬕջոցները կամ «աջակցման
խմբի» ﬕջոցով կազմակերպել օգտակար շփٳմներ ոչ ﬕայն նմանատիպ այլ հիվանդների, այլև ապաքինվածների հետ։
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«ՀԵՆԱՐԱՆ» հիﬓադրաﬓ այն կառٳյցն է, որտեղ մշտապես հնարավոր է ստանալ
հոգեբանական և իրավաբանական անվճար աջակցٳթյٳն: Այստեղ Ձեզ կօգնեն
հասկանալ` ինչպես կողﬓորոշվել առողջապահٳթյան համակարգٳմ, կներկայացնեն Ձեր իրավٳնքները և կտրամադրեն համապատասխան խորհրդատٳների,
տնային խնամքի ծառայٳթյٳն մատٳցող, կրթական և տեղեկատվական կենտրոնների կոնտակտային տվյալներ:

Էլ.փոստ՝ henaran.fund@gmail.com
Facebook` Հենարան Հիﬓադրամ/Henaran Foundation
Կայքէջ՝ www.henaran-fund.org
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Հարգելի՛ բարեկամ,
Ձեր ձեռքٳմ է ﬕ եզակի աշխատٳթյٳն, որը ստեղծվել է բժիշկների և հիվանդների
համատեղ ջանքերով։ Հայաստանի ٳռٳցքաբանները, քիﬕաթերապևտները,
սննդաբաններն  ٳհոգեբանները, արձագանքելով հիվանդների հնչեցրած՝ հայալեզٳ
համապատասխան ٳղղորդիչ գրականٳթյٳն ٳնենալ ٳանհրաժեշտٳթյան կոչին,
մշակել են այս գրքٳյկը՝ շնորհիվ քաղցկեղ վերապրածների և պացիենտական
կազմակերպٳթյٳնների ﬔծ աջակցٳթյան։
Քիﬕաթերապիան կարող է լٳրջ փոփոխٳթյٳններ առաջացնել Ձեր կյանքٳմ՝
ազդեցٳթյٳն թողնելով Ձեր ընդհանٳր վիճակի վրա։ Ուստի բնական և հասկանալի է,
որ Դٳք և Ձեր մտերիﬓերը մտահոգ եք  ٳճնշված։ Բժիշկների և քաղցկեղ
վերապրածների համոզմամբ, եթե հիվանդը նախապես իրազեկված է սպասվող
երևٳյթների  ٳբարդٳթյٳնների և դրանց կանխարգելման մասին, ապա ավելի
հանգիստ  ٳառանց սարսափի կարող է նախապատրաստվել քիﬕաթերապիային՝
վստահորեն ակնկալելով լիարժեք ապաքինٳմ։
Թե՛ բժիշկները և թե՛ նախկին հիվանդները հավաստիացնٳմ են՝ քաղցկեղը դատավճիռ
չէ, այլ հիվանդٳթյٳն, որը հնարավոր է բٳժել։
Առո՛ղջ եղեք։

Արթٳր Արﬔնակի Ավետիսյան
Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոնի գլխավոր բժիշկ,
ٳռٳցքաբան, կրծքագեղձի վիրաբٳյժ, բ.գ.թ.,
«Առողջ կրծքագեղձ» նախագծի հեղինակ
Հռիփսիﬔ Մարտիրոսյան
Կրծքագեղձի քաղցկեղ վերապրած,
«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիﬓադրաﬕ համահիﬓադիր և գործադիր տնօրեն
Ուղեցٳյց հիվանդների և խնամատարների համար 5

Հարգելի՛ ընթերցող,
Եթե կարդٳմ եք այս գրքٳյկը, ապա, աﬔնայն
հավանականٳթյամբ, Ձեզ կամ Ձեր հարազատին
սպասվٳմ է քիﬕաթերապիա:
Գրքٳյկի հեղինակները հանգամանորեն
անդրադառնٳմ են հիվանդներին հٳզող գրեթե
բոլոր հարցերին։ Մանրամասն բացատրված են
բոլոր հավանական բարդٳթյٳնները և կողﬓակի
ազդեցٳթյٳնները, նաև տրված են պարզ և
հակիրճ խորհٳրդներ, թե ինչպես պայքարել
դրանց դեմ, թեթևացնել այդ երևٳյթների
ազդեցٳթյٳնը և զերծ ﬓալ հնարավոր
սխալներից։
Գրքٳյկի կարևոր նպատակներից է նաև
մանրամասն տեղեկատվٳթյան տրամադրմամբ
հիվանդի և նրա հարազատների մոտ ձևավորել
ավելի հանգիստ, առանց վախերի և սարսափների
վերաբերմٳնք սպասվող քիﬕաթերապևտիկ
բٳժման և դրա ընթացքի հանդեպ։
Այս գրքٳյկը, անդրադառնալով աﬔնահٳզիչ և
տխٳր թեմային, թٳյլ է տալիս հիվանդին հٳսալ
լիարժեք ապաքինման համար։
Գրքٳյկի հեղինակներն անٳղղակի կերպով
հորդորٳմ են. մի՛ երկյٳղեք, եղե՛ք իրազեկ…

Հասﬕկ Էդٳարդի Պետրոսյան
ՀՀ գլխավոր քիﬕաթերապևտ 2016-2019թթ
Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոնի
Ընդհանٳր և մանկական քիﬕաթերապիայի
բաժանմٳնքի վարիչ,
ٳռٳցքաբան-քիﬕաթերապևտ
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ՆԱԽԱԲԱՆ
Դٳք առերեսվել եք «քաղցկեղ» ախտորոշման հետ։ Ուսٳﬓասիրել եք Ձեր
բٳժման տարբերակները և Ձեր բժշկի օգնٳթյամբ եզրահանգել, որ քիﬕաթերապիան Ձեր բٳժման լավագٳյն տարբերակն է։ Քիﬕաթերապիա ստանալٳ
հետ կապված՝ Ձեր և մտերիﬓերի կողﬕց հնչող բազմաթիվ հարցերը, մտահոգٳթյٳնները և խառը զգացٳﬓեր ٳնենալը բնականոն երևٳյթներ են։ Բٳժման էٳթյան ընկալٳմը կարող է նվազեցնել Ձեր անհանգստٳթյٳնը և օգնել
ﬔղﬔլ տագնապը, իսկ ճշգրիտ տեղեկատվٳթյٳնը՝ ճիշտ նախապատրաստվել
քիﬕաթերապիային՝ կանխել ٳկամ նվազեցնել ٳդրա որոշ կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները։ Այս գրքٳյկը կոչված է հաստատել ٳև լրացնելٳ, բայց ո՛չ փոխարինել ٳՁեր քաղցկեղը բٳժող թիﬕ կողﬕց տրամադրվող տեղեկٳթյٳնները։
Քիﬕաթերապիան կարող է լٳրջ փոփոխٳթյٳններ առաջացնել Ձեր կյանքٳմ։
Այն կարող է ազդել Ձեր ընդհանٳր առողջական վիճակի վրա, վտանգել Ձեր բարեկեցٳթյٳնը, խաթարել աﬔնօրյա ռեժիմը և լարվածٳթյٳն առաջացնել առօրյա հարաբերٳթյٳններٳմ։ Ուստի բնական և հասկանալի է, որ Դٳք և Ձեր
մտերիﬓերը կլինեք տխٳր, վախեցած, մտահոգ, բարկացած կամ ճնշված։
Բٳժող թիմը կարող է տրամադրել օգտակար խորհٳրդներ և գործնական տեղեկٳթյٳններ, ﬕնչդեռ այս գրքٳյկը, որը մշակվել է «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիﬓադրաﬕ նախաձեռնٳթյամբ, լինելով մշտապես Ձեր ձեռքի տակ, մատչելի կերպով կներկայացնի այդ արժեքավոր տեղեկատվٳթյան ﬔծ մասը՝ այն
հասանելի դարձնելով Ձեր բٳժման ողջ ընթացքٳմ: Եվ ի դեպ՝ հատٳկ առանձնացված էջերٳմ կարող եք գրառել Ձեր բٳժմանը վերաբերող կարևոր տեղեկٳթյٳններ։
Գրքٳյկի վերջٳմ ներկայացված է բառարան, որի նպատակն է բացատրել Ձեզ
բٳժող թիﬕ կողﬕց օգտագործվող որոշ բժշկական տերﬕններ։ Բառարանٳմ
տեղ գտած տերﬕններին մանրամասն ծանոթանալով՝ կարող եք առավել դյٳրին և արդյٳնավետ դարձնել Ձեր շփٳմը բٳժանձնակազﬕ հետ, քանի որ չափազանց էական է Ձեր և Ձեզ բٳժող թիﬕ փոխադարձ համագործակցٳթյٳնը։
Տեղեկացված և հետաքրքրված լինելը, հարցեր ٳղղելը և ծագող խնդիրների
համատեղ քննարկٳմն այն լավագٳյն ٳղիներն են, որոնք կօգնեն հասկանալ,
թե ինչ է կատարվٳմ Ձեզ հետ և ինչպես եք հաղթահարել ٳքաղցկեղը:
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ՆԵՐԱԾؤؤՆ
Բժշկագիտٳթյան ասպարեզٳմ նոր բացահայտٳմներն օգնٳմ են հետազոտողներին ստեղծել թերապիայի այնպիսի տեսակներ, որոնք թիրախավորٳմ են
ٳռٳցքային բջիջների մակերեսին տեղակայված կենսաբանական մարկերները
կամ ٳռٳցքային բջիջների ներսٳմ գտնվող գենետիկական նյٳթը։ Արդյٳնքٳմ
առաջանٳմ են բազմաթիվ նոր հնարավորٳթյٳններ՝ փորձարկել ٳնորարարական դեղաﬕջոցներ, իմٳնային թերապիայի տեսակներ, դեղաﬕջոցներն
ٳռٳցքին հասցնել ٳհամակարգեր: Թերապիայի նման տեսակներն օգտագործٳմ են փոփոխված գեներ, գենային ինժեներիայի ﬔթոդներով մոդելավորած
վիրٳսներ և մոլեկٳլների ﬔջ պարٳրված դեղաﬕջոցներ, որոնք անգամ մանրադիտակով տեսնել ٳհամար չափազանց փոքր են։
Գիտնականներն արդեն պարզել են, որ ﬕևնٳյն արտաքին տեսքով երկٳ
ٳռٳցք մանրադիտակով ٳսٳﬓասիրելիս կարելի է բացահայտել դրանց ﬕանգամայն տարբեր կենսաբանական բնٳյթը։ Օրինակ՝ ախտաբանական զննման
արդյٳնքٳմ երկٳսն էլ հատկորոշվել են որպես գլիոբլաստոմա (գլխٳղեղի
քաղցկեղային ٳռٳցք)։ Մինչդեռ, կենսաբանական հատկանիշների տեսանկյٳնից, ٳռٳցքներից ﬔկը, ի տարբերٳթյٳն երկրորդի, կարող է ավելի շատ սպիտակٳցներ կամ ավելի քիչ խմորիչներ արտադրել։ Կենսաբանական հատկանիշների նման տարբերٳթյամբ է բացատրվٳմ այն փաստը, որ ﬕևնٳյն տիպի
ٳռٳցք (օրինակ՝ գլիոբլաստոմա) ٳնեցող երկ ٳմարդիկ կարող են ﬕանգամայն տարբեր կերպ արձագանքել բٳժմանը՝ արձանագրելով չափազանց տարբեր արդյٳնքներ:
Քիﬕաթերապիայի նախօրեին կարող են առաջանալ անհանգստٳթյան և տագնապի զգացٳﬓեր։ Աﬔն ոք յٳրովի է տագնապٳմ քիﬕաթերապիայից՝ հատկապես աﬔնասկզբٳմ, երբ չի պատկերացնٳմ, թե ինչ կարելի է ակնկալել։ Քիﬕաթերապիան կարող է ٳղեկցվել ինչպես լավ, այնպես էլ վատ օրերով։ Ժամանակի ընթացքٳմ Դٳք կսովորեք զգալ Ձեր օրգանիզﬕ պատասխանը/ռեակցիան քիﬕաթերապիային, իսկ բٳժման յٳրաքանչյٳր կٳրսի ավարտին ավելի
 ٳավելի կվստահեք ٳժերը ﬔկտեղել ٳՁեր ٳնակٳթյանը։ Կարևոր է հիշել, որ
այս դեղաﬕջոցները պայքարٳմ են Ձեզ համար ﬕ ﬔծ ճակատամարտٳմ, իսկ
բٳժٳմը կռիվ է Ձեր կյանքի համար։
Ձեզ բٳժող թիմٳմ կարող են լինել տարատեսակ մասնագետներ, սակայն այդ
թիﬕ աﬔնակարևոր անդամը Դٳք եք՝ քաղցկեղից բٳժվող անհատը, ٳմ հորդորٳմ ենք բٳժման ընթացքٳմ ակտիվ մասնակցٳթյٳն ցٳցաբերել՝ ներգրավված գործընկերոջ կարգավիճակով։
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ԻՆՉ Է ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՆ
Քիﬕաթերապիան հակաٳռٳցքային դեղաﬕջոցների
կիրառմամբ քաղցկեղի բٳժٳﬓ է և ٳռٳցքային բջիջների
ոչնչացٳմը։
Վիրահատական ﬕջամտٳթյամբ և ճառագայթային թերապիայի ﬕջոցով հեռացվٳմ, սպանվٳմ կամ ﬖասվٳմ են որոշակի տարածքի քաղցկեղային բջիջները, ﬕնչդեռ քիﬕաթերապիան կարող է ազդեցٳթյٳն ٳնենալ ողջ օրգանիզﬕ վրա։ Այն կարող է սպանել քաղցկեղային այն բջիջները, որոնք ﬔտաստազավորվել (տարածվել) են մարﬓի` առաջնային ٳռٳցքից հեռ ٳգտնվող այլ հատվածներٳմ։
100-ից ավելի քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցներ օգտագործվٳմ են տարբեր համակցٳթյٳններով։ Քաղցկեղի
բٳժման համար կարելի է կիրառել
առանձին քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցներ, սակայն հաճախ բազմաթիվ դեղաﬕջոցներ օգտագործվٳմ
են ﬕասին որոշակի կարգով կամ որոշակի համակցٳթյամբ (կոչվٳմ է համակցված քիﬕաթերապիա): Տարբեր
ներգործٳթյամբ համակցված դեղաﬕջոցները կարող են համատեղ և
ﬕաժամանակյա ազդեցٳթյٳն ٳնենալ՝ սպանելով քաղցկեղային բջիջնե-

րի ավելի ﬔծ քանակٳթյٳն։ Սա կարող է նաև նվազեցնել քիﬕաթերապևտիկ այս կամ այն առանձին դեղաﬕջոցի նկատմամբ քաղցկեղի դիմակայٳն դառնալ ٳհնարավորٳթյٳնը։
Նٳյնիսկ եթե ٳռٳցքն ամբողջٳթյամբ հեռացվել է, այնٳաﬔնայնիվ
վիրահատٳթյٳնից հետո առանձին
քաղցկեղային բջիջներ կարող են պահպանվել օրգանիզմٳմ և բարենպաստ
պայմանների դեպքٳմ նորից բազմանալ։ Քիﬕաթերապիան կարելի է կիրառել որպես ٳռٳցքի աճի նկատմամբ հսկողٳթյան ﬕջոց, ինչպես
նաև (որոշ դեպքերٳմ) ցավոտ ախտանիշները ﬔղմացնել ٳնպատակով:
Ձեր բժիշկը պետք է որոշի, թե ինչ դեղաﬕջոց կամ դեղաﬕջոցների համակցٳթյٳն է նախատեսվٳմ Ձեր
բٳժման դեպքٳմ, ինչ չափաբաժնով,
ինչպես եք դրանք ընդٳնելٳ, ինչ
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հաճախականٳթյամբ և որքան ժամանակ։ Բոլոր այս որոշٳﬓերը կախված են քաղցկեղի տեսակից, տեղակայٳﬕց, չափերից և այն հանգամանքից, թե ինչպես է քաղցկեղն ազդٳմ Ձեր օրգանիզﬕ բնականոն գործառٳյթների և ընդհանٳր առողջٳթյան վրա։

Ինչպե՞ս է գործٳմ
քիﬕաթերապիան
Քիﬕաթերապիան հակաٳռٳցքային
բٳժٳմ է գերազդեցիկ քիﬕական
պատրաստٳկներով։ Որպես կանոն,
դա ներգործٳմ է ողջ օրգանիզﬕ
վրա, սակայն լինٳմ են դեպքեր, երբ
բٳժٳﬓ ٳղղվٳմ է դեպի մարﬓի
ﬕայն այն հատվածները, որոնք ախտահարված են ٳռٳցքով։ Քիﬕաթերապիայի նպատակն է ոչնչացնել
ٳռٳցքը, փոքրացնել դրա չափերը`
նախքան վիրահատական կամ ճառագ ա յթ ա յ ի ն բ ٳժ ٳմ ը , ո չ ն չ ա ց ն ե լ
մարﬓի այլ հատվածներٳմ տարածված ٳռٳցքային բջիջները, ﬔղմացնել ٳռٳցքով պայմանավորված ախտանիշները (օրինակ՝ ցավը) կամ
հսկողٳթյան տակ պահել ٳռٳցքը։
Քիﬕաթերապիայի ներգործٳթյٳնն
օրգանիզﬕ վրա հասկանալ ٳհամար
անհրաժեշտ է հաշվի առնել մեկ կարևոր հանգամանք. նորմալ և առողջ
բջիջները քայքայվٳմ և վերարտադրվٳմ են որոշակի մոդելի համաձայն, ﬕնչդեռ ٳռٳցքային բջիջներն
12

Քիﬕաթերապիա

անկառավարելի կերպով են աճٳմ և
բազմանٳմ։ Քանի որ ٳռٳցքային
բջիջներն ավելի արագ են աճٳմ և
բազմանٳմ, քան օրգանիզﬕ նորմալ
բջիջների ﬔծամասնٳթյٳնը, հետևաբար՝ հակաٳռٳցքային պատրաստٳկները հատٳկ նախագծված
են հենց այդ արագ բազմացող բջիջների ոչնչացման համար։ Այդٳհանդերձ որոշ նորմալ և առողջ բջիջներ
նٳյնպես արագ են բազմանٳմ, ٳստի
դրանք ևս ﬖասվٳմ են քիﬕաթերապիայի ժամանակ։ Արագ աճող առողջ
բջիջներ կարելի է գտնել՝
Ÿ

ոսկրածٳծٳմ,

Ÿ

մարսողական համակարգի լորձաթաղանթٳմ,

Ÿ

մազերի արմատը (սոխٳկը) պարٳրող մազային պարկիկներٳմ՝
ֆոլիկٳլներٳմ։

Այսպիսի նորմալ բջիջների ﬖասվելը
պայմանավորված է քիﬕաթերապիայի կողﬓակի ազդեցٳթյٳններով։

Ինչٳ՞ է կիրառվٳմ
քիﬕաթերապիա
Քիﬕաթերապիայի նպատակն է
կանգնեցնել ٳռٳցքի բջիջների աճն
 ٳտարածٳմը՝ ٳղղակիորեն զրկելով
դրանց բազմանալ ٳհնարավորٳթյٳնից կամ արհեստականորեն խթանելով բջիջների մահվան բնականոն

գործընթացը (կոչվٳմ է ապոպտոզ՝
apoptosis)։ Առողջ օրգաններٳմ ապոպտոզը ցանկացած ժամանակ վերահսկٳմ է ﬔր մարﬓի բջիջների քանակը և նոր բջիջների անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ ազդակներ է ٳղարկٳմ օրգանիզﬕն։ Քաղցկեղի դեպքٳմ ٳռٳցքի բջիջները կարող են դիմակայٳն լինել ապոպտոզի նկատմամբ, կամ դրանց վերարտադրٳﬓ
ավելի արագ է տեղի ٳնենٳմ, քան
բջջի մահը, ինչն էլ հանգեցնٳմ է
ٳռٳցքի աճին:
Քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցները
կիրառվٳմ են նման աճի գործընթացը
դադարեցնելٳ, ٳռٳցքի բջիջների
վարքագիծը փոխել ٳկամ այդ բջիջներն ٳղղակիորեն սպանել ٳհամար։
Գոյٳթյٳն ٳնեն քիﬕաթերապևտիկ
դեղաﬕջոցների երկ ٳընդարձակ տեսակներ՝ ցիտոստատիկ (cytostatic),
որոնք կոչվٳմ են նաև թիրախային
կամ կենսաբանական դեղեր  ٳկանխٳմ են բջիջների բազմացٳմը, և ցիտոտոքսիկ (cytotoxic), որոնք նախատեսված են բջիջների մահն առաջացնել ٳհամար:

Քիﬕաթերապիայի
նպատակը
Քիﬕաթերապիայի վերջնական նպատակն է ոչնչացնել ٳռٳցքի բջիջները
կամ առնվազն դադարեցնել դրանց
աճը, իսկ երբեﬓ էլ փոքրացնել

ٳռٳցքը՝ հետագայٳմ այն բٳժելٳ
կամ հեռացնել ٳմտադրٳթյամբ։
Քիﬕաթերապիան կարող է կիրառվել
նաև ٳռٳցքը ﬔկ այլ բٳժման, օրինակ՝ ճառագայթային թերապիայի
նկատմամբ ավելի զգայٳն դարձնելٳ
նպատակով։ Կախված քաղցկեղի տեսակից, փٳլից (որքան է այն արդեն
տարածվել) և թե բٳժման գործընթացի որ հատվածٳմ եք գտնվٳմ, քիﬕաթերապիան կարող է կիրառվել
հետևյալ նպատակներով.
Ÿ

բٳժել քաղցկեղը,

Ÿ

կանխել քաղցկեղի տարածٳմը,

Ÿ

դանդաղեցնել քաղցկեղի աճը,

Ÿ

սպանել այն քաղցկեղային բջիջները, որոնք ﬔտաստազավորվել
(տարածվել) են մարﬓի` առաջնային ٳռٳցքից հեռ ٳգտնվող այլ
հատվածներٳմ,

Ÿ

թեթևացնել քաղցկեղի հետևանքով առաջացած ախտանիշները։

Երբեﬓ քիﬕաթերապիան լինٳմ է
ﬕակ անհրաժեշտ բٳժٳմը, բայց
ավելի հաճախ կիրառվٳմ է՝ համատեղվելով վիրահատٳթյան կամ ճառագայթային թերապիայի կամ երկٳսի հետ ﬕաժամանակ` պայմանավորված հետևյալ գործոններով.
Ÿ

Քիﬕաթերապիան կարող է կիրառվել՝ ٳռٳցքը փոքրացնել ٳհամար՝ նախքան վիրահատٳթյٳնը
կամ ճառագայթային թերապիան
(նեոադյٳվանտ թերապիա)։
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Ÿ

Քիﬕաթերապիան կարող է հաջորդել վիրահատٳթյանը կամ ճառագայթային թերապիային՝ օգնել ٳսպանել քաղցկեղի այն բջիջները, որոնք կարող են դեռևս գոյٳթյٳն ٳնենալ օրգանիզմٳմ (ադյٳվանտ թերապիա):

Ÿ

Քիﬕաթերապիան կարող է կիրառվել բٳժման այլ տեսակների
հետ ﬕասին՝ քաղցկեղի կրկնվելٳ
դեպքٳմ։

ՀԱՐՑԵՐ ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ؤՂՂԵԼ
ԲԺՇԿԻՆ
Նախքան քիﬕաթերապիան որպես բٳժման տարբերակ ընտրելը, Դٳք պետք է
հասկանաք դրանից ակնկալվող օգٳտները, ինչպես նաև տեղեկանաք
կողﬓակի ազդեցٳթյٳնների և ռիսկերի մասին: Բժշկին ٳղղելով հետևյալ
հարցերը՝ փորձեք հնարավորինս շատ տեղեկٳթյٳններ ստանալ Ձեր բٳժման
ընթացքի և ակնկալվող արդյٳնքի վերաբերյալ:

14

Ÿ

Ո՞րն է ինձ նշանակված քիﬕաթերապիայի նպատակը։

Ÿ

Ի՞նչ հավանականٳթյٳն կա, որ այն արդյٳնավետ կլինի։

Ÿ

Կա՞ն, արդյոք, նٳյն նպատակին հասնել ٳայլ եղանակներ։

Ÿ

Ինչպե՞ս կարող եմ համոզվել քիﬕաթերապիայի արդյٳնավետٳթյան ﬔջ։

Ÿ

Ի՞նչ ենք անելٳ, եթե դա օգտակար չլինի։

Ÿ

Որո՞նք են քիﬕաթերապիա ստանալ ٳդեպքٳմ ինձ սպառնացող ռիսկերն ٳ
կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները։ Ինչպե՞ս են դրանք տարբերվٳմ բٳժման այլ
տեսակներով պայմանավորված կողﬓակի ազդեցٳթյٳններից։

Ÿ

Ինչպե՞ս եմ ստանալ ٳքիﬕաթերապիան, ի՞նչ հաճախականٳթյամբ և որքա՞ն
ժամանակ։

Ÿ

Որտե՞ղ եմ ստանալ ٳքիﬕաթերապիան։

Ÿ

Ի՞նչ կարող եմ անել բٳժմանը նախապատրաստվել ٳև կողﬓակի ազդեցٳթյٳնների հավանականٳթյٳնը նվազեցնել ٳհամար։

Ÿ

Արդյո՞ք որևէ կերպ պետք է փոխեմ իմ սննդակարգը, գործողٳթյٳնները,
աշխատանքի բնٳյթը, մարզանքը, սեռական կյանքը։

Ÿ

Արդյո՞ք վիրահատٳթյան կամ ճառագայթային թերապիայի կարիք կٳնենամ, թե՞ երկٳսն էլ ﬕասին։ Եթե այո, ապա ե՞րբ և ինչٳ՞: Ի՞նչ արդյٳնք կարող
եմ ակնկալել։
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Ÿ

Եթե վիրահատٳթյٳնից կամ ճառագայթային թերապիայից հետո քիﬕաթերապիա ընդٳնեմ, արդյո՞ք դա կսպանի քաղցկեղի ﬓացած բոլոր բջիջները:
Արդյո՞ք կարելի է ﬕայն քիﬕաթերապիա կիրառել։

Ÿ

Արդյո՞ք տվյալ հիվանդանոցٳմ իրականացվٳմ է կլինիկական հետազոտٳթյٳն։ Կարո՞ղ եմ մասնակցել դրան։

Ÿ

Արդյո՞ք կկարողանամ աշխատել քիﬕաթերապևտիկ բٳժման ընթացքٳմ։

Ÿ

Որքա՞ն կարժենա քիﬕաթերապիան։

Ÿ

Եթե ցանկանամ ստանալ երկրորդ կարծիք, կարո՞ղ եք համապատասխան
մասնագետի առաջարկել։

Մի քանի խորհٳրդ՝ հիշել ٳբժշկին ٳղղած Ձեր հարցերի պատասխանները.
Ÿ

Այլցելٳթյան ընթացքٳմ կատարեք գրառٳﬓեր։ Մի՛ ամաչեք Ձեր բժշկին
խնդրել, որ նա դանդաղ խոսի, եթե ինչ-որ բան նշել ٳկարիք ٳնեք։ Ինչ-որ
բան չհասկանալ ٳդեպքٳմ հարցեր տվեք։

Ÿ

Խնդրեք ընկերներից կամ հարազատներից որևէ ﬔկին ٳղեկցել Ձեզ, որպեսզի այցելٳթյան ընթացքٳմ օգնի հասկանալ բժշկի ասածները, գրառٳﬓեր կատարել և հետագայٳմ հիշեցնել դրանց մասին։

ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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Երկրորդ կարծիք ստանալٳ
անհրաժեշտٳթյٳն
Նախքան բٳժման ﬔկնարկը ﬔկ այլ
բժշկի կարծիք լսելը կօգնի Ձեզ պարզել` արդյո՞ք առաջարկվող բٳժٳմը
լավագٳյն տարբերակն է Ձեր դեպքٳմ։ Ձեր բժիշկը չպետք է առարկի,
եթե նման ցանկٳթյٳն եք հայտնٳմ:
Հաճախ արդեն անցկացված բոլոր
հետազոտٳթյٳնների արդյٳնքները
կարելի է ٳղարկել ﬔկ այլ բժշկի՝
երկրորդ կարծիք ստանալ ٳնպատակով, այսինքն` կարիք չի լինի նորից
կրկնել նշված հետազոտٳթյٳնները:

Ի՞նչ հաճախականٳթյամբ և
որքա՞ն ժամանակ կստանաք
քիﬕաթերապիա
Բժշկի նշանակմամբ քիﬕաթերապիան իրականացվٳմ է հիվանդանոցٳմ՝ ամբٳլատոր կամ ստացիոնար
կերպով, իսկ դրա հաճախականٳթյٳնն  ٳտևողٳթյٳնը կախված են
քաղցկեղի տեսակից, բٳժման նպատակից, կիրառվող դեղերից, ինչպես
նաև դրա նկատմամբ Ձեր օրգանիզﬕ
արձագանքից: Ձեր բٳժման ծրագիրն
անհատական կլինի՝ պայմանավորված տվյալ ٳռٳցքի համար առաջարկվող դեղաﬕջոցների տեսակով,
ٳստի այն կարող է տարբերվել քիﬕաթերապիա ստացող Ձեր ծանոթների բٳժման ծրագրերից:
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Ընդհանٳր առմամբ, քիﬕաթերապիան իրականացվٳմ է կանոնավոր
կերպով, ընդﬕջٳﬓերով և կանխորոշված ժամանակացٳյցով, օրինակ՝ շաբաթական ﬔկ անգամ՝ ﬕ քանի շաբաթվա ընթացքٳմ կամ յٳրաքանչյٳր 3-4 շաբաթը ﬔկ անգամ։ Այս
փٳլին հաջորդٳմ է բٳժٳﬕց զերծ
հանգստի ժամանակաշրջանը (սովորաբար՝ 1-ից ﬕնչև 3-4 շաբաթ), այնٳհետև նորից սկսվٳմ է բٳժման փٳլը։
Հանգստի ժամանակաշրջանն առողջ
հյٳսվածքներին հնարավորٳթյٳն է
տալիս վերականգնվելٳ, իսկ հիվանդին՝ ٳժերը հավաքելٳ։
Քիﬕաթերապևտիկ բٳժման ծրագիրը կարող է նաև կախված լինել կիրառվող դեղաﬕջոցի նպատակից։
Օրինակ՝ ռադիոսենսիբիլիզատորները դեղեր են, որոնք ٳռٳցքն ավելի
զգայٳն են դարձնٳմ ճառագայթային
թերապիայի նկատմամբ, հետևաբար՝
դրանք օգտագործվٳմ են ճառագայթٳﬕց առաջ կամ դրա ընթացքٳմ։
Որոշ քիﬕաթերապևտիկ բٳժٳմ կարող է իրականացվել ճառագայթٳմից
առաջ (նեոադյٳվանտ), դրա ընթացքٳմ (զٳգընթաց) կամ դրա ավարտից

հետո (ադյٳվանտ)։ Բացի այդ, քիﬕաթերապիան, առանց ճառագայթման, կարող է կիրառվել որպես ինքնٳրٳյն բٳժٳմ կամ պահպանող թերապիա։
Շատերին է հետաքրքիր, թե որքան
ժամանակ են դեղերը փաստացի
ﬓٳմ օրգանիզմٳմ, և ինչպես են
դրանք հեռացվٳմ։ Շատ քիﬕաթերապևտիկ դեղեր տարրալٳծվٳմ են
երիկաﬓերٳմ և լյարդٳմ, իսկ օրգանիզﬕց հեռացվٳմ են ﬔզի կամ
կղանքի ﬕջոցով։ Դեղերն օրգանիզﬕց դٳրս բերելٳն անհրաժեշտ ժամանակը կախված է տարբեր հանգամանքներից, այդ թվٳմ` ընդٳնվող քիﬕաթերապևտիկ դեղի տեսակից, ընդٳնվող այլ դեղերից, Ձեր տարիքից և
թե որքան լավ են գործٳմ Ձեր երիկաﬓերն  ٳլյարդը։ Ձեր բժիշկը կտեղեկացնի ընդٳնվող դեղերի պատճառով հատٳկ նախազգٳշական ﬕջոցառٳﬓերի անհրաժեշտٳթյան մասին։
Քաղցկեղի կրկնٳթյան դեպքٳմ կարող է կրկին կիրառվել քիﬕաթերապիա։ Այս անգամ այլ դեղաﬕջոցներ
կարող են նշանակվել՝ թեթևացնելٳ
ախտանիշները կամ դանդաղեցնելٳ
քաղցկեղի զարգացٳմը կամ տարածٳմը: Կողﬓակի բարդٳթյٳնները
նٳյնպես կարող են տարբեր լինել՝
կախված դեղերի տեսակից, չափաբաժնից և ներմٳծման եղանակից։

Քիﬕաթերապևտիկ
դեղաﬕջոցների ներմٳծման
եղանակները
Քիﬕաթերապիան քաղցկեղային
բջիջներ պետք է հասնի արյան ﬕջոցով։ Հակաٳռٳցքային բٳժٳմը կարող է իրականացվել մեկ (մոնոթերապիա) կամ ﬕ քանի դեղաﬕջոցներով
(համակցված քիﬕաթերապիա կամ
պոլիքիﬕաթերապիա)։ Հաճախ համակցված բٳժٳﬓ ավելի արդյٳնավետ է գործٳմ, քանի որ շատ դեղաﬕջոցներ փոխգործակցٳթյամբ բարձրացնٳմ են ﬕմյանց ազդեցٳթյٳնը։
Համակցված բٳժման պարագայٳմ
նաև նվազٳմ է հավանականٳթյٳնը,
որ քաղցկեղային բջիջները ոչ զգայٳն
կդառնան բٳժման նկատմամբ։

Ներերակային եղանակ
Հակաٳռٳցքային դեղաﬕջոցների
ներմٳծման համար, սովորաբար, կիրառվٳմ է ներերակային ﬕջամտٳթյան ﬔթոդը։ Այս դեպքٳմ դեղաﬕջոցն օրգանիզմ է ներմٳծվٳմ երակով՝ բարակ և ճկٳն փոքր խողովակի՝
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կատետրի ﬕջոցով՝ անﬕջապես
խառնվելով արյան հետ։ Նախաբազկի կամ ձեռքի երակին կատետր
ﬕացնել ٳհամար կիրառվٳմ է ասեղ,
որը ﬕացնելٳց հետո հանվٳմ է, իսկ
կատետրը ﬓٳմ է իր տեղٳմ: Սա
կոչվٳմ է ներերակային բٳժٳմ: Ներերակային դեղերը տրվٳմ են հետևյալ
եղանակներով՝
Ÿ

Դեղաﬕջոցները կարելի է արագորեն օրգանիզմ ներմٳծել կատետրի ﬕջոցով՝ անﬕջապես ներարկչից՝ ﬕ քանի րոպեների ընթացքٳմ: Սա կոչվٳմ է ներերակային
սրսկٳմ։

Ÿ

Ներերակային ներարկٳմը կարող
է 30 րոպեից ﬕնչև ﬕ քանի ժամ
տևել։ Պլաստիկ տոպրակٳմ
գտնվող խառը դեղորայքային լٳծٳյթը հոսٳմ է կատետրին կցված
հատٳկ խողովակով, իսկ դրա հոսքը հաճախ վերահսկվٳմ է ներերակային պոմպ կոչվող սարքի ﬕջոցով։

Ÿ

Երբեﬓ անհրաժեշտ են լինٳմ շարٳնակական ներարկٳﬓեր կատարել՝ 1-7 օր տևողٳթյամբ, որոնք
մշտապես վերահսկվٳմ են էլեկտրոնային ներերակային պոմպերի
ﬕջոցով։

Շարٳնակական քիﬕաթերապիայի
ընթացքٳմ օգտագործվող ասեղներն
 ٳկատետրները կարող են սպիներ
թողնել և ﬖասել երակները։ Այս դեպքٳմ կարելի է կիրառել կենտրոնական
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երակային կատետր (ԿԵԿ), որն ավելի
ﬔծ կատետր է, ﬕացվٳմ է կրծքավանդակի կամ նախաբազկի ﬔծ
երակին և ﬓٳմ է Ձեր բٳժման ողջ
տևողٳթյան ընթացքٳմ՝ խٳսափելٳ
յٳրաքանչյٳր անգամ ասեղի կիրառٳﬕց։ ԿԵԿ-ով կարելի է նաև արյան
նմٳշ վերցնել, իսկ ներերակային դեղաﬕջոցները կարող են ավելի հեշտٳթյամբ ներմٳծվել օրգանիզմ։
Գոյٳթյٳն ٳնեն ԿԵԿ-ի տարբեր տեսակներ, օրինակ՝ մաշկից դٳրս
ցցված փափٳկ խողովակների տեսքով՝ առանց ասեղի անհրաժեշտٳթյան։ Մեկ այլ տեսակը կոչվٳմ է մٳտքակետ (port - պորտ)՝ փոքր անոթաման, որից սկիզբ է առնٳմ կենտրոնական երակային կատետրը, որն օրգանիզﬕ ներսٳմ ﬕացվٳմ է խոշոր երակին։ Վիրահատական ﬕջամտٳթյամբ մٳտքակետերը (պորտերը) երկարատև ժամկետով տեղադրվٳմ են
կրծքավանդակի կամ ձեռքի մաշկի
տակ, իսկ պորտերի ﬔջ, ներթափանցելով մաշկի տակ, խրվٳմ են հատٳկ
ասեղներ, որոնց ﬕջոցով դեղեր են
ներմٳծվٳմ։

Բٳժٳﬓ սկսելٳց առաջ անհրաժեշտ
է բժշկի հետ քննարկել ԿԵԿ-ի կիրառման հարցը։ Հաճախ բٳժման ընթացքٳմ է պարզվٳմ ԿԵԿ-ի անհրաժեշտٳթյٳնը, քանի որ առանձին անձանց մոտ երակային խնդիրները
դժվարացնٳմ են նախատեսված քիﬕաթերապիան հասցնել ավարտին։
Ձեր բժիշկը կարող է օգնել Ձեզ ինչպես ԿԵԿ-ի անհրաժեշտٳթյան, այնպես էլ դրա համապատասխան տեսակի ընտրٳթյան հարցٳմ։

Քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցը կարելի է արագորեն ներմٳծել անﬕջապես ողնաշարի ﬔջ ներթափանցող
ասեղի կամ վիրահատական ﬕջամտٳթյամբ գլխամաշկի տակ երկարաժամկետ տեղադրվող կատետրի ٳ
մٳտքակետի ﬕջոցով: Այս դեպքٳմ
մٳտքակետը կոչվٳմ է «Օմայա» պահեստաման՝ փոքր անոթաման, որին
կցվٳմ է փոքրիկ խողովակ, որը Ձեր
ٳղեղի խոռոչٳմ հասնٳմ է ողնٳղեղային հեղٳկին։ «Օմայա» պահեստամանը ﬓٳմ է Ձեր գլխամաշկի տակ
ﬕնչև բٳժման ավարտը։

Այլ եղանակներ
Կախված դեղաﬕջոցների տեսակից
և քաղցկեղի տեղակայٳﬕց՝ քիﬕաթերապիան կարող է իրականացվել
նաև հետևյալ եղանակներով.
□ Պերօրալ կամ բերանի ﬕջոցով
Քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցն ընդٳնվٳմ է դեղահաբի, դեղապատիճի
կամ հեղٳկի տեսքով՝ ճիշտ այնպես,
ինչպես այլ դեղեր։ Այս դեպքٳմ չափազանց կարևոր է դեղորայքն ընդٳնել ճշգրիտ չափաբաժնով, ճիշտ ժամանակին և այնքան ժամկետով, որքան նշանակել է Ձեր բժիշկը։
□ Ինտրատեկալ
Քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցը ներմٳծվٳմ է ողնٳղեղային խողովակի
ﬔջ և հասնٳմ Ձեր ٳղեղն  ٳողնٳղեղը պատող ողնٳղեղային հեղٳկին։

□ Ինտրաարտերիալ
Քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցը ներմٳծվٳմ է անﬕջապես զարկերակ՝
ազդելով որևէ առանձին հատվածի
վրա (օրինակ՝ լյարդ, ձեռք, ոտք): Այս
եղանակն օգնٳմ է սահմանափակել
քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցի ազդեցٳթյٳնը մարﬓի այլ մասերի վրա
և կոչվٳմ է տարածքային (ռեգիոնար)
քիﬕաթերապիա։
□ Ինտրակավիտար
Քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցը կատետրով կարելի է ներմٳծել որովայնային խոռոչ (աղիների և այլ օրգանների շٳրջ գտնվող տարածք որովայնٳմ. կոչվٳմ է ներորովայնային քիﬕաթերապիա) կամ կրծքավանդակի
խոռոչ (թոքերի և այլ օրգանների շٳրջ
գտնվող տարածք կրծքավանդակٳմ)։
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□ Ինտրամٳսկٳլյար կամ
ﬕջմկանային
Քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցն
ասեղի ﬕջոցով ներմٳծվٳմ է մկանի
ﬔջ (որպես ներարկٳմ կամ սրսկٳմ)։
□ Ինտրալեզիոնալ
Ասեղի կիրառմամբ քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցը ներմٳծվٳմ է անﬕջապես ٳռٳցքի ﬔջ` մաշկի վրա, մաշկի տակ կամ որևէ ներքին օրգանٳմ:
□ Տեղային
Կրեﬕ, գելի կամ քսٳքի տեսքով քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցը կիրառվٳմ է մաշկի վրա՝ անﬕջապես
քաղցկեղի տեղակայման վայրٳմ։

20

Քիﬕաթերապիա

Բٳժման ծրագիրը
Ձեր բٳժման ծրագիրը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես կիրառվող
դեղաﬕջոցների նկատմամբ Ձեր օրգանիզﬕ ռեակցիայով, այնպես էլ
կողﬓակի ազդեցٳթյٳններով։ Ցիտոտոքսիկ քիﬕաթերապիայի հետևանքով առաջացող հիﬓական
կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները դրսևորվٳմ են մազակորստի, սրտխառնոցի
և փսխման, փորլٳծٳթյան կամ փորկապٳթյան, հոգնածٳթյան և արյան
բջիջների քանակի անկման երևٳյթներով։ Ցիտոստատիկ քիﬕաթերապիայի դեպքٳմ կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները հաճախ տարբերվٳմ են
ավանդական քիﬕաթերապիայի
կողﬓակի ազդեցٳթյٳններից։ Օրինակ՝ հնարավոր են ցան ձեռքերի վրա
կամ դեմքին, հոգնածٳթյٳն կամ
քնկոտٳթյٳն, հիպերտոնիա, մաշկի
չորٳթյٳն կամ թրոմբոցիտների նոր-

մալ քանակով արյٳնահոսٳթյٳն:
Նոր դեղաﬕջոց ընդٳնելիս կարևոր է
պարզել Ձեզ բٳժող թիﬕ կարծիքը
սպասվող փոփոխٳթյٳնների և
դրանց հավանականٳթյան վերաբերյալ։
Քիﬕաթերապևտիկ բٳժման ընթացքٳմ իրականացվող արյան կանոնավոր հետազոտٳթյٳնները նպատակ
ٳնեն վերահսկել ٳարյան բջիջների
քանակը։ Քիﬕաթերապիան մասնավորապես ազդٳմ է արյան սպիտակ
գնդիկների (դրանք պայքարٳմ են
վարակների դեմ), կարﬕր գնդիկների
(օրգանիզմը թթվածնով են ապահովٳմ) և թրոմբոցիտների վրա (նպաստٳմ են արյան մակարդվելٳն): Արտասովոր բան չկա, երբ բٳժման ընթացքٳմ արյան գնդիկների քանակը
պակասٳմ է, բայց դա չի հանգեցնٳմ
Ձեր բٳժման ծրագրի անհրաժեշտ փոփոխմանը։ Սակայն, եթե նկատٳմ եք
որևէ բորբոքٳմ, բարձր ջերմٳթյٳն
կամ աննորմալ արյٳնահոսٳթյٳն,
ա նﬕ ջ ա պ ե ս տ եղ եկ ա ց ր ե ք Ձ ե ր
բժշկին։ Քիﬕաթերապիայի Ձեր հաջորդ սեանսը կարող է հետաձգվել
ﬕնչև արյան գնդիկների քանակի վերականգնٳմը, որն ի վերջո Ձեր օգտին է։
Արյան գնդիկների քանակի անկման
դեպքٳմ հարցրեք Ձեր բժշկին, թե
հատկապես դրա որ մակարդակն է
մտահոգիչ։ Եթե Ձեր դեպքٳմ քանակը
հասնٳմ է այդ մակարդակին, ապա
խորհٳրդ հարցրեք` ինչպես պահպա-

նել առողջٳթյٳնը ﬕնչև դրանց անհրաժեշտ քանակի վերականգնٳմը։
Որոշ պարզ կանխարգելիչ ﬕջոցառٳﬓեր կարող են օգնել Ձեզ պահպանել ընդհանٳր առողջٳթյٳնը։
Երբ բժիշկը ներկայացնٳմ է Ձեր քիﬕաթերապևտիկ բٳժման ծրագիրը,
քննարկեք այն ընտանիքի անդաﬓերի հետ։ Նախնական պլանավորٳմը
կարող է օգնել Ձեզ գտնել բٳժման
պրակտիկ հարցերի լٳծٳմը։ Երբեﬓ
քիﬕաթերապիան տևٳմ է ﬕ տարի
կամ ավելի երկար, հետևաբար՝ Ձեր
և/կամ Ձեր ընտանիքի անդաﬓերի
աﬔնօրյա նոր ռեժիﬕ սահմանٳմը
կարող է ﬔղﬔլ այդ անցٳմային ժամանակաշրջանը։ Ճկٳն աշխատանքային գրաֆիկը, երեխայի խնամքը՝
կես կամ ամբողջ օրով, նախապես
պատրաստված կերակٳրը, հանգստի նպատակով հաճախակի ընդﬕջٳﬓերը և քիչ ակտիվٳթյٳնը քիﬕաթերապիայի սեանսին հաջորդող
ﬕ քանի օրերի ընթացքٳմ կարող են
օգնել նվազեցնել քիﬕաթերապևտիկ
բٳժման ծրագրի ազդեցٳթյٳնը Ձեր
կյանքի որակի վրա։
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Ինչպե՞ս պարզել
քիﬕաթերապիայի
արդյٳնավետٳթյٳնը
Ձեզ բٳժող թիմը կանոնավոր ստٳգٳﬓեր կիրականացնի՝ պարզելٳ
բٳժման արդյٳնավետٳթյٳնը որոշակի հետազոտٳթյٳնների ﬕջոցով,
օրինակ՝ ֆիզիկական վարժٳթյٳններ, արյան, սոնոգրաֆիկ և ռենտգեն
հետազոտٳթյٳններ, ոսկրածٳծի
բիոպսիա և այլն։ Բժիշկը կարող է
պարբերաբար Ձեզ ٳղեգրել ՄՌՏ
կամ ՀՏ հետազոտٳթյٳն անցնելٳ
ինչպես քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ, այնպես էլ դրանից ﬔկ կամ երկ ٳտարի անց։ Տեղեկացեք նրանից
հետազոտٳթյٳնների արդյٳնքների
մասին, և թե ինչ են դրանք վկայٳմ
Ձեր բٳժման առաջընթացի վերաբերյալ։ Հնարավոր է՝ արձանագրվեն
կողﬓակի ազդեցٳթյٳններ, սակայն
դրանք ﬕանշանակորեն չեն վկայٳմ
բٳժման արդյٳնավետٳթյան մասին։
Կարող է պահանջվել քիﬕաթերապիայի ﬕ քանի սեանս՝ նախքան
ٳռٳցքը նկատելիորեն կփոքրանա՝
համաձայն կատարված ՄՌՏ կամ ՀՏ
հետազոտٳթյٳնների։ Երբեﬓ դրա
փոքրացٳմը տեղի է ٳնենٳմ հանկարծակի և շատ արագ, իսկ երբեﬓ էլ
այն կարող է ամսիներ տևել։ Ուռٳցքի
անփոփոխ չափը, այսինքն՝ աճի կանգը, նٳյնպես կարող է վկայել քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցի արդյٳնավետ գործել ٳմասին։ Եթե ٳռٳցքը
22

Քիﬕաթերապիա

չի փոքրանٳմ այն աստիճան, որ գոհացնի Ձեր բժշկին, ապա գոյٳթյٳն
ٳնեն այլընտրանքային դեղեր և բٳժման այլ տեսակներ։ Եթե քիﬕաթերապևտիկ բٳժման ընթացքٳմ զգٳմ եք
ցավ, այրոց, սառնٳթյٳն կամ որևէ
այլ անսովոր երևٳյթ, ապա անﬕջապես տեղեկացրեք Ձեր բժշկին կամ
բٳժքրոջը։

Քիﬕաթերապիայի
գիտակցված կամավոր
համաձայնٳթյٳն
Ձեր բժշկի կողﬕց տեղեկացվելով
առաջարկվող դեղաﬕջոցների մասին
անհրաժեշտ է ապահովել քիﬕաթերապիա ընդٳնել ٳվերաբերյալ գրավոր համաձայնٳթյٳն։ Այդ փաստաթղթٳմ, որպես կանոն, արձանագրվٳմ է, որ բժիշկը տեղեկացրել է
Ձեզ Ձեր վիճակի մասին և թե ինչպես
կարող է քիﬕաթերապիան օգնել Ձեզ,
ինչ ռիսկեր է պարٳնակٳմ և այլն։
Ապահովելով գրավոր համաձայնٳթյٳն՝ Դٳք փաստٳմ եք, որ Ձեզ տրամադրվել են վերոնշյալ տեղեկٳթյٳնները, և Դٳք ցանկանٳմ եք ստանալ
քիﬕաթերապևտիկ բٳժٳմ։ Այս
գործընթացն ընդٳնված է նաև ﬕջազգային պրակտիկայٳմ և կոչվٳմ է
գիտակցված կամավոր համաձայնٳթյٳն:

Վերականգնٳմ
քիﬕաթերապիայից հետո
Մեզնից յٳրաքանչյٳրն ապաքինվٳմ
է իր անհատական տեմպով, ٳստի
որոշ մարդիկ կարող են ավելի արագ
վերականգնվել, քան մյٳսները: Քիﬕաթերապիայից հետո բոլորը չէ, որ
կարող են ٳնենալ վերականգնման
ﬕատեսակ՝ «նորմալ» ժամկետ: Այնٳհանդերձ, Ձեր վերականգնման ժամկետը կախված է հետևյալից.
Ÿ

օգտագործված հակաٳռٳցքային
դեղերից,

Ÿ

դրանց ներմٳծման եղանակից,

Ÿ

դրանց ազդեցٳթյٳնից Ձեր ընդհանٳր առողջական վիճակի վրա:

Ձեր անհատական բٳժման ծրագիրը
կազﬔլիս՝ խնդրեք բժշկին հաշվի առնել Ձեր ընդհանٳր առողջական վիճակը և բացատրել, թե վերականգնման ինչ ողջաﬕտ ժամկետ կարող եք
ակնկալել։ Դա կօգնի Ձեզ քիﬕաթերապիային հաջորդող շաբաթների և
աﬕսների ընթացքٳմ սահմանել իրատեսական նպատակներ։

Քիﬕաթերապիային
զٳգահեռ՝ այլ դեղերի
ընդٳնٳմ
Որոշ դեղեր կարող են ազդել քիﬕաթերապիայի արդյٳնավետٳթյան
վրա։ Բٳժٳմը հնարավորինս ար-

դյٳնավետ դարձնել ٳնպատակով
տեղեկացրեք Ձեր բժշկին կամ բٳժքրոջը, թե ٳրիշ ինչ դեղաﬕջոցներ եք
ընդٳնٳմ՝ լինեն դրանք դեղատոմսով, թե առանց դեղատոմսի կամ վիտաﬕններ, դեղաբٳյսեր և հավելٳմներ։
Ÿ

Հատٳկ ցٳցակ կազﬔք՝ նշելով
յٳրաքանչյٳր դեղաﬕջոցի անվանٳմը, չափաբաժինը, ընդٳնման
հաճախականٳթյٳնը, ով է նշանակել և ինչٳ։

Ÿ

Համոզվեք, որ հատٳկ ցٳցակٳմ
ներառված լինեն նٳյնիսկ այն նյٳթերը, որոնք Դٳք դեղաﬕջոց չեք
համարٳմ, նٳյնիսկ հաճախակի
օգտագործվող հաբերը, օրինակ՝
ասպիրին, բٳսական և սննդային
հավելٳﬓերը, վիտաﬕնները,
հանքային նյٳթերը և առանց դեղատոմսի վաճառվող ցանկացած
դեղորայք:

Այս ցٳցակը քննարկեք Ձեր ٳռٳցքաբանի հետ, և նա Ձեզ կասի՝ արդյո՞ք
հարկավոր է նախքան քիﬕաթերապիան դադարեցնել նշված դեղաﬕջոցներից որևէ ﬔկի ընդٳնٳմը։ Իսկ
քիﬕաթերապիան սկսելٳց հետո
ճշտեք յٳրաքանչյٳր նոր դեղաﬕջոց
կամ հավելٳմ ընդٳնելٳ, ինչպես
նաև նախկինٳմ կանոնավոր կերպով
ընդٳնվող դեղերի դադարեցման հարցը։
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ԱՆՎՏԱՆԳؤؤՆԸ
ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԸՆԹԱՑՔؤՄ
Բٳժման որոշ եղանակներ պահանջٳմ են կարճ ժամանակահատվածով
խٳսափել մտերիﬓերի հետ սերտ
շփٳﬓերից, որի մասին բժիշկը Ձեզ
անպայման կտեղեկացնի բٳժման
տարբերակները ներկայացնելիս:
Քիﬕաթերապիայի շատ դեղեր թٳլացնٳմ են Ձեր օրգանիզﬕ՝ վարակի
դեմ պայքարել ٳկարողٳթյٳնը։ Վարակի կանխարգելման լավագٳյն ﬕջոցներն են հիվանդ մարդկանցից
հեռ ٳﬓալը, ձեռքերը հաճախակի
լվանալը՝ հատկապես նախքան դեմքին, քթին, բերանին կամ աչքերին
դիպչելը։ Խնդրեք Ձեր ընտանիքի անդաﬓերին և ընկերներին անել նٳյնը,
երբ նրանք Ձեզ հետ են։

Ձեր և մտերիﬓերի
անվտանգٳթյٳնը
քիﬕաթերապիայի
ընթացքٳմ
Քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ և դրանից հետո հարկավոր է անել աﬔն ինչ՝
ինքներդ Ձեզ և Ձեր սիրելիներին
քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցների
ազդեցٳթյٳնից պաշտպանել ٳհամար: Բազմաթիվ դեղաﬕջոցների
դեպքٳմ Ձեր օրգանիզﬕց պահանջվٳմ է մոտ 48 ժամ, դրանք յٳրացնելٳ
և/կամ դրանցից ազատվել ٳհամար:

Թափոնների ﬔծ մասն օրգանիզﬕց
դٳրս է գալիս հեղٳկների՝ ﬔզի,
կղանքի, արցٳնքների և փսխանքի
հետ ﬕասին։ Դեղորայքն առկա է նաև
արյան ﬔջ։ Երբ քիﬕաթերապևտիկ
դեղերը դٳրս են գալիս օրգանիզﬕց,
դրանք կարող են ﬖասել կամ գրգռել
Ձեր կամ նٳյնիսկ այլ մարդկանց մաշկը: Դա նշանակٳմ է, որ զٳգարանները կարող են վտանգել երեխաների
և ընտանի կենդանիների առողջٳթյٳնը, ٳստի հարկավոր է զգٳյշ լինել։ Խոսե՛ք Ձեր բժշկի հետ կանխարգելիչ կամ այլ լրացٳցիչ քայլերի մասին, որոնց հարկավոր է հետևել։

Քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ և
48 ժամ դրանից հետո անհրաժեշտ
է.
Ÿ

Զٳգարանից օգտվելٳց ձեռքերը
լվանալ գոլ ջրով և օճառով, չորացնել թղթե սրբիչով, որը պետք է դեն
նետել։

Ÿ

Զٳգարանակոնքի ﬔջ փսխելٳ
դեպքٳմ մաքրել ցայտած բոլոր
կաթիլները և ջٳրը երկ ٳանգամ
քաշել։ Դٳյլի կամ տաշտի ﬔջ
փսխել ٳդեպքٳմ զգٳշորեն և
առանց չլմփացնել ٳպարٳնակٳթյٳնը դատարկել զٳգարանակոնքի ﬔջ և ջٳրը երկ ٳանգամ
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քաշել։ Լվալ դٳյլը/տաշտը տաք
օճառաջրով և պարզաջրել՝ լվալٳց
և պարզաջրելٳց առաջացած ջٳրը լցնելով զٳգարանակոնքի ﬔջ և
քաշել ջٳրը։ Դٳյլը չորացնել թղթե
սրբիչներով, որոնք պետք է դեն
նետել։
Ÿ

Ձեր օրգանիզﬕ որևէ հեղٳկի հետ
առնչվել ٳդեպքٳմ խնամատարը
պետք է հագնի 2 զٳյգ ﬔկանգամյա օգտագործման ձեռնոց (կարելի
է գնել դեղատներٳմ), իսկ գործն
ավարտելٳց և ձեռնոցները նետելٳց հետո՝ ձեռքերը լվանա գոլ ջրով
և օճառով, անգամ եթե ձեռնոց է
օգտագործել:

Ÿ

Ձեր օրգանիզﬕ որևէ հեղٳկի հետ
առնչվելٳց հետո խնամատարը
պետք է շփման տարածքը շատ լավ
լվանա գոլ ջրով և օճառով: Քիչ
հավանական է, որ օրգանիզﬕ
որևէ հեղٳկ ﬖաս պատճառի,
բայց հարկավոր է առավել ٳշադիր
լինել՝ խٳսափել ٳնման դեպքե-
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րից, իսկ հաջորդ այցելٳթյան ժամանակ՝ տեղեկացնել բժշկին կատարվածի մասին, քանի որ նման
անպաշտպանվածٳթյանը ենթարկվելը կարող է խնդիրներ առաջացնել:
Ÿ

Օրգանիզﬕ որևէ հեղٳկի հետքեր
կրող յٳրաքանչյٳր հագٳստ կամ
սավան հարկավոր է լվանալ լվացքի ﬔքենայով (և ո՛չ ﬕ դեպքٳմ
ձեռքով)՝ գոլ ջրով և լվացքի սովորական փոշով/հեղٳկով՝ առանձնացնելով մյٳս հագٳստներից:
Եթե այդ իրերը հնարավոր չէ լվանալ անﬕջապես, ապա հարկավոր
է դրանք առանձնացնել պոլիէթիլենային տոպրակٳմ:

Ÿ

Եթե օգտագործٳմ եք ﬔկանգամյա տակաշորեր, ներքնաշորեր
կամ հիգիենիկ տակդիրներ, ապա
պետք է առանձնացնել դրանք պոլիէթիլենային 2 տոպրակٳմ և դեն
նետել սովորական աղբի հետ ﬕասին:

ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻ
ԱԶԴԵՑؤؤՆՆԵՐԸ
Քիﬕաթերապիան ազդٳմ է
թե՛ նորմալ և թե՛ ٳռٳցքային
բջիջների վրա
Թեև քիﬕաթերապևտիկ դեղերն ավելի ﬔծ ազդեցٳթյٳն ٳնեն արագ վերարտադրվող, մասնավորապես՝
ٳռٳցքային բջիջների վրա, սակայն
ﬕշտ չէ, որ դրանք կարող են տարբերել նորմալ բջիջներն ٳռٳցքային
բջիջներից: Քաղցկեղային բջիջներն
արագ աճի հակٳմ ٳնեն, իսկ քիﬕաթերապևտիկ դեղերը սպանٳմ են
հենց արագ աճող բջիջները: Սակայն,
ներգործելով ողջ օրգանիզﬕ վրա,
դրանք կարող են ﬖասել նաև նորմալ,
առողջ բջիջները, որոնք նٳյնպես
արագ աճել ٳհակٳմ ٳնեն: Առողջ
բջիջներին պատճառած ﬖասի արդյٳնքٳմ առաջանٳմ են քիﬕաթերապիայի «կողﬓակի ազդեցٳթյٳններ», որոնք իրականٳմ քիﬕաթերապևտիկ դեղերի՝ նորմալ բջիջների վրա
ազդեցٳթյան հետևանքներն են:
Միշտ չէ, որ կողﬓակի ազդեցٳթյٳններն այնքան վատն են, որքան մարդիկ ենթադրٳմ են, բայց շատերն են
անհանգստանٳմ քաղցկեղի բٳժման
այս տեսակի վերաբերյալ:
Քիﬕաթերապևտիկ դեղերը որոշ նորմալ բջիջների վրա հաﬔմատաբար

ավելի ﬔծ ազդեցٳթյٳն են թողնٳմ:
Արագ վերականգնվող կամ վերածնվող բջիջները նٳյնպես առավել խոցելի են կողﬓակի ազդեցٳթյٳնների
նկատմամբ: Այսպես՝ հատկապես
զգայٳն են բերանի խոռոչի և աղեստամոքսային տրակտի բջիջները և
չի բացառվٳմ, որ քիﬕաթերապիայի
որոշ դեղեր, օրինակ, բերանի խոռոչٳմ առաջացնեն ﬖասվածքներ,
որոնք, ըստ էٳթյան, այդ հատվածի
նորմալ բջիջների կորٳստ են նշանակٳմ: Նٳյնկերպ՝ առաջանٳմ է փորլٳծٳթյٳնը, քանի որ աղեստամոքսային տրակտի արագ վերարտադրվող բջիջները նٳյնպես շատ զգայٳն են քիﬕաթերապիայի նկատմամբ: Քիﬕաթերապիան սկսելٳց
առաջ ընդհանٳր լավ առողջական
վիճակն օգնٳմ է մարﬓին ինքնապաքինվել դրա ընթացքٳմ և դրանից հետո, սակայն այդ ինքնապաքինٳմը ժամանակ է պահանջٳմ:
Բացի այդ, անընդհատ վերականգնվող արյան նորմալ բջիջները զգայٳն
են դառնٳմ քիﬕաթերապիայի ազդեցٳթյան նկատմամբ: Ուստի բժիշկը
մշտապես պետք է հետևի Ձեր արյան
բաղադրիչների՝ վարակների դեմ պայքարող սպիտակ գնդիկների, արյան
մակարդելիٳթյանը նպաստող թրոմբոցիտների և հյٳսվածքներին թթվա-
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ծին մատակարարող կարﬕր գնդիկների ցٳցանիշներին: Բժշկի հետ
քննարկեք, թե ինչ հաճախականٳթյամբ է պետք ստٳգել արյան ցٳցանիշները և ինչ է հարկավոր անել
դրանց նվազման դեպքٳմ: Նա կտեղեկացնի նաև, թե քիﬕաթերապիայի
դադարեցٳﬕց հետո Ձեր արյան
գնդիկներին ինչ երկարաժամկետ ռիսկեր են սպառնٳմ:
Աﬔնից շատ քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ տٳժٳմ են ոսկրածٳծի արյան և մարսողական համակարգի (բերան, կերակրափող, ստամոքս, բարակ աղիք) լորձաթաղանթի բջիջները, սեռական օրգաններն  ٳմազային
պարկիկները։ Որոշ հակաٳռٳցքային պատրաստٳկներ կարող են խափանել այնպիսի կենսական նշանակٳթյան օրգանների աշխատանքը,
ինչպիսիք են սիրտը, երիկաﬓերը, ﬕզապարկը, թոքերը և նյարդային համակարգը։
Հնարավոր է, որ Ձեզ մոտ տեղի չٳնենա վերոհիշյալ կողﬓակի ազդեցٳթյٳններից և ո՛չ ﬔկը, կամ արձանագրվեն դրանցից ընդաﬔնը ﬕ քանիսը։ Իսկ թե որ կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները տեղի կٳնենան և ինչ աստիճանի արտահայտված կլինեն,
կախված է քիﬕաթերապիայի տեսակից, պատրաստٳկի չափաբաժնից,
ինչպես նաև բٳժմանը Ձեր օրգանիզﬕ արձագանքից: Նախքան քիﬕաթերապիայի ﬔկնարկը բժիշկը Ձեզ
28

Քիﬕաթերապիա

կներկայացնի բٳժման հնարավոր
կողմնակի ազդեցٳթյٳնները։

Որքա՞ն ժամանակ կտևեն
կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները
Քիﬕաթերապիայի ավարտից հետո
նորմալ բջիջները վերականգնվٳմ են,
ինչի շնորհիվ աստիճանաբար նվազٳմ են նաև բٳժٳմով պայմանավորված տհաճ կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները։ Թե որքան ժամանակ է հարկավոր վերականգնվել ٳհամար, կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից,
մասնավորապես՝ Ձեր առողջական վիճակից և ստացած քիﬕաթերապիայի
տեսակից։
Բժշկٳթյٳնը ﬔծ հաջողٳթյٳններ է
արձանագրել քիﬕաթերապիայի ինչպես հաճախակի հանդիպող, այնպես
էլ հազվադեպ տեղի ٳնեցող կողﬓակի ազդեցٳթյٳնների կանխարգելման և բٳժման գործٳմ։ Բազմաթիվ
պատրաստٳկները և բٳժման նոր ﬔթոդները հնարավորٳթյٳն են ընձեռٳմ ավելի արդյٳնավետորեն ոչնչացնել ٳքաղցկեղային բջիջները՝ էապես չﬖասելով նորմալները։ Քիﬕաթերապիայի կողﬓակի ազդեցٳթյٳններն անհարմարٳթյٳն են պատճառٳմ, սակայն դրանք պետք է դիտարկել որպես քաղցկեղի բٳժմանն
ٳղեկցող անխٳսափելի իրողٳթյٳններ։ Դեղաﬕջոցները կօգնեն զգալիորեն ﬔղմացնել որոշ կողﬓակի ազդեցٳթյٳններ, օրինակ՝ վերացնել

սրտխառնոցը։ Ստորև ներկայացվٳմ
են որոշ խորհٳրդներ, թե ինչպես կարելի է հաղթահարել քիﬕաթերապիայի առավել հաճախ հանդիպող
կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները։

կետ կողﬓակի ազդեցٳթյٳններ,
օրինակ՝ սրտի, նյարդային համակարգի կամ պտղաբերٳթյան հետ
կապված խնդիրներ: Այնٳաﬔնայնիվ, շատ մարդիկ չեն ٳնենٳմ քիﬕաթերապիայի հետևանքով առաջացող երկարաժամկետ կողմնակի
ազդեցٳթյٳններ: Ուստի բժշկից
տեղեկացեք Ձեզ նշանակված քիﬕաթերապիայի դեղաﬕջոցների
հետ փոխկապակցված երկարաժամկետ կողﬓակի ազդեցٳթյٳնների մասին:

Ի՞նչ է հարկավոր իմանալ կողﬓակի
ազդեցٳթյٳնների մասին
Ÿ

Ÿ

Պարտադիր չէ, որ բոլոր բٳժվողների մոտ արձանագրվեն նշված բոլոր կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները,
իսկ որոշ մարդկանց մոտ դրանցից
ﬕ քանիսը ﬕայն կարող են տեղի
ٳնենալ կամ էլ առհասարակ բացակայել:
Տարբեր հիվանդների մոտ
կողﬓակի ազդեցٳթյٳնների ٳժգնٳթյٳնը (թե որքան ٳժգին են
արտահայտված) տարբեր է լինٳմ:
Բժշկից և բٳժքրոջից տեղեկացեք,
թե Ձեզ նշանակված քիﬕաթերապիայի դեպքٳմ որոնք են աﬔնատարածված կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները, որքան ժամանակ
կտևեն դրանք, ինչ ٳժգնٳթյամբ
կարտահայտվեն և որ դեպքٳմ է
անհրաժեշտ դրանց մասին տեղեկացնել բժշկին:

Ÿ

Հնարավոր է՝ բժիշկը դեղաﬕջոցներ նշանակի՝ կանխել ٳորոշ
կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները`
նախքան դրանց ի հայտ գալը:

Ÿ

Քիﬕաթերապիայի որոշ տեսակներ առաջացնٳմ են երկարաժամ-

Ÿ

Թեև կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները
կարող են տհաճ լինել, դրանց անխٳսափելիٳթյٳնը պետք է հաﬔմատել քաղցկեղային բջիջների ոչնչացման անհրաժեշտٳթյան հետ:

Մազաթափٳթյٳն
«Մազաթափٳթյٳնն իմ բٳժման
աﬔնադժվարին փٳլն էր։ Ատٳմ էի
ինձ հայել ٳﬔջ նայելը։ Բայց
ամٳսինս, ով ﬕ քանի տարի արդեն
ճաղատ էր, ասٳմ էր, որ իրեն
այդպես դٳր եմ գալիս, քանի որ
հիմա ﬕմյանց ենք նմանվել: ․․․ Դա
զվարճացնٳմ էր ինձ, և ես
գիտակցٳմ էի, որ գեղեցիկ
արտաքին ٳնենալ ٳհամար, բացի
մազերից, գոյٳթյٳն ٳնեն նաև այլ
ﬕջոցներ»:
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Ճառագայթային բٳժٳմ և
քիﬕաթերապիա
Ճառագայթային բٳժٳﬓ  ٳքիﬕաթերապիան հակաٳռٳցքային բٳժման բարձր արդյٳնավետٳթյամբ
եղանակներ են։ Ցավոք, դրանց
կողﬓակի ազդեցٳթյٳններից ﬔկը
մազաթափٳթյٳնն է։ Քիﬕաթերապիան կարող է առաջացնել ողջ
մարﬓի, այդ թվٳմ նաև՝ հոնքերի,
թարթիչների, ձեռքերի  ٳոտքերի մազաթափٳթյٳն, սակայն գրեթե ﬕշտ
այդ երևٳյթը ժամանակավոր բնٳյթ է
կրٳմ. բٳժման ավարտից հետո մազերը նորից սկսٳմ են աճել։ Ճառագայթային թերապիան կարող է մազերի անդառնալի կորստի հանգեցնել
ﬕայն մարﬓի այն հատվածٳմ, որին
ٳղղված է եղել ճառագայթային բٳժٳմը։

Մազերի կորٳստ
Մազերը կորցնել ٳփաստն այդքան էլ
հաճելի չէ։ Շատ մարդկանց համար
մազերի գٳյնը և ոճային սանրվածքն
իրենց անհատականٳթյան ﬕ մասն
են, ٳստի մազաթափٳթյան հետ
կապված անհանգստٳթյٳնը լիովին
բնական է և հիﬓավորված։ Սակայն,
աշխատեք չմոռանալ, որ բٳժٳմը
ոչնչացնٳմ է նաև քաղցկեղային բջիջները և օգնٳմ ձերբազատվել ٳռٳցքից։
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Մազաթափٳթյٳնը քիﬕաթերապիայի հետևանքով հաճախակի հանդիպող կողﬓակի ազդեցٳթյٳններից
է, բայց ոչ բոլոր դեղաﬕջոցներն են
դա առաջացնٳմ: Եթե նման կողﬓակի ազդեցٳթյٳնը հավանական է Ձեր
բٳժման դեպքٳմ, ապա, նախքան
դրա ﬔկնարկը, բٳժող բժիշկը Ձեզ
կտեղեկացնի այդ մասին։ Սկզբٳմ մազերը կնոսրանան, այնٳհետև կարող
են ամբողջովին թափվել, և այդ գործընթացը տեղի կٳնենա մարﬓի մազածածկ բոլոր հատվածներٳմ (գլٳխ,
դեմք, ձեռքեր և ոտքեր, թևատակեր և
ցայլք)։ Բٳժման ավարտից հետո ինչպես գլխի, այնպես էլ մարﬓի այլ հատվածների մազերը նորից կսկսեն աճել,
որը երբեﬓ տեղի է ٳնենٳմ նٳյնիսկ
բٳժման ընթացքٳմ։ Նոր աճած մազերը կարող են տարբերվել նախորդներից իրենց գٳյնով, խտٳթյամբ և
որակով։
Հնարավոր է՝ մազերը թափվեն ոչ թե
բٳժման աﬔնասկզբٳմ, այլ քիﬕաթերապիայի առաջին կٳրսից ﬕ քանի շաբաթ անց, ինչպես նաև բٳժման
ﬕ քանի կٳրս ընդٳնելٳց հետո։ Մազաթափٳթյٳնը կարող է տեղի ٳնենալ աստիճանաբար կամ զանգվածային կերպով, իսկ պահպանված մազերը դառնալ չոր և փխրٳն։

Ինչպե՞ս խնաﬔլ մազերը և
գլխամաշկը քիﬕաթերապիայի
ընթացքٳմ
Ÿ

Օգտագործեք նٳրբ և խոնավեցնող շամպٳններ և բալզաﬓեր։

Ÿ

Մազերը հարդարեք փափٳկ խոզանակով։

Ÿ

Ֆեն կիրառելիս ընտրեք ցածր
ջերմաստիճան։

Ÿ

Կարճ սանրվածք ընտրեք. այդպես
Ձեր մազերն ավելի խիտ  ٳփարթամ տեսք կٳնենան, որի շնորհիվ
փոքր ինչ դյٳրին կլինի մազերի
կորստի հետ հաշտվելը։

Ÿ

Եթե մազերն ամբողջٳթյամբ են
թափվել, ապա գլխամաշկի պաշտպանٳթյան համար արևապաշտպան քսٳք օգտագործեք և
գլխարկ կրեք։

Ÿ

Մի՛ օգտագործեք հարդարման
տաք սարքեր մազերը գանգրացնել ٳհամար։

Ÿ

Մի՛ ներկեք և գٳնաթափեք մազերը, ինչպես նաև խٳսափեք քիﬕական գանգրացٳﬕց։ Մազի
ներկերը քիﬕական նյٳթեր են պարٳնակٳմ, որոնք կարող են ﬖասել մազերը, ٳստի շատ բժիշկներ
հիվանդներին խորհٳրդ են տալիս
չներկել մազերը ﬕնչև դրանց
վերականգնվելը, որը կարող է տեղի ٳնենալ բٳժٳﬕց մոտ վեց
աﬕս հետո:

Ÿ

Օգտագործեք փափٳկ և հարթ,
առանց ասեղնագործٳթյան բարձի երես:

Երբեﬓ մազերը վերականգնվել ٳընթացքٳմ կամ երբ ճաղատ եք, Ձեր
գլխամաշկը կարող է չափազանց ցավոտ  ٳչոր լինել և քոր առաջացնել,
ٳստի անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ օգտագործեք փափկեցնող քսٳքներ կամ
լոսյոններ: Նٳյնիսկ գլխամաշկի նٳրբ
ﬔրսٳմը կարող է հանգստացնող
լինել:
Մազերի ﬔծամասնٳթյٳնը կորցրած
մարդիկ հաճախ օգտագործٳմ են
տարբեր գլխաշորեր կամ կեղծաﬓեր՝
թաքցնել ٳմազերի բացակայٳթյٳնը։
Դա կախված է նրանից՝ արդյոք Դٳք
աշխատանքի եք գնٳմ, թե ﬔծամասամբ տանն եք լինٳմ։ Չկան ճիշտ և
սխալ որոշٳﬓեր։ Վարվեք այնպես,
ինչպես Ձեզ հարմար է, և ինչպես նպատակահարմար եք գտնٳմ։ Եթե որոշել եք կեղծամ օգտագործել, ապա՝
Ÿ

Կեղծամը ձեռք բերեք նախքան
Ձեր մազերի ﬔծամասնٳթյան կորٳստը. այդ դեպքٳմ կկարողանաք Ձեր մազերի բնական գٳյնին,
ինչպես նաև Ձեր սանրվածքին
հնարավորինս մոտ տարբերակ
ընտրել։

Ÿ

Կեղծամը գնել ٳփոխարեն կարող
եք վարձել այն։ Տեղեկٳթյٳններ
կարող եք ստանալ Ձեզ հասանելի
սոցիալական կամ հասարակական
կազմակերպٳթյٳններից:
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Ÿ

Խնդրեք Ձեր վարսահարդարին,
որպեսզի նա ձևափոխի կեղծաﬓ
ըստ Ձեր ճաշակի և դիմագծերի։

Գլխի, ինչպես նաև դեմքի և մարﬓի
մազածածկٳյթի կորٳստն իհարկե
նյարդայնացնող է, որի հետ դժվար է
հաշտվել, սակայն չի կարելի մոռանալ,
որ դա ընդաﬔնը ժամանակավոր
կողﬓակի ազդեցٳթյٳն է, որը քիﬕաթերապիայի անխٳսափելի ٳղեկիցն է։ Ձեզ կարող է օգնել ինչ-որ ﬔկի
հետ զրٳցել ٳհնարավորٳթյٳնը, ով
արդեն ստացել է քիﬕաթերապիա և
եղել է նման իրավիճակٳմ։
Քիﬕաթերապիայի կٳրս անցնող
շատ պացիենտների, հատկապես՝ կանանց շրջանٳմ, մազաթափٳթյٳնը
շատ ٳժեղ հոգեբանական սթրես է
առաջացնٳմ, իսկ հաճախ նաև բٳժٳﬕց հրաժարվել ٳճակատագրական որոշման պատճառ է դառնٳմ:
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների
շնորհիվ քիﬕաթերապիայի կٳրս
անցնող պացիենտների համար ﬕ
հատٳկ սարք է մշակվել՝ «Սառեցնող
գլխարկ», որը որոշ չափով օգնٳմ է
կանխել մազաթափٳթյٳնը: Սարքն
աշխատٳմ է հետևյալ սկզբٳնքով.
գլխի մազածածկٳյթի սառեցٳմ ﬕնչև -4oC՝ քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցի ներարկٳﬕց 30-40 րոպե առաջ,
անﬕջապես ներարկման ընթացքٳմ
և հետո: Սառեցման ազդեցٳթյամբ
տեղի է ٳնենٳմ գլխամաշկի անոթների սպազմ, արյան հոսքի դանդաղٳմ,
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որոնց արդյٳնքٳմ գլխամաշկին հասնող ներարկված քիﬕաթերապևտիկ
դեղաﬕջոցի քանակը կտրٳկ նվազٳմ է և թٳլանٳմ է դրա տոքսիկ ազդեցٳթյٳնը մազի ֆոլիկٳլի վրա՝ թٳյլ
տալով մասամբ պահպանել մազերը:
Իհարկե, այս սարքը չի կարող բոլոր
պացիենտների վրա ﬕևնٳյն արդյٳնավետٳթյամբ ազդել՝ կախված տարբեր հանգամանքներից, օրինակ՝ կան
այնպիսի քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցներ, որոնց ներարկման դեպքٳմ «Սառեցնող գլխարկ» սարքի արդյٳնավետٳթյٳնը չափազանց ցածր
է:

Սրտխառնոց և փսխٳմ
Քիﬕաթերապիան կարող է առաջացնել սրտխառնոց և փսխٳմ, քանի
որ այն ﬖասٳմ է լորձաթաղանթի և
գլխٳղեղի այն հատվածի բջիջները,
որոնք վերահսկٳմ են սրտխառնոցը։
Այդ ներգործٳթյան ինտենսիվٳթյٳնը տարբեր մարդկանց մոտ կարող է
տարբեր լինել՝ կախված կիրառվող
դեղաﬕջոցից։ Որոշ մարդիկ զգٳմ են
ընդաﬔնը ստամոքսի թեթև գրգռٳմ։
Հատٳկ պատրաստٳկները նվազեցնٳմ են սրտխառնոցն  ٳփսխٳմը
կամ էլ իսպառ վերացնٳմ են դրանք։
Օգնٳմ են նաև ապրելակերպի որոշ
փոփոխٳթյٳնները։

նٳմ պառկած վիճակٳմ փորձեք
ինչ-որ չոր բան ٳտել, օրինակ՝ չորահաց կամ թխվածքաբլիթներ
(եթե բերանի խոռոչٳմ կամ կոկորդٳմ խոցեր կան կամ անհանգստացնٳմ է բերանٳմ չորٳթյան
զգացٳմը, ապա այս խորհٳրդը
Ձեզ հարմար չէ)։

Բٳժմանը սպասելիս
Որոշ մարդիկ սրտխառնոց են զգٳմ
անգամ բٳժման մասին մտածելիս
կամ դրան սպասելիս։ Այս զգացողٳթյٳնը կոչվٳմ է պայմանական ռեակցիա։ Ձեր օրգանիզմը բٳժٳﬓ ٳղեկցող զգացողٳթյٳնները, ձայներն ٳ
հոտերը նٳյնացնٳմ է փսխման հետ։
Խնդիրներ ٳնենալ ٳդեպքٳմ տեղեկացրեք բժշկին։ Մի՛ հրաժարվեք բٳժٳﬕց, փորձեք լٳծٳմ գտնել Ձեր
խնդիրներին։

Ÿ

Խﬔք սառը, ոչ քաղցրացրած
մրգային հյٳթեր (խնձորի կամ խաղողի) կամ թեթև գազավորված,
կոֆեին չպարٳնակող, զովացٳցիչ ըմպելիքներ՝ նախապես գազազրկելով դրանք։

Ինչպես վարվել սրտխառնոցի
դեպքٳմ
Ÿ

Ճաշելٳց առնվազն ﬔկ ժամ առաջ
և ոչ թե ընթացքٳմ խﬔք հեղٳկներ՝ հաճախակի և փոքր կٳﬔրով։

Ÿ

Ուտելիքը ճաշակեք և ըմպելիքը
խﬔք դանդաղ։

Ÿ

Հրաժարվեք օրվա ընթացքٳմ 2-3
անգամ հագեցնող կերակٳրներից, փոխարենը՝ օրվա ընթացքٳմ
սնվեք ավելի հաճախ և թեթև:

Ÿ

Օգտագործեք սառը և սենյակային
ջերմաստիճանի սննդամթերք, որն
ավելի թٳյլ է բٳրٳմ, քան տաք
ٳտեստները:

Անանٳխային կոնֆետներ կամ
հաբեր օգտագործեք (խորհٳրդ չի
տրվٳմ, եթե բերանի խոռոչٳմ
կամ կոկորդٳմ խոցեր կան)։

Ÿ

Երբ սրտխառնոց եք զգٳմ, շնչեք
հանգիստ, դանդաղ և խորը, հնարավորٳթյան դեպքٳմ դٳրս եկեք
մաքٳր օդ շնչելٳ։

Ÿ

Ձեր ٳշադրٳթյٳնը շեղեք այլ բաների վրա, շփվեք ընկերների հետ,
երաժշտٳթյٳն լսեք կամ հեռٳստացٳյց դիտեք։

Ÿ

Ÿ

Հիﬓավորապես ծաﬔք ٳտելիքը,
որպեսզի այն ավելի դյٳրին մարսվի։ Եթե սրտխառնոցը հիﬓականٳմ առավոտյան ժաﬔրին է
նկատվٳմ, ապա դեռևս անկող-
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Ÿ

Փորձեք խٳսափել այն հոտերից,
օրինակ՝ տապակած ٳտելիքի,
ծխախոտի կամ օծանելիքի, որոնք
գրգռٳմ են Ձեզ:

նակել երկ ٳկամ երեք օր դրանից հետո: Տարբեր հակաէﬔտիկ դեղաﬕջոցներ ընդٳնٳմ են խﬔլٳ, ներարկման կամ մոﬕկի ձևով:

Ÿ

Խٳսափեք քաղցր, տապակած և
ճարպոտ/յٳղոտ ٳտելիքից։

Ÿ

Հանգստացեք, սակայն ٳտելٳց
հետո մոտ երկ ٳժամ ﬕ՛ պառկեք։

Ÿ

Եթե գիտեք, որ քիﬕաթերապիայի
ժամանակ Ձեզ մոտ սրտխառնոց է
առաջանٳմ, ապա բٳժման գործընթացից ﬕ քանի ժամ առաջ
սնٳնդ ﬕ՛ ընդٳնեք։

Սրտխառնոցն  ٳփսխٳմը կարող են
սկսվել քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցն ընդٳնել ٳընթացքٳմ և տևել ﬕ
քանի ժամ, երբեﬓ էլ՝ ﬕ քանի օր:
Տեղեկացրեք բժշկին կամ բٳժքրոջը,
եթե ٳժեղ սրտխառնոց եք զգٳմ, ﬔկ
օրից ավելի եք փսխٳմ, կամ խնդիրն
այնքան լٳրջ է, որ հեղٳկը երկար չի
ﬓٳմ Ձեր օրգանիզմٳմ, և Դٳք ջրազրկվٳմ եք:

Ÿ

Քիﬕաթերապիայից առաջ ընդաﬔնը թեթև նախաճաշեք։

Նախքան բٳժման ﬔկնարկը ճշտեք
Ձեզ բٳժող բժշկից` արդյոք Ձեզ նշանակված քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցն առաջացնٳմ է սրտխառնոց
կամ փսխٳմ: Եթե այդպես է, ապա
Ձեզ կտրամադրեն «հակաէﬔտիկ դեղաﬕջոցների» պլան, որն առանձնահատٳկ է Ձեզ նշանակված քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցների համար:
Կան կանխարգելիչ դեղեր, որոնք կարող են վերահսկել փսխٳմը նախքան
դրա սկսվելը, և դեղեր, որոնք կարելի
է օգտագործել, երբ արդեն սրտխառնոց ٳնեք կամ հաճախակի փսխٳմ
եք: Հարկավոր է ٳշադիր հետևել հրահանգներին:
Որոշ հակաէﬔտիկ դեղեր պետք է
ընդٳնել քիﬕաթերապևտիկ դեղաﬕջոցի ընդٳնٳﬕց առաջ և շարٳ34

Քիﬕաթերապիա

Սրտխառնոցն  ٳփսխٳմը գրեթե բոլոր դեպքերٳմ կարելի է նվազեցնել
սննդակարգի փոփոխٳթյամբ և երկٳ
ախտանիշները թեթևացնող հակաէﬔտիկ դեղաﬕջոցներով: Տարբեր
հակաէﬔտիկ դեղաﬕջոցներ տարբեր կերպ են ազդٳմ, ٳստի հնարավոր է՝ ստիպված լինեք ﬔկից ավելի
դեղաﬕջոցներ փորձել՝ հասկանալٳ
դրանց ազդեցٳթյٳնը Ձեր օրգանիզﬕ վրա:

Հոգնածٳթյٳն
«Լինٳմ են օրեր, երբ այնքան քիչ
էներգիա ٳնեմ, որ նٳյնիսկ
դժվարանٳմ եմ խոսել։ Ինչո՞ւ եմ այս
աստիճանի հոգնածٳթյٳն զգٳմ»:
Թեև այս մասին հաճախ չեն խոսٳմ,
բայց հոգնածٳթյٳնը հակաٳռٳց-

քային բٳժման տարածված կողﬓակի ազդեցٳթյٳնն է, երբ՝
Ÿ

ֆիզիկական, զգացմٳնքային կամ
հոգեկան սպառվածٳթյٳն եք
զգٳմ,

Ÿ

Ձեր ձեռքերն  ٳոտքերը ծանրացած են թվٳմ,

Ÿ

բացակայٳմ է հետաքրքրٳթյٳնն
առօրյա կյանքի նկատմամբ,

Ÿ

խնդիրներ ٳնեք կենտրոնանալٳ
և գիտակցٳթյան հստակٳթյան
հետ կապված։

Հոգնածٳթյٳնը կարող է տատանվել
ﬔղﬕց ընդհٳպ ﬕնչև սպառվածٳթյٳն: Այն տարբերվٳմ է երկար
օրվա ավարտին ٳնեցած հոգնածٳթյան զգացٳﬕց և չի վերանٳմ քٳնը
կամ հանգիստն առնելٳց հետո: Հոգնածٳթյٳնն աﬔնաٳժեղ կերպով
դրսևորվٳմ է բٳժման ցիկլի ավարտին և շատ այլ կողﬓակի ազդեցٳթյٳնների պես, սովորաբար, քիﬕաթերապիայի ավարտից հետո վերանٳմ է ժամանակի ընթացքٳմ:
Բٳժման հետ կապված հոգնածٳթյٳնը ծանր է  ٳհամառ և ﬕշտ չէ, որ
հաջորդٳմ է ֆիզիկական գործٳնեٳթյանը: Այն կարող է անկանխատեսելի, հٳզական և ճնշող լինել: Եթե
արդեն ٳնեք ٳռٳցքային հիվանդٳթյամբ պայմանավորված թٳլٳթյٳն
կամ այլ նյարդաբանական ախտանիշներ, ապա հոգնածٳթյٳնը կարող
է էլ ավելի խորացնել դրանք:

Հոգնածٳթյան կառավարման առաջին քայլն է տեղեկացնել Ձեզ բٳժող
թիﬕն նշված ախտանիշների աստիճանի մասին: Զգալի տարբերٳթյٳն
կա «հոգնածٳթյٳն» զգալ ٳև այնքան
սպառված լինել ٳﬕջև, երբ նٳյնիսկ ի
վիճակի չեք դٳրս գալ անկողնٳց: Ձեզ
բٳժող թիմը կարող է ստٳգել` արդյոք
դա բٳժման հետ կապված հոգնածٳթյٳն է և հաստատել, որ չկան այդ ախտանիշների պատճառ հանդիսացող
այլ չպարզված առողջական խնդիրներ: Այդ տեղեկٳթյٳնների հիման
վրա բٳժող թիﬕ հետ կարող եք
քննարկել Ձեր հոգնածٳթյան կառավարման ձևերը և նվազեցնել դրա
ազդեցٳթյٳնը կյանքի որակի վրա:
Հակաքաղցկեղային բٳժٳմը կարող
է վատթարացնել Ձեր քٳնը կամ
հակառակը՝ քնկոտ դարձնել։ Ուռٳցքային հիվանդٳթյամբ պայմանավորված ցավը, սթրեսը, անհանգստٳթյٳնը կամ դեպրեսիան գերլարվածٳթյٳն են առաջացնٳմ, և Դٳք հոգնածٳթյٳն եք զգٳմ։ Նորմալ է, երբ
բٳժման ընթացքٳմ սովորականից
քիչ էներգիա եք ٳնենٳմ: Պետք է
ճանաչել և հասկանալ սեփական մարﬕնը։ Ծարավը նշանակٳմ է, որ հարկավոր է ջٳր խﬔլ, հոգնածٳթյٳնը
հٳշٳմ է, որ մարﬕնը հանգստի
կարիք ٳնի։ Մի՛ ստիպեք ինքներդ Ձեզ
աշխատել, երբ զգٳմ եք էներգիայի
պակասը։ Հանգստացե՛ք և ﬕ՛ ծանրաբեռնեք Ձեզ։
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Ÿ

Հնարավորٳթյան դեպքٳմ
նստեք՝ կանգնել ٳփոխարեն։ Աշխատանքի ժամանակ կարճատև
ընդﬕջٳﬓեր կատարեք կամ
ննջեք։

Մեծ քանակٳթյամբ հեղٳկ խﬔք։
Տեղեկացեք Ձեր բժշկից, թե որ
ըմպելիքներն են հատկապես օգտակար Ձեզ համար։

Ÿ

Խնայեք Ձեր էներգիան աﬔնակարևոր գործերի համար, հետաձգեք
այլ պարտականٳթյٳնները կամ
գտեք ինչ-որ ﬔկին, ով Ձեր փոխարեն կկատարի դրանք։ Օգնٳթյան դիﬔք առօրյա խնդիրների
լٳծման համար, ինչպիսիք են երեխայի խնամքը, գնٳﬓերի կատարٳմը, տնային աշխատանքը:

Սնٳնդը համարվٳմ է Ձեր մարﬓի
վառելիքը, ٳստի հարկավոր է լավ
սնվել։ Կերակٳր պատրաստելիս
ձեռքի տակ ٳնեցեք բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները, կրկնակի չափաբաժին պատրաստեք, որի կեսը
կարող եք ٳտել հաջորդ անգամ։

Ÿ

Գիշերը հնարավորինս երկար
քնեք։ Եթե կարող եք, խٳսափեք
զարթٳցիչի կիրառٳﬕց։

Ÿ

Հանգստացեք/հանդարտվեք նախքան քնելը․ փորձեք հանգստացնող երաժշտٳթյٳն լսել կամ տաք
լոգանք ընդٳնել։

Ÿ

Խٳսափեք կոֆեինի օգտագործٳﬕց ճաշից հետո և երեկոյան ժաﬔրին։ Դրա ազդեցٳթյٳնը կարող
է ﬕ քանի ժամ տևել և խանգարել
Ձեր քٳնը։

Ÿ

Նստած կամ պառկած դիրքից դանդաղ տեղաշարժվեք՝ կանխելٳ
գլխապտٳյտը:

Ինչպե՞ս պայքարել հոգնածٳթյան
դեմ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Կազմակերպեք Ձեր առօրյան այնպես, որ դա հարմարեցված լինի
Ձեր էներգիայի վերելքներին և անկٳﬓերին։ Ձեր ինքնազգացողٳթյան մասին օրագիր վարեք։ Գտեք
նմանակման օրինակներ։

Ցավ
Ÿ
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Ակտիվٳթյٳնը բարելավٳմ է արյան շրջանառٳթյٳնը և Ձեր մարմնին ավելի շատ էներգիա է հաղորդٳմ։ Կատարեք աﬔնօրյա զբոսանքներ։

Քիﬕաթերապիա

Քիﬕաթերապիայի ժամանակ կիրառվող պատրաստٳկները երբեﬓ
կարող են ցավոտ կողﬓակի ազդեցٳթյٳններ առաջացնել։ Այդպիսի դեղաﬕջոցները ﬖասٳմ են նյարդերը և

կարող են առաջացնել այրոցի ٳ
թմրածٳթյան զգացողٳթյٳն, բٳթ
կամ սٳր ցավ՝ հիﬓականٳմ ձեռքերի
և ոտնաթաթերի մատներٳմ։ Որոշ
պատրաստٳկներ առաջացնٳմ են
ցավոտ խոցեր բերանٳմ, գլխացավեր
կամ մկանային ցավեր, տհաճ զգացٳﬓեր կամ ցավեր ստամոքսٳմ։
Չարորակ ٳռٳցքն ինքնին նٳյնպես
կարող է ցավերի պատճառ լինել։
Քաղցկեղով հիվանդ և քիﬕաթերապիա ստացող ոչ բոլոր մարդիկ են տառապٳմ ցավերից, որոնք պայմանավորված են բٳն հիվանդٳթյամբ կամ
բٳժٳմով։ Բայց եթե կան ցավեր,
ապա դրանք կարելի է ﬔղմացնել։
Օգնٳթյٳն ստանալ ٳնպատակով
հնարավորինս մանրամասն պատﬔք
Ձեզ անհանգստացնող ցավի մասին.
Ÿ

Որտե՞ղ եք զգٳմ ցավ։

Ÿ

Ինչպիսի՞ն է դա՝ սٳր, բٳթ, անդադար և այլն։

Ÿ

Որքա՞ն սաստիկ է։

Ÿ

Ի՞նչ տևողٳթյٳն ٳնի։

Ÿ

Ի՞նչն է ﬔղմացնٳմ ցավը, և ի՞նչը՝
սաստկացնٳմ։

Ÿ

Ի՞նչ ցավազրկող պատրաստٳկներ
եք ընդٳնٳմ, և ինչպե՞ս են դրանք
օգնٳմ Ձեզ։

Ցավի ինտենսիվٳթյٳնը բնٳթագրելիս կիրառեք ցավի սանդղակ։ Փորձեք
գնահատել Ձեր ցավի ինտենսիվٳթյٳնը թվերով՝ 0-10 ﬕջակայքٳմ։ Ցա-

վի բացակայٳթյան դեպքٳմ դրա ինտենսիվٳթյٳնը հավասար է 0-ի, իսկ
անտանելի ցավի դեպքٳմ՝ 10-ի։ Դٳք
կարող եք օգտվել նաև 0-5 կամ 0-100
սանդղակից, սակայն չմոռանաք տեղեկացնել Ձեր բժշկին, թե որ սանդղակն եք կիրառٳմ. օրինակ՝ իմ ցավի
ինտեսիվٳթյٳնը հավասար է 7-ի՝ 010 սանդղակի համաձայն։
Ÿ

Եթե անդադար կամ պարբերական ցավեր ٳնեք, ապա կանոնավոր կերպով խﬔք Ձեզ նշանակված ցավազրկող դեղաﬕջոցները
(ըստ ցٳցված ժաﬔրի)։

Ÿ

Մի՛ մոռացեք ընդٳնել Ձեզ նշանակված դեղաﬕջոցները։ Ցաﬖ
առաջանալ ٳդեպքٳմ այն ավելի
դժվար է վերահսկել։

Ÿ

Ցավազրկող դեղաﬕջոցներ ընդٳնել ٳհետ ﬕաժամանակ, փորձեք հանգստացնող վարժٳթյٳններ կատարել, որոնք կարող են
նվազեցնել լարվածٳթյٳնն  ٳվախը՝ այդպիսով ﬔղմացնելով նաև
ցավը։

Ÿ

Անդադար կամ քրոնիկ ցավի դեպքٳմ, որը վերահսկվٳմ է ցավազրկող դեղաﬕջոցներով, երբեﬓ
կարող եք կարճատև սٳր կամ
սաստիկ ցավեր զգալ։ Եթե նման
նոպաներն առաջանٳմ են հիﬓական բٳժման ֆոնին, ապա լրացٳցիչ՝ կարճատև ազդեցٳթյամբ ցավազրկող դեղաﬕջոցներ օգտա-
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գործեք։ Մի՛ սպասեք, որ ցավը
սաստկանա, քանի որ հետո այն
ավելի դժվար է վերահսկել։
Ցավի բٳժման համար զանազան դեղաﬕջոցներ և բٳժման ﬔթոդներ են
կիրառվٳմ։ Հարկավոր է ﬕայն գտնել
ճիշտ եղանակը։ Անհրաժեշտٳթյան
դեպքٳմ խորհրդակցեք համապատասխան ոլորտի մասնագետների
հետ։

Քիﬕաթերապիայի ժամանակ հաճախ են իրականացվٳմ արյան հետազոտٳթյٳններ՝ պարզել ٳէրիթրոցիտների քանակը։ Եթե դրանք սակավաթիվ են, ապա բٳժող բժիշկը համապատասխան դեղաﬕջոցներ
կնշանակի։

Եթե ախտորոշվել է անեﬕա, ապա.
Ÿ

Հանգստացեք, գիշերը սովորականից երկար քնեք, հնարավորٳթյան դեպքٳմ փորձեք ﬕ փոքր
քնել նաև ցերեկային ժաﬔրին։

Ÿ

Սահմանափակեք Ձեր ակտիվٳթյٳնը, ٳժերը խնայեք ﬕայն աﬔնակարևոր գործերի համար։

Ÿ

Խնդրեք այլ մարդկանց օգնել Ձեզ
տնային գործերٳմ՝ գնٳﬓեր կատարելٳ, մաքրٳթյٳն անել ٳև այլն։

Ÿ

Օգտագործեք հնարավորինս տարատեսակ սնٳնդ:

Ÿ

Նստած դիրքից հարկավոր է դանդաղ վեր կենալ։ Եթե պառկած եք,
ապա սկզբٳմ պետք է նստել,
այնٳհետև տեղից բարձրանալ՝
կանխել ٳգլխապտٳյտի առաջացٳմը։

Անեﬕա
Քիﬕաթերապիան կարող է թٳլացնել
ոսկրածٳծի՝ էրիթրոցիտներ (արյան
կարﬕր գնդիկներ) արտադրելٳ
ٳնակٳթյٳնը, որոնց նպատակն է օրգանիզﬓ ապահովել թթվածնով։ Եթե
էրիթրոցիտները չափազանց սակավաթիվ են, ապա օրգանիզﬕ հյٳսվածքները բավականաչափ թթվածին
չեն ստանٳմ, և այս վիճակը կոչվٳմ է
անեﬕա։ Անեﬕայի նշաններն են
հևոցը, թٳլٳթյٳնը և հոգնածٳթյٳնը։ Կապ հաստատեք Ձեզ բٳժող
բժշկի հետ, եթե Ձեզ մոտ առաջացել է
ստորև նշված ախտանիշներից որևէ
ﬔկը՝
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Ÿ

տկարٳթյٳն, թٳլٳթյٳն,

Ÿ

գլխապտٳյտ,

Ÿ

հևոց,

Ÿ

դժվարացած շնչառٳթյան կամ
սրտի հիվանդագին բաբախման
զգացողٳթյٳն։

Քիﬕաթերապիա

Օրգանիզﬕ պաշտպանٳﬓ
ինֆեկցիաներից
Բٳժման ընթացքٳմ նٳյնիսկ
թեթև ինֆեկցիաները կարող են
ﬔծ խնդիրներ առաջացնել, ٳստի
տեղեկացեք` ինչպես պաշտպանվել
դրանցից։
Քիﬕաթերապիան Ձեզ սովորականից ավելի զգայٳն և ընկալٳնակ է
դարձնٳմ ինֆեկցիաների նկատմամբ։ Դրա պատճառն այն է, որ հակաٳռٳցքային բٳժٳմը ոսկրածٳծի
ﬖասվածք է առաջացնٳմ, ինչի հետևանքով էլ ոսկրածٳծն ավելի քիչ քանակով արյան սպիտակ գնդիկներ է
արտադրٳմ։ Արյան սպիտակ գնդիկները՝ լեյկոցիտները, պայքարٳմ են
բազմաթիվ ախտածին մանրէների
դեմ՝ հանդիսանալով մարդ ٳիմٳնային համակարգի հիմքը։
Քիﬕաթերապիայի ժամանակ Ձեր
արյան սպիտակ գնդիկների քանակը
մշտապես վերահսկվٳմ է։ Անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ բժիշկը նշանակٳմ
է այնպիսի դեղաﬕջոցներ, որոնց օգնٳթյամբ կարելի է բարձրացնել արյան սպիտակ գնդիկների քանակը՝
այդպիսով նվազեցնելով ինֆեկցիայի
վտանգը։
Բորբոքٳմ առաջացնող մանրէների
ﬔծամասնٳթյٳնը ծագٳմ է օրգանիզﬕ նորմալ ﬕկրոֆլորայից, այսինքն` նման բակտերիաներն առկա են
նաև առողջ մարդկանց մաշկի վրա և

բերանٳմ, մարսողական  ٳսեռական
համակարգٳմ։ Նٳյնիսկ եթե չափազանց հոգատար լինեք ինքներդ Ձեր
նկատմամբ, այնٳաﬔնայնիվ Դٳք
պաշտպանված չեք ինֆեկցիաներից։
Միաժամանակ, կարող եք նվազեցնել
հիվանդٳթյան ռիսկը՝ առաջնորդվելով հետևյալ խորհٳրդներով՝
Ÿ

Ձեռքերը հաճախակի լվացեք օրվա
ընթացքٳմ։ Հատկապես խնամքով լվացվեք նախքան ճաշելը, զٳգարանից օգտվելٳց և կենդանիների հետ շփվելٳց հետո։

Ÿ

Յٳրաքանչյٳր կղٳﬕց հետո հատٳկ խնամքով լվացեք հետանցքի
հատվածը՝ օգտվելով հատٳկ լվացող ﬕջոցից կամ մանկական օճառից։ Եթե ٳղիղ աղիքٳմ երակային
հանգٳյցներ (թٳթք) ٳնեք կամ
այդ հատվածٳմ բորբոքման նշաններ են նկատվٳմ, ապա խորհրդակցեք բժշկի հետ։ Փորկապٳթյան դեպքٳմ խորհրդակցեք
բժշկի հետ` նախքան հոգնա անելը
կամ ٳղիղաղիքային մոﬕկներ
դնելը։

Ÿ

Աշխատեք կանխել փորկապٳթյան դեպքերը, քանի որ դրանք
կարող են առաջացնել ٳղիղ աղիքի գրգռٳմ։ Թաղանթանյٳթերով
հագեցած սննդակարգը և ջրի
առատ օգտագործٳմը նպաստٳմ
են աղիների գործٳնեٳթյան կարգավորմանը։ Մի՛ օգտագործեք հետանցքային ջերմաչափ։
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

40

Խٳսափեք վարակակիրների հետ
շփٳﬓերից, այսինքն՝ այն մարդկանցից, որոնք հիվանդ են հարբٳխով, գրիպով, կարմրٳկով կամ
ջրծաղիկով։
Խٳսափեք մարդաշատ վայրեր այցելելٳց։ Խանٳթ կամ կինոթատրոն գնացեք այն ժաﬕն, երբ ենթադրաբար այնտեղ քիչ մարդ է
լինٳմ։
Խٳսափեք շփٳﬕց այն երեխաների հետ, որոնք վերջերս են պատվաստվել, այսպես կոչված, «կենդանի պատվաստանյٳթով» (օրինակ՝ ջրծաղիկի դեմ), քանի որ դա
կարող է վտանգավոր լինել թٳլացած իմٳնային համակարգով
մարդկանց համար։

Ÿ

Մատնահարդարման ժամանակ երբեք չի կարելի հեռացնել եղٳնգները պատող մաշկը։

Ÿ

Ուշադիր և զգٳյշ եղեք սٳր պարագաներ օգտագործելիս՝ մկրատներ, դանակներ, ասեղներ, որպեսզի պատահաբար չﬖասեք ինքներդ Ձեզ։

Ÿ

Ածելիի փոխարեն էլեկտրասափրիչ
օգտագործեք։ Հետևեք Ձեր բերանի հիգիենային։ Հաճախակի մաքրեք ատաﬓերը և ատաﬕ փափٳկ
խոզանակ օգտագործեք։ Պարբերաբար փոխեք Ձեր ատաﬕ խոզանակը։ Եթե բերանի խոռոչٳմ ինֆեկցիա եք ٳնեցել, ապա փոխեք

Քիﬕաթերապիա

Ձեր ատաﬕ խոզանակը, որպեսզի
ինֆեկցիան նորից չկրկնվի։
Ÿ

Մի՛ սեղﬔք և ﬕ՛ քերեք պզٳկներն
 ٳբշտիկները։

Ÿ

Աﬔն օր տաք (բայց ոչ թեժ) ջրով
լոգանք կամ ցնցٳղ ընդٳնեք։

Ÿ

Մաշկը նրբորեն չորացրեք, ٳժգին
ﬕ՛ տրորեք այն և ﬕ՛ օգտագործեք
կոշտ սրբիչ։

Ÿ

Եթե մաշկը չափազանց չոր է դարձել կամ սկսել է ճաքճքել, ապա
լոսյոններ կամ յٳղեր օգտագործեք։

Ÿ

Եթե ﬖասել եք մաշկը, ապա տաք
ջրով, օճառով և հականեխիչ լٳծٳյթով անհապաղ մաքրեք վերքը։

Ÿ

Խٳսափեք շփվել տնային կենդանիների կղանքի հետ՝ կատٳների
համար նախատեսված զٳգարանٳմ, թռչٳնների վանդակٳմ, ակվարիٳմٳմ։

Ÿ

Խٳսափեք ոչ թարմ ջրի հետ շփٳﬕց, օրինակ՝ ծաղկամաններից, որտեղ բազմաթիվ բակտերիաներ են
ապրٳմ և բազմանٳմ։

Ÿ

Պաշտպանիչ ձեռնոցներ կրեք, երբ
այգեգործական աշխատանքներ
եք կատարٳմ կամ տանը մաքրٳթյٳն եք անٳմ։

Ÿ

Առանց Ձեզ բٳժող բժշկի հետ
խորհրդակցել ٳպատվաստٳﬓեր
ﬕ՛ կատարեք։

Ÿ

Մի՛ օգտագործեք հٳմ մսեղեն,
ձկնեղեն, ծովամթերք և ձٳ, հար-

կավոր է դրանք մանրակրկիտ մշակել։ Մի՛ կերեք նախապես կտրատված սննդամթերք (մսային խորտիկներ, պանրեղեն)։

Ինֆեկցիայի նշանները
Անհապաղ կապ հաստատեք Ձեզ բٳժող բժշկի հետ, եթե նկատել եք ստորև նշված ախտանիշներից որևէ ﬔկը.
Ÿ

38°С-ից բարձր ջերմٳթյٳն,

Ÿ

տենդ,

Ÿ

քրտնարտադրٳթյٳն,

Ÿ

ստամոքսի խանգարٳմ,

Ÿ

հաճախակի կամ ցավոտ ﬕզարձակٳմ,

Ÿ

ٳժեղ հազ կամ ցավ կٳլ տալ ٳժամանակ,

Ÿ

հեշտոցի արտասովոր գրգռٳմ/
բորբոքٳմ կամ քոր,

Ÿ

կարմրٳթյٳն, այտٳցներ և ցավի
զգացٳմ վերքերի, խոցերի, ստոմաների, պզٳկների կամ կատետրի շրջանٳմ,

Ÿ

ցավ և ճնշٳմ հայմորյան խոռոչներٳմ,

Ÿ

ականջացավ, գլխացավ կամ պարանոցի ցավոտ լարվածٳթյٳն,

Ÿ

բշտիկներ շٳրթերին և մաշկի վրա,

Ÿ

խոցեր բերանٳմ։

Բորբոքման մասին վկայող ախտանիշը հայտնաբերելիս անհապաղ տեղեկացրեք Ձեզ բٳժող բժշկին։ Դա

չափազանց կարևոր է, քանի որ նշված
ախտանիշը վկայٳմ է՝ արյան սպիտակ գնդիկների քանակը Ձեր արյան
ﬔջ ցածր է։

Արյան մակարդելիٳթյան
հետ կապված խնդիրներ
Հակաٳռٳցքային դեղաﬕջոցները
կարող են ﬖասել ոսկրածٳծի՝ թրոմբոցիտներ կամ արյան թիթեղիկներ
արտադրել ٳկարողٳթյٳնը, որոնք
կպչٳմ են ﬕմյանց և այդպիսով ստիպٳմ են արյանը մակարդվել՝ կանգնեցնելով արյٳնահոսٳթյٳնը։
Եթե արյան ﬔջ չկան բավականաչափ
քանակով թրոմբոցիտներ, ապա արյٳնահոսٳթյٳններն  ٳարյٳնազեղٳմները կարող են սովորականից
ավելի հաճախ տեղի ٳնենալ, երբեﬓ՝
նٳյնիսկ առանց ﬖասվածքի կամ
տրավմայի։
Դիﬔք Ձեզ բٳժող բժշկին, եթե նկատել եք ստորև նշված ախտանիշներից
որևէ ﬔկը.
Ÿ

անսպասելի արյٳնազեղٳﬓեր,

Ÿ

փոքր կարﬕր կետեր մաշկի վրա,

Ÿ

ﬔզի կարմրավٳն կամ վարդագٳյն երանգ,

Ÿ

սև կամ արյٳնոտ կղանք,

Ÿ

արյٳնահոսٳթյٳն լնդերից կամ
քթից,

Ÿ

արյٳնահոսٳթյٳն հեշտոցից, ինչը նախկինٳմ չի եղել,
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Ÿ

չափազանց առատ և երկարատև
դաշտան,

Ÿ

գլխացավ կամ տեսողٳթյան խանգարٳմ։

Քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ Ձեր
արյան ցٳցանիշներն անընդհատ
ստٳգվٳմ են։ Եթե արյան թիթեղիկների քանակը չափազանց նվազի,
ապա կարելի է արյան փոխներարկٳմ
կատարել՝ օրգանիզմ ներմٳծելով
դոնորական թրոմբոցիտները։

Ինչպե՞ս կանխարգելել խնդիրները,
եթե արյան թիթեղիկները քիչ են
Ÿ

42

Նախքան վիտաﬕններ, բնական
հավելանյٳթեր կամ առանց դեղատոմսի վաճառվող այլ դեղաﬕջոցներ ընդٳնելը՝ խորհրդակցեք Ձեզ
բٳժող բժշկի հետ։ Նշված պատրաստٳկներից ﬔծամասնٳթյٳնն
ասպիրին է պարٳնակٳմ, որը
նաև ﬖասٳմ է թրոմբոցիտների
ֆٳնկցիան։

Ÿ

Ատաﬓերը մաքրել ٳհամար շատ
փափٳկ խոզանակ օգտագործեք։

Ÿ

Քիթը զգٳշորեն մաքրեք, փափٳկ
թաշկինակ օգտագործեք։

Ÿ

Ուշադիր և զգٳյշ եղեք սٳր պարագաների՝ դանակների, մկրատների
և այլ իրերի հետ աշխատելիս, որպեսզի պատահաբար չﬖասեք
ինքներդ Ձեզ։

Քիﬕաթերապիա

Ÿ

Որևէ բան թխելիս կամ արդٳկելիս
զգٳյշ եղեք այրվածքներ ստանալٳց։

Ÿ

Մի՛ զբաղվեք այնպիսի մարզաձևերով և այլ գործٳնեٳթյամբ, որոնց
պատճառով ﬔծ է ﬖասվածքներ և
տրավմաներ ստանալ ٳվտանգը։

Ÿ

Տեղեկացեք Ձեր բժշկից` արդյո՞ք
պետք է խٳսափել նաև սեռական
շփٳﬕց։

Ÿ

Ածելիի փոխարեն էլեկտրասափրիչ օգտագործեք։

Բերանի, լնդերի և ըմպանի
խնդիրներ
Քիﬕաթերապիայի ժամանակ չափազանց կարևոր է պահպանել բերանի
խոռոչի հիգիենան։ Որոշ հակաٳռٳցքային պատրաստٳկներ կարող են
ﬖասել բերանի և ըմպանի լորձաթաղանթները՝ առաջացնելով խոցեր։
Նման վիճակը կոչվٳմ է ստոմատիտ
կամ մٳկոզիտ։ Քիﬕաթերապիան կարող է լորձաթաղանթները չոր և արյٳնահոսող դարձնել կամ գրգռٳմ առաջացնել բերանٳմ կամ ըմպանٳմ։ Այն
հիվանդները, որոնք քիﬕաթերապիայի ﬔկնարկից ի վեր վատ են
սնվել, ավելի են հակված նման
խնդիրներ ٳնենալٳն:
Բերանի խոռոչٳմ խոցերը չափազանց ցավոտ են, բացի այդ, դրանք
կարող են նաև բորբոքٳմ առաջաց-

նել։ Բորբոքٳﬓեր առաջացնٳմ են բերանٳմ ապրող բակտերիաները,
որոնք առողջ մարդ ٳհամար որևէ
վտանգ չեն ներկայացնٳմ։ Լորձաթաղանթի խոցերն ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բٳժել։

ղել ٳհամար ֆտոր պարٳնակող
հեղٳկ կամ գել օգտագործել։
Ÿ

Ուտելٳց հետո աﬔն անգամ մաքրեք ատաﬓերը՝ փափٳկ խոզանակով: Այդ գործողٳթյٳնը կատարեք ﬔղմորեն՝ առանց
ատաﬓերն ٳժեղ հարելٳ/տրորելٳ, որպեսզի չﬖասեք լնդերը և
բերանի լորձաթաղանթը։ Հարցրեք Ձեր ատաﬓաբٳյժին, թե ինչպիսի խոզանակ և մածٳկ կարելի է
օգտագործել, եթե լնդերը չափազանց զգայٳն են։ Սնվելٳց հետո և
նախքան քնելը բերանը ողողեք
տաք աղաջրով։

Ÿ

Յٳրաքանչյٳր կիրառٳﬕց հետո
հիﬓավորապես լվացեք ատաﬕ
խոզանակը և պահեք չոր տեղٳմ:

Ÿ

Բերանի խոռոչը ողողել ٳհամար
ﬕ՛ օգտագործեք ալկոհոլ պարٳնակող հեղٳկ։ Բժշկից կամ դեղագործից տեղեկացեք, թե բերանի
խոռոչը ողողել ٳհեղٳկներից
որոնք են բٳժիչ և փափկեցնող
ազդեցٳթյամբ, օրինակ՝ խﬔլٳ
սոդա պարٳնակող լٳծٳյթը
գրգռٳմ չի առաջացնٳմ։

Ինչպե՞ս պահպանել ատաﬓերի և
բերանի խոռոչի առողջٳթյٳնը
Ÿ

Տեղեկացեք Ձեզ բٳժող բժշկից քիﬕաթերապիայի ﬔկնարկի ժամկետի մասին, որպեսզի նախօրոք
հասցնեք այցելել ատաﬓաբٳյժին։
Անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ հեռացրեք ատաﬓաքարերը, ﬕ՛ մոռացեք ٳշադրٳթյٳն դարձնել
նաև լնդերին։ Հարկավոր է բٳժել
լնդերի բոլոր հիվանդٳթյٳնները և
վերացնել բորբոքման բոլոր օջախները։ Եթե Ձեր ատաﬓապրոթեզն
իր չափերով Ձեզ հարմար չէ կամ
հարելով ﬖասٳմ է լնդերը, ապա
տեղեկացրեք այդ մասին Ձեր
ատաﬓաբٳյժին։ Քիﬕաթերապիան ատաﬓերը խոցելի է դարձնٳմ կարիեսով ախտահարման համար, ٳստի բժիշկը կարող է Ձեզ
խորհٳրդ տալ բերանի խոռոչը ողո-

Եթե բերանի լորձաթաղանթի վրա խոցեր են առաջանٳմ, ապա պետք է
անհապաղ տեղեկացնել այդ մասին
Ձեր բժշկին. հավանաբար, անհրաժեշտ կլինի բٳժٳմ նշանակել։ Եթե
խոցերը ցավոտ են և խանգարٳմ են
ٳտելٳն, ապա ստորև բերված
խորհٳրդները կարող են օգնել Ձեզ.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Հարցրեք բժշկին, թե ինչ դեղաﬕջոցներ կարելի է քսել անﬕջապես
վերքի վրա և ինչպես ﬔղմացնել
ցավը։
Սնٳնդը պետք է լինի սառը կամ
սենյակային ջերմաստիճանի, քանի որ տաք և շատ տաք ٳտելիքները կարող են գրգռել բերանի խոռոչի և ըմպանի զգայٳն լորձաթաղանթը։
Օգտագործեք փափٳկ, կրեմանման սննդամթերք, ինչպիսիք են
պաղպաղակը, կաթնային կոկտեյլները, մանկական սնٳնդը, փափٳկ մրգատեսակները (բանան և
խնձորի խյٳս), կարտոֆիլի խյٳսը,
խաշած ձٳն կամ ձվից պատրաստված շիլան, յոգٳրտը, տնական պանիրը, պٳդինգը/բիսկվիթը (քաղցր թխվածք), ժելեն և այլն։
Բլենդերի/հարիչի օգնٳթյամբ
Դٳք ինքներդ կարող եք ցանկացած սննդամթերքից խյٳս պատրաստել։
Մի՛ օգտագործեք ստամոքսը
գրգռող թթ ٳսննդամթերք և հյٳթեր, օրինակ՝ լոլիկից և ցիտրٳսներից (նարինջ, թٳրինջ, կիտրոն)
պատրաստված, ինչպես նաև կծٳ
և թթٳ, հٳմ և կոպիտ սննդամթերք, օրինակ՝ հٳմ բանջարեղեն, ադի-բٳդի, չորահաց։

Ի՞նչ անել, եթե բերանٳմ չորٳթյٳն
եք զգٳմ
Ÿ

Տեղեկացեք բժշկից` արդյո՞ք բերանի խոռոչը խոնավացնել ٳհամար Ձեզ անհրաժեշտ է օգտագործել արհեստական թٳք։

Ÿ

Մեծ քանակٳթյամբ հեղٳկ խﬔք։

Ÿ

Հարցրեք Ձեր բժշկին՝ արդյո՞ք
կարելի է սառٳյցի փոքր կտորներ
կամ շաքար չպարٳնակող հաբեր/
կոնֆետներ օգտագործել։ Նաև կարող եք շաքար չպարٳնակող ծամոն ծաﬔլ։

Ÿ

Չոր ٳտելիք ճաշակելիս դրա վրա
կարագ, մարգարին կամ որևէ
սոٳս քսեք։

Ÿ

Խրթխրթան և չոր ٳտելիքը փափկացրեք հեղٳկի փոքր քանակٳթյամբ:

Ÿ

Սնվեք փափٳկ ٳտելիքներով և
խյٳսերով։

Ÿ

Շٳրթերը չորանալ ٳդեպքٳմ օգտագործեք համապատասխան բալզամ/քսٳք։

Ÿ

Ձեզ մոտ մշտապես ջրով լի շիշ
ٳնեցեք՝ անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ բերանը ողողել ٳհամար։

Փորլٳծٳթյٳն
Հակաٳռٳցքային դեղաﬕջոցների
պատճառով աղիների լորձաթաղանթի ﬖասվել ٳդեպքٳմ սկսվٳմ է
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փորլٳծٳթյٳն: Եթե դա 24 ժաﬕց
ավելի է շարٳնակվٳմ կամ ٳղեկցվٳմ է ջղաձգող ցավերով, դիﬔք Ձեզ
բٳժող բժշկին։ Ծանր փորլٳծٳթյան
դեպքٳմ նա կնշանակի աղիների գործٳնեٳթյٳնը կարգավորող դեղաﬕջոցներ։ Եթե փորլٳծٳթյٳնը չի դադարٳմ տևական ժամանակահատվածٳմ, ապա չի բացառվٳմ, որ անհրաժեշտ լինի հեղٳկի ներերակային
ներմٳծٳմ կատարել՝ վերականգնելٳ
հեղٳկի և սնٳցող նյٳթերի կորցրած
ծավալը։ Մի՛ օգտագործեք առանց
դեղատոմսի վաճառվող որևէ դեղաﬕջոց՝ նախքան Ձեզ բٳժող բժշկի
հետ խորհրդակցելը։

Ի՞նչ անել փորլٳծٳթյան դեպքٳմ
Ÿ

Մեծ քանակٳթյամբ հեղٳկ խﬔք։
Դա կօգնի վերականգնել փորլٳծٳթյան ժամանակ կորցրած ջրի
ծավալը։ Աﬔնաընդٳնելի ըմպելիքներն են ջٳրը, տարատեսակ
մրգային հյٳթերը, սեղանի հանքային ջրերը։ Դրանք խﬔք դանդաղ, նախընտրելի է սենյակային
ջերմաստիճանի։ Գազավորված ըմպելիքներ խﬔլ ٳդեպքٳմ դրանք
նախապես գազազրկեք։

Ÿ

Հագեցնող կերակٳրներով երեք
անգամ սնվել ٳփոխարեն՝ սնվեք
ավելի հաճախակի՝ սննդի փոքր
քանակٳթյٳններով։

Ÿ

Եթե Ձեր բժիշկն այլ խորհٳրդ չի
տվել, ապա սնվեք կալիٳմով հա-

գեցած սննդամթերքով, քանի որ
փորլٳծٳթյան ժամանակ այդ չափազանց կարևոր հանքային նյٳթի կորٳստը ﬔծանٳմ է։ Բանան,
նարինջ, կարտոֆիլ, դեղձ, ծիրանի
խիտ մրգահյٳթ. այս բոլոր մրգատեսակները հարٳստ են կալիٳմով։
Ÿ

Տեղեկացեք Ձեր բժշկից` արդյո՞ք
նպատակահարմար չէ ﬕ քանի օր
հետևել ջրային սննդակարգին՝
կարճատև հանգիստ տալով աղիներին։ Նկատի ٳնեցեք, որ ջٳրը
սնٳցող նյٳթեր չի պարٳնակٳմ,
ٳստի ջրային սննդակարգին հետևելը չի կարող 3-5 օրից ավելի
տևել։

Ÿ

Սնվեք այնպիսի սննդամթերքով,
որը քիչ ﬓացորդային նյٳթեր է
պարٳնակٳմ, օրինակ՝ սպիտակ
հաց, սպիտակ բրինձ և արիշտա,
հասած բանան, շոգեխաշած կամ
խաշած մրգեր՝ առանց կեղևի,
տնական պանիր, յոգٳրտ՝ առանց
հատիկների, ձٳ, կարտոֆիլի
խյٳս կամ խաշած կարտոֆիլ՝
առանց կեղևի, բանջարեղենային
խյٳս, հավի կամ հնդկահավի ﬕս,
ձٳկ՝ կաշին հանած վիճակٳմ և
այլն։

Ÿ

Մի՛ օգտագործեք ﬓացորդային և
թաղանթանյٳթերով հարٳստ
սնٳնդ, որը կարող է ٳժգնացնել
փորլٳծٳթյٳնը և ստամոքսի
ջղակծկٳﬓեր առաջացնել, օրի-
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նակ՝ հացահատիկներով հաց, շիլաներ, թարմ բանջարեղեն, լոբի, ընկٳյզ, արևածաղկի սերﬔր, ադիբٳդի, թարմ կամ չորացրած մրգեր։
Ÿ

Չափազանց տաք կամ շատ սառը
ըմպելիքներն ٳժգնացնٳմ են փորլٳծٳթյٳնը։

Ÿ

Կաթնամթերքը նٳյնպես վատթարացնٳմ է Ձեր վիճակը, ٳստի հարկավոր է հրաժարվել դրանից, ինչպես նաև պաղպաղակից։

Ÿ

Նախքան փորլٳծٳթյան դեմ որևէ
դեղաﬕջոց օգտագործելը՝ խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ։ Սխալ
ընտրված դեղաﬕջոցը կարող է էլ
ավելի սրել Ձեր վիճակը։

առկա է արյան սպիտակ գնդիկների
կամ արյան թիթեղիկների ցածր մակարդակ։

Փորկապٳթյٳնը կանխելٳ
խորհٳրդներ
Ÿ

Կոֆեին չպարٳնակող ըմպելիքներ խﬔք՝ ﬔծ քանակով, աﬔնից
լավը ջٳրն է։

Ÿ

Հնարավորինս շատ շարժվեք։
Հնարավորٳթյան դեպքٳմ կանոնավոր կերպով զբոսնեք: Շարժվելը խթանٳմ է աղիների գործٳնեٳթյٳնը։

Ÿ

Ձեր սննդացանկը համալրեք հացահատիկի թեփով կամ թաղանթանյٳթերով հագեցած լٳծողական ﬕջոցներով։ Դրանք աստիճանաբար ավելացրեք կերակٳրների ﬔջ, բավականաչափ հեղٳկ
խﬔք։

Ÿ

Օգտագործեք թաղանթանյٳթերով հագեցած սնٳնդ։ Բٳսական
ճաշատեսակները, բանջարեղենն
 ٳլոբին կապահովեն թաղանթանյٳթերի առկայٳթյٳնը Ձեր ճաշացանկٳմ։ Թաղանթանյٳթերը
կանխարգելٳմ են փորկապٳթյٳնը՝ նպաստելով կղանքի շարժմանն աղիներٳմ։

Ÿ

Օգտագործեք սալորաչիր և խﬔք
սալորաչրից պատրաստված ըմպելիքներ, քանի որ սալորաչիրը
թաղանթանյٳթերով հարٳստ

Փորկապٳթյٳն
Որոշ պատրաստٳկներ, օրինակ՝ ցավազրկողները, ինչպես նաև որոշակի
հակաٳռٳցքային դեղաﬕջոցներ
առաջացնٳմ են փորկապٳթյٳն:
Նմանատիպ խնդիր կարող է առաջանալ նաև այն դեպքٳմ, եթե Ձեր
սննդակարգը քիչ քանակով թաղանթանյٳթեր է պարٳնակٳմ, կամ էլ ֆիզիկական թٳյլ ակտիվٳթյան պարագայٳմ։ Եթե Ձեր աղիները չեն գործել
երկ ٳօր շարٳնակ, ապա դիﬔք Ձեզ
բٳժող բժշկին, ով խորհٳրդ կտա
համապատասխան լٳծողական դեղաﬕջոց օգտագործել։ Պետք չէ փորկապٳթյٳնն ինքնٳրٳյն բٳժել, հատկապես՝ այն դեպքٳմ, եթե Ձեզ մոտ
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բնական լٳծողական ﬕջոց է։
Աﬔն առավոտ և աﬔն երեկո
խﬔք սալորաչրից պատրաստված
ﬔկ բաժակ հյٳթ։

Եթե ٳնեք փորկապٳթյٳն, ապա
հետևեք ստորև բերված
խորհٳրդներին.
Ÿ

Խﬔք տաք ըմպելիքներ՝ կիտրոնով կամ սալորաչրով ջٳր կամ խոտաբٳյսերով թեյ։

Ÿ

Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին, եթե որովայնի շրջանٳմ սٳր ցավ եք զգٳմ
կամ եթե Ձեր աղիները չեն գործٳմ
ﬕ քանի օր շարٳնակ։

Նախքան լٳծողական մոﬕկներ կամ
լٳծողական դեղաﬕջոցներ (բացառٳթյամբ թաղանթանյٳթերի), փափկեցնող դեղաﬕջոցներ օգտագործելը
կամ հոգնա անելը՝ խորհրդակցեք Ձեր
բժշկի հետ։ Սխալ բٳժٳմը կարող է
վատթարացնել Ձեր վիճակը։ Որոշ բٳժական ﬔթոդներ չի կարելի կիրառել,
եթե Ձեր արյան սպիտակ գնդիկների
քանակը ցածր է։

Նյարդային խնդիրներ
«Ես պատրաստ էի այնպիսի
կողﬓակի ազդեցٳթյٳնների,
ինչպիսիք են սրտխառնոցն ٳ
մազաթափٳթյٳնը, բայց ինձ
զարմացրին այրոցի զգացողٳթյٳնը,
քորը և ծանրաշարժٳթյٳնը»:

Շատ մարդիկ գիտեն, որ քիﬕաթերապիան կարող է կողﬓակի ազդեցٳթյٳններ առաջացնել, օրինակ՝ մազաթափٳթյٳն, բայց և չգիտեն, որ
հնարավոր է նյարդային համակարգի
խնդիրներ ٳնենալ։ Քիﬕաթերապիայի ժամանակ կիրառվող որոշ
պատրաստٳկներ կարող են ազդել
նյարդային համակարգի վրա. համակարգ, որը ﬕավորٳմ է մարﬓի բոլոր մասերը և տեղեկٳթյٳններ փոխանցٳմ դեպի գլխٳղեղ և ողնٳղեղ,
ինչպես նաև հակառակ ٳղղٳթյամբ։
Եթե այս համակարգի գործٳնեٳթյٳնը խաթարված է, ապա կարող է առաջանալ կողﬓակի ազդեցٳթյٳնների
լայն բազմազանٳթյٳն, որոնցից
ﬔկն է պերիֆերիկ նեյրոպաթիան,
որն արտահայտվٳմ է ձեռքերի և ոտքերի զգայٳնٳթյան արտասովոր
խանգարٳﬓերով։ Հանդիպٳմ են
նաև այլ ախտանիշներ՝ քորի զգացողٳթյٳն կամ տանջող զգացողٳթյٳն,
թմրٳթյٳն, այրող (կամ սառը) ցավ,
գերզգայٳնٳթյٳն հպման/դիպչելٳ
նկատմամբ և մկանային թٳլٳթյٳն։
Դٳք կարող եք նաև ծանրաշարժٳթյٳն զգալ, հնարավոր են խնդիրներ՝
կապված հավասարակշռٳթյան և
կենտրոնացման հետ, որոշ գործողٳթյٳններ կարող են դժվարٳթյٳններ
առաջացնել, օրինակ՝ իրեր բարձրացնելը, կոճակներ կոճկելը կամ սեղﬔլը։
Նյարդային համակարգի խնդիրները
կարող են արտահայտվել ծնոտների
ցավով, մկանների զգայٳնٳթյամբ,
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ականջներٳմ աղմٳկով և լսողٳթյան
խանգարմամբ։
Եթե նկատٳմ եք վերոնշյալ ախտանիշներից որևէ ﬔկը, անհապաղ դրա
մասին տեղեկացրեք Ձեր բժշկին, որը
կարող է վերանայել նշանակված դեղաչափը կամ ﬔկ այլ դեղաﬕջոց նշանակել։ Որոշ դեպքերٳմ բժիշկը կարող է նշանակել վիտաﬕններ կամ
այնպիսի դեղաﬕջոցներ, որոնք
կանխարգելٳմ են վերոնշյալ ախտանիշների առաջացٳմը կամ ﬔղմացնٳմ են դրանք։ Քիﬕաթերապիայի
դադարեցٳﬕց հետո նեյրոպաթիաների ﬔծամասնٳթյٳնն աստիճանաբար (աﬕսների կամ անգամ տարիների ընթացքٳմ) անցնٳմ է։ Սակայն
որոշ դեպքերٳմ նյարդերն անդառնալիորեն են ﬖասվٳմ։ Անդառնալի
խանգարٳﬓերը կանխարգելել ٳհամար անﬕջապես պատﬔք Ձեր
բժշկին ախտանիշների մասին ճիշտ
այն պահին, երբ դրանք կհայտնվեն։
Օրագիր վարեք. դա կօգնի Ձեզ վերհիշել բոլոր մանրամասները։

ժٳթյٳնը ﬔծացնٳմ են ﬖասվածքներ ստանալ ٳվտանգը։
Ÿ

Պաշտպանեք ոտքերը, կրեք հարմարավետ և չսայթաքող կոշիկներ,
հագեք ոտքերը չսեղմող փափٳկ
կիսագٳլպաներ։

Ÿ

Զգٳշٳթյամբ զբոսնեք, սանդٳղքով վերٳվար անելիս հենվեք բազրիքին։ Լոգարանٳմ կամ լոգախցիկٳմ փռեք ոչ սահٳն մակերեսով խսիր։ Զգٳյշ եղեք լոգանք կամ
ցնցٳղ ընդٳնելիս, ինչպես նաև
լոգարանից/լոգախցիկից դٳրս գալٳց։

Ÿ

Ծալեք և ٳղղեք ձեռքերն  ٳոտքերը։ Մերսٳմը նٳյնպես կարող է օգտակար լինել։

Ÿ

Կանոնավոր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածٳթյٳնը կազմակերպեք
զբոսանքների ﬕջոցով, որոնք
կնպաստեն արյան շրջանառٳթյան բարելավմանը և կարող են
ﬔղմացնել ցավը։ Կարող եք նաև
այլ ֆիզիկական վարժٳթյٳններ
կատերել՝ բացառելով հեծանիվ վարելը։

Հոգացեք Ձեր մասին
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Ÿ

Պատﬔք բժշկին նկատվող բոլոր
ախտանիշների մասին։ Անհապաղ
տեղեկացրեք նրան, եթե ձեռքերի
կամ ոտքերի զգայٳնٳթյան խանգարٳմ եք նկատٳմ։

Ÿ

Զգٳյշ եղեք սٳր, տաք կամ վտանգավոր իրերի հետ շփվելիս։ Թٳլացած զգացٳﬓերը և ծանրաշար-
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Ÿ

Այրոցի զգացողٳթյٳնը ﬔղմացնել ٳհամար ձեռքերն  ٳոտքերն
ընկղﬔք գոլ կամ զով (բայց ոչ շատ
սառը) ջրի ﬔջ։ Պարզեք, թե աﬔնից լավ ինչը կօգնի Ձեզ։

Հաﬕ զգացողٳթյան
փոփոխٳթյٳն
«Ինձ թվٳմ է, թե աﬔնը, ինչ ٳտٳմ
եմ, փայլաթիթեղի համ ٳնի։ Թվٳմ
է՝ ատաﬓերիս վրա կրկին
բրեկետներ եմ կրٳմ։ Ինչո՞ւ է
այդպես»:
Քիﬕաթերապիայի ժամանակ կիրառվող դեղաﬕջոցները կարող են հաﬕ
զգացողٳթյան փոփոխٳթյٳն առաջացնել։ Թթվահամ ճաշատեսակները
կարող են քաղցր թվալ և հակառակը։
Այն ճաշատեսակները, որոնք Դٳք
նախկինٳմ վայելել եք, այժմ կարող են
դառնահամ և տհաճ թվալ։ Հաճախ
բերանٳմ կարող եք ﬓացորդային
տհաճ ﬔտաղական համ զգալ, իսկ
ٳտելիքը, հնարավոր է, տարօրինակ
բٳյր ٳնենա: Սեփական առողջٳթյան
մասին հոգածٳթյٳնը և դեղաﬕջոցների կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները
նٳյնպես ազդٳմ են ախորժակի վրա,
սակայն լիարժեք սնٳնդն այժմ առավել կարևոր է, քան երբևէ։ Սննդի պահանջը զարգանٳմ է հիվանդٳթյան
ընթացքٳմ։ Սնٳնդն օրգանիզﬕն
էներգիա և սնٳցող նյٳթեր է փոխանցٳմ, որոնք անհրաժեշտ են ٳռٳցքի

դեմ պայքարٳմ։ Սնվել ٳմասին մտածեք որպես բٳժման անքակտելի ﬕ
մաս։ Եթե Ձեր բժիշկն այլ խորհٳրդ չի
տվել, ապա ինքներդ Ձեզ համար նպատակ սահմանեք` պահպանել քաշը և
սեփական օրգանիզﬓ ապահովել
լիարժեք սննդով։

Հիշեք, որ բٳժմամբ
պայմանավորված հաﬕ
զգացողٳթյան
փոփոխٳթյٳնները
ժամանակավոր բնٳյթ են
կրٳմ, և շٳտով Դٳք կրկին
կկարողանաք վայելել
ٳտելիքը։

Ուտելիքն ավելի հաﬔղ դարձնելٳ
ﬕ քանի խորհٳրդ.
Ÿ

Մետաղական սպասքի փոխարեն
օգտագործեք պլաստմասսայից
պատրաստված սպասք։

Ÿ

Աշխատեք հնարավորինս հաճախ
մաքրել ատաﬓերը, բերանի խոռոչը ողողեք խﬔլ ٳսոդա պարٳնակող լٳծٳյթով։

Ÿ

Խﬔք ﬔծ քանակٳթյամբ հեղٳկ։

Ÿ

Ավելացրեք տարատեսակ հաﬔմٳնքներ՝ բարելավելٳ ٳտելիքի
համը։ Փորձեք ցիտրٳսներ, աղ,
շաքար կամ այլ հաﬔմٳնքներ,
որոնք հավանٳմ եք։

Ուղեցٳյց հիվանդների և խնամատարների համար 49

Ÿ

Ճաշակեք ոչ տաք ٳտելիք, քանի
որ դա թٳյլ է բٳրٳմ և պակաս ազդեցիկ է հաﬕ տեսանկյٳնից։ Դա
կօգնի Ձեզ հոտի և հաﬕ զգացողٳթյٳնների փոփոխٳթյٳնները
պակաս նկատելի դարձնել։

Ÿ

Փորձեք մարինացված տավարի ٳ
հավի ﬕս և ձٳկ։ Լավ մարինացված սննդամթերքը պարٳնակٳմ
է իտալական սոٳսներ, հյٳթեր,
գինիներ, խորովածի համար նախատեսված թանձրٳկներ կամ սոյայի սոٳսներ։

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Օգտագործեք անանٳխային կոնֆետներ, շնչառٳթյٳնը թարմացնող ﬕջոցներ կամ թարմ մրգերի
կտորներ։ Դրանք կարող են վերացնել այլ տարօրինակ հաﬔրը և
բերանٳմ թողնել իրենց յٳրահատٳկ համը։ Եթե բերանի խոռոչٳմ
խոցեր ٳնեք, ապա ﬕ՛ կերեք ցիտրٳսներ, ինչպես նաև ﬕ՛ խﬔք
դրանցից պատրաստված հյٳթեր։
Մի՛ օգտագործեք սٳրճ, կոֆեինով
թեյ, ալկոհոլային ըմպելիքներ և
քաղցրավենիք։ Մի՛ կերեք տապակած, ճարպոտ/յٳղոտ կամ չափից
դٳրս հաﬔմված ٳտելիք, որը
գրգռٳմ է աղիները և կարող է առաջացնել փորլٳծٳթյٳն, ինչպես
նաև ջղակծկٳﬓեր։
Կոճապղպեղի կամ անանٳխի հավելٳմը (կոճապղպեղի գարեջٳր
կամ անանٳխով թեյ) կօգնի թաքցնել ﬔտաղի ﬓացորդային տհաճ
համը։

Քիﬕաթերապիա

Ÿ

Հնարավորٳթյան դեպքٳմ մշտապես ընտրեք սպիտակٳցներով հարٳստ և բարձր կալորիականٳթյամբ սննդամթերք, օրինակ՝
գետնանٳշի/արախիսի կարագ,
պաղպաղակ, ընկٳյզ, յոգٳրտ,
լոբի, ոլոռ, ձ ٳև պանիր։

Խորհٳրդներ՝ ընդٳնվող
կալորիաների քանակի
ավելացման վերաբերյալ
Շատ կարևոր է բավականաչափ քանակٳթյամբ կալորիաներ և սպիտակٳցներ ընդٳնել՝ բարձրացնել ٳօրգանիզﬕ էներգիայի մակարդակը
քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ:
ՆՇՈՒՄ. Հրաժարվե՛ք ճարպոտ/
յٳղոտ ճաշատեսակներից, եթե
դրանք սրտխառնոց և փսխٳմ են
առաջացնٳմ։
Ÿ

Կալորիաներով հագեցած սնٳնդ
կերեք, օրինակ՝ ընկٳյզ, պանիր,
չորահաց։

Ÿ

Ճաշատեսակներին կարագ ավելացրեք։

Ÿ

Աղանդերի ﬔջ ավելացրեք
կրեﬓեր կամ հարած սերٳցք։

Ÿ

Հաճախակի կերեք պաղպաղակ։

Ÿ

Աղցանների և սենդվիչների ﬔջ
ավելացրեք մայոնեզ, լցոնած ձٳ
կերեք և այլն։

Ÿ

Կերեք գետնանٳշի/արախիսի կարագ։

Ÿ

Տապակած կարտոֆիլին և բանջարեղենին ավելացրեք թթվասեր։

Ÿ

Առավոտյան շիլայի հետ խﬔք
կաթ, կակաո և կերեք պٳդինգ/
բիսկվիթ (քաղցր թխվածք)։

Ÿ

Կերեք սպիտակٳցներով հագեցած ٳտելիք, օրինակ՝ ձٳկ, ﬕս,
ձ ٳև պանիր։

Առանց Ձեզ բٳժող բժշկի կամ բժիշկդիետոլոգի հետ խորհրդակցելٳ՝ ﬕ՛
ընդٳնեք վիտաﬕններ կամ սննդի
հավելٳﬓեր և ﬕ՛ օգտագործեք դեղաբٳյսեր։ Որոշ հավելٳﬓեր կարող
են ﬖասակար լինել և նٳյնիսկ ազդել
Ձեր բٳժման վրա։

Եղٳնգների և մաշկի
փոփոխٳթյٳններ
Քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ կարող են ի հայտ գալ մաշկային տարբեր
խնդիրներ, ինչպիսիք են` կարմրٳթյٳնը, քորը, ցանը, թեփոտٳմը, չորٳթյٳնը, կորյակները, արևի նկատ-

մամբ գերզգայٳնٳթյٳնը։ Ներերակային ներարկման որոշ հակաٳռٳցքային պատրաստٳկներ կարող են
երակի ողջ երկարٳթյամբ մգացնել
մաշկի գٳյնը, հատկապես՝ թٳխ
մաշկ ٳնեցողների դեպքٳմ։ Բٳժման
ավարտից ﬕ քանի աﬕս հետո մաշկի
մգացած հատվածները կրկին բաց
երանք են ստանٳմ։ Եղٳնգները
նٳյնպես կարող են մգանալ, դեղնել,
դառնալ փխրٳն կամ ճաքճքված, և
դրանց վրա կարող են առաջանալ
գծեր կամ փոսիկներ։
Այս խնդիրների ﬔծամասնٳթյٳնը
Ձեր առող ջٳթյան համար լٳրջ
վտանգ չի ներկայացնٳմ, և Դٳք ինքնٳրٳյն կարող եք պայքարել դրանց
դեմ, սակայն որոշները հատٳկ ٳշադրٳթյٳն և անհետաձգելի բժշկական
ﬕջամտٳթյٳն են պահանջٳմ։ Օրինակ՝ որոշ դեղաﬕջոցներ արյٳնատար անոթներից դٳրս հայտնվելٳ
դեպքٳմ կարող են հյٳսվածքներին
ծանր և անդառնալի ﬖասվածքներ
առաջացնել։ Անհապաղ պետք է տեղեկացնել բٳժող բժշկին կամ բٳժքրոջը, եթե ներերակային քիﬕաթերապիայի ժամանակ այրոցի զգացողٳթյٳն եք ٳնենٳմ կամ ցավ զգٳմ
դեղաﬕջոցի ներարկման կետٳմ։
Միշտ չէ, որ դա որևէ վատ բանի նշան
է, այնٳաﬔնայնիվ ավելի լավ է ստٳգել։ Որոշ ախտանիշներ կարող են
վկայել ալերգիկ ռեակցիայի մասին,
որն անհապաղ բٳժٳմ է պահանջٳմ։
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Դիﬔք Ձեզ բժշկին, եթե.
Ÿ

զգٳմ եք մաշկի հանկարծակի,
ٳժեղ քոր,

Ÿ

մաշկը պատված է ցանով կամ
բշտիկներով,

Ÿ

առաջացել են շնչառական խնդիրներ կամ շնչառٳթյٳնը դարձել է
ծանր և խզացող։

Ի՞նչպես հաղթահարել մաշկի
և եղٳնգների հետ կապված
խնդիրները

Ÿ

Եթե մաշկը չոր է, ապա օգտագործեք մարﬓի կրեմ կամ լոսյոն։

Ÿ

Մի՛ օգտագործեք ալկոհոլ պարٳնակող օծանելիք, քսٳք կամ
սափրվելٳց հետո կիրառվող բٳրٳﬓավետ նյٳթեր։

Ÿ

Քորի դեպքٳմ Ձեզ կարող են օգնել
ալերգիայի բٳժման համար օգտագործվող պատրաստٳկները
(առավել մանրամասն կարող եք
տեղեկանալ Ձեր բժշկից)։

Եղٳնգների խնդիրներ
Ÿ

Դեղատներٳմ վաճառվٳմ են
եղٳնգների ամրացման համար
նյٳթեր, որոնք կարելի է օգտագործել փխրٳն և ճաքճքված եղٳնգների բٳժման համար։ Սակայն ﬕ՛
մոռացեք, որ դրանք կարող են
գրգռող ազդեցٳթյٳն ٳնենալ Ձեր
մաշկի և եղٳնգների վրա։

Ÿ

Պաշտպանիչ ձեռնոցներ կրեք, երբ
այգեգործական աշխատանքներ
եք կատարٳմ, ամանեղեն լվանٳմ
կամ տանը մաքրٳթյٳն անٳմ։

Ÿ

Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին, եթե
եղٳնգների հատվածٳմ կարմրٳթյٳն, ցավ կամ այլ փոփոխٳթյٳններ եք նկատել։

Կորյակներ
Ÿ

Մանրակրկիտ մաքրեք դեմքի մաշկը և հետևեք, որպեսզի այն չոր
ﬓա։ Մի՛ սեղﬔք արդեն իսկ ձևավորված կորյակները։

Ÿ

Հարցրեք Ձեր բժշկին` արդյո՞ք կարելի է օգտվել առանց դեղատոմսի
վաճառվող դեմքի մաքրման պատրաստٳկներից, կրեմներից և օճառից։

Մաշկի քոր և չորٳթյٳն
Ÿ
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Մաշկի չորٳթյٳնը կանխել ٳհամար ընդٳնեք ոչ թե տաք լոգանք,
այլ ցնցٳղ։ Ցնցٳղ ընդٳնել ٳհամար նախատեսված՝ մաշկը խոնավացնող գել կամ օճառ օգտագործեք։

Քիﬕաթերապիա

Գերզգայٳնٳթյٳն արևային
ճառագայթման նկատմամբ
Ÿ

Հնարավորինս խٳսափեք արևի
ٳղիղ ճառագայթներից, հատկապես՝ 10։00-16։00, երբ արևի ճառագայթٳﬓ աﬔնաٳժեղն է։

Ÿ

Արևային ճառագայթմամբ պայմանավորված ﬖասվածքները կանխել ٳհամար օգտագործեք SPF-15
կամ ավելի բարձր պաշտպանիչ
գործոնով կրեﬓեր։

Ÿ

Շٳրթերին քսեք պաշտպանիչ գործոնով բٳժիչ բալզամ։

Ÿ

Արևի տակ գտնվել ٳժամանակ հագեք բամբակյա երկարաթև վերնաշապիկ և երկար տաբատ, ինչպես
նաև կրեք լայնեզր արևապաշտպան գլխարկ, հատկապես՝ եթե արդեն մազերի կորٳստ ٳնեք։

Ÿ

Մի՛ մոռացեք, որ քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ անգամ թٳխ մաշկով մարդիկ պետք է պաշտպանվեն արևից։

թյամբ որոշվٳմ են Ձեր երիկամային
ֆٳնկցիայի ցٳցանիշները։ Որոշ
պատրաստٳկներ կարող են փոխել
ﬔզի գٳյնը և հոտը։ Երբեﬓ դեղորայքի յٳրահատٳկ հոտը կարող է պահպանվել ﬕնչև 72 ժամ։
Քիﬕաթերապիայի ժամանակ հնարավորինս շատ հեղٳկ խﬔք՝ ապահովել ٳերիկաﬓերի բավարար գործٳնեٳթյٳնը և կանխել ٳհնարավոր
խնդիրների առաջացٳմը։ Հատկապես կարևոր է ﬔծ քանակٳթյամբ հեղٳկ խﬔլ այն դեպքٳմ, եթե նշանակված դեղաﬕջոցների հետևանքով
գրգռվٳմ է ﬕզապարկը կամ ﬖասվٳմ են երիկաﬓերը։ Կարող եք խﬔլ
ջٳր, հյٳթեր, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, արգանակ: Մեծ քանակٳթյամբ հեղٳկ են պարٳնակٳմ պաղպաղակը, ապٳրները, կիսելը և դոնդողը:

Խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ,
եթե նկատել եք հետևյալ
ախտանիշները.

Երիկաﬓերի և ﬕզապարկի
խնդիրներ

Ÿ

ցավ կամ այրոցի զգացողٳթյٳն
ﬕզել ٳընթացքٳմ,

Որոշ հակաքաղցկեղային դեղաﬕջոցներ կարող են գրգռող ազդեցٳթյٳն
ٳնենալ ﬕզապարկի լորձաթաղանթի
վրա կամ էլ ժամանակավոր կամ անդառնալի ﬖաս պատճառել դրանց։
Քիﬕաթերապիայի յٳրաքանչյٳր
սեանսից առաջ արյան հետազոտٳ-

Ÿ

հաճախաﬕզٳթյٳն,

Ÿ

զգացողٳթյٳն՝ ասես չեք կարող
ﬕզել, ﬔզը դٳրս չի գալիս,

Ÿ

կարմրավٳն կամ արյٳնոտ ﬔզ,

Ÿ

ջերմٳթյٳն,

Ÿ

տենդ։
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Հարբٳխանման
ախտանիշներ
Երբեﬓ քիﬕաթերապիայից հետո
Ձեզ կարող է թվալ, թե հարբٳխով եք
հիվանդացել, մասնավորապես՝ այն
դեպքٳմ, եթե բٳժման սխեման պարٳնակٳմ է նաև կենսաբանական դեղաﬕջոցներ։ Հարբٳխանման ախտանիշներից են մկանացավերը և
հոդացավերը, գլխացավը, հոգնածٳթյٳնը, սրտխառնոցը, ջերմٳթյٳնը,
տենդը և ախորժակի բացակայٳթյٳնը, որոնք տևٳմ են 1-3 օր։ Նման ախտանիշները կարող են նաև պայմանավորված լինել հենց ٳռٳցքային հիվանդٳթյամբ, ինչպես նաև բորբոքմամբ։ Խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ,
եթե նկատել եք վերոնշյալ ախտանիշները։

Հեղٳկի արտահոսքի
խաթարٳմ
Քիﬕաթերապիայի ժամանակ Ձեր
օրգանիզմٳմ կարող է ավելորդ հեղٳկ կٳտակվել, որի պատճառը կարող են լինել հորմոնային փոփոխٳթյٳնները, դեղաﬕջոցները կամ էլ
բٳն չարորակ ٳռٳցքը։ Դիﬔք Ձեր
բժշկին, եթե դեմքին, ձեռքերին և ոտքերին հայտնվել են այտٳցներ, կամ
եթե որովայնը հանկարծակի կտրٳկ
ﬔծացել է։ Այտٳցների դեպքٳմ հարկավոր է զերծ ﬓալ աղի ٳտելիքից։
Եթե խնդիրն իսկապես լٳրջ է, ապա
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Քիﬕաթերապիա

բٳժող բժիշկն այնպիսի պատրաստٳկներ կնշանակի, որոնք նպաստٳմ են օրգանիզﬕց ավելորդ հեղٳկի արտահոսքին։

Քիﬕաթերապիայի
ազդեցٳթյٳնը սեռական
օրգանների, սեքսٳալٳթյան
և պտղաբերٳթյան վրա
Քիﬕաթերապիան կարող է (թեև ոչ
ﬕշտ) ﬖասել սեռական օրգանները
(տղամարդկանց ամորձիները և կանանց ձվարանները)։ Կողﬓակի ազդեցٳթյٳնների բնٳյթը և դրանց
հայտնվել ٳհավանականٳթյٳնը
կախված են կիրառվող դեղաﬕջոցներից, ինչպես նաև մարդ ٳտարիքից
և ընդհանٳր առողջական վիճակից։
Նախքան բٳժٳմը սկսելը՝ փորձեք
պարզել` արդյո՞ք դա կարող է ազդել
երեխա ٳնենալ ٳՁեր կարողٳթյան
վրա: Եթե այս խնդիրը մտահոգٳմ է
Ձեզ, քննարկեք դա բժշկի և ընտանիքի պլանավորման մասնագետի հետ,
տեղեկացեք, թե պտղաբերٳթյան
պահպանման ինչ ﬕջոցառٳﬓեր կարելի է կատարել նախքան բٳժման
ﬔկնարկը:

Տղամարդիկ
Հակաٳռٳցքային պատրաստٳկները կարող են նվազեցնել սերﬓաբջիջների քանակը և թٳլացնել դրանց

շարժٳնٳթյٳնը։ Նման փոփոխٳթյٳնները կարող են առաջացնել ժամանակավոր կամ անդառնալի անպտղٳթյٳն՝ երեխա սերﬓավորելٳ
անկարողٳթյٳն, որը ոչ ﬕ կերպ կապված չէ տղամարդٳ՝ սեռական հարաբերٳթյٳն ٳնենալ ٳկարողٳթյան
հետ։ Քիﬕաթերապիան կարող է նաև
ազդել էրեկցիայի առաջացման և տևողٳթյան վրա։ Քիﬕաթերապիայի
ընթացքٳմ երեխայի սերﬓավորٳմը,
քրոմոսոﬓերٳմ տեղի ٳնեցող փոփոխٳթյٳններով պայմանավորված,
կարող է հանգեցնել էմբրիոնի զարգացման արատների առաջացմանը։

Ի՞նչ անել
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Նախքան բٳժման ﬔկնարկը՝
քննարկեք Ձեր բժշկի հետ` արդյո՞ք
անհրաժեշտ է Ձեր սերմնահեղٳկը
պահպանել սպերմայի բանկٳմ,
որպեսզի հետագայٳմ արհեստական բեղﬓավորմամբ հնարավոր
լինի երեխաներ ٳնենալ։ Ճշտեք
նաև այդ ծառայٳթյան արժեքը,
քանի որ այն վճարովի է։
Քիﬕաթերապիայի ողջ ընթացքٳմ օգտագործեք կամ Ձեր զٳգընկերոջը խնդրեք օգտագործել
հակաբեղﬓավորիչ ﬕջոցներ։
Քիﬕաթերապիային անﬕջապես
հաջորդող 48 ժամվա ընթացքٳմ
օգտագործեք պահպանակ, քանի
որ սերﬓահեղٳկի հետ ﬕասին

կարող է արտազատվել դեղաﬕջոցի որոշ չափաբաժին։
Ÿ

Տեղեկացեք Ձեր բժշկից` արդյո՞ք
Ձեր բٳժٳմը կարող է հանգեցնել
անպտղٳթյան։ Եթե այո, ապա
ճշտեք` արդյո՞ք այդ ազդեցٳթյٳնը
ժամանակավոր է, թե՞ անդառնալի
բնٳյթ կկրի։

Կանայք
Քիﬕաթերապիան խաթարٳմ է ձվարանների գործٳնեٳթյٳնը՝ նվազեցնելով դրանց կողﬕց արտադրվող հորմոնների քանակը։ Դաշտանը քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ կարող է դառնալ անկանոն կամ առհասարակ դադարել։
Ÿ

Անպտղٳթյٳնը կամ հղիանալٳ
անկարողٳթյٳնը կարող է ինչպես
ժամանակավոր, այնպես էլ անդառնալի բնٳյթ կրել։ Արդյո՞ք կառաջանա անպտղٳթյٳն, և որքա՞ն
ժամանակ այն կտևի: Այս հարցերի
պատասխանը կախված է բազմաթիվ գործոններից, մասնավորապես` դեղաﬕջոցից, չափաբաժնից, ինչպես նաև կնոջ տարիքից։

Ÿ

Դաշտանադադար․ արդյո՞ք քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ կինը
դաշտանադադար կٳնենա, թե ոչ,
պայմանավորված է կնոջ տարիքով, կիրառվող դեղաﬕջոցի տեսակով  ٳչափաբաժնով։ Քիﬕաթերապիան կարող է առաջացնել
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դաշտանադադարին բնորոշ խանգարٳﬓեր, ինչպիսիք են ջերմահորդանքը և հեշտոցի լորձաթաղանթի չորٳթյٳնը։ Հեշտոցի լորձաթաղանթի նման փոփոխٳթյٳնները կարող են անհարմարٳթյٳն պատճառել սեռական հարաբերٳթյան ժամանակ և կնոջը
դարձնել ընկալٳնակ հեշտոցի/ﬕզապարկի բորբոքٳﬓերի նկատմամբ։ Քիﬕաթերապիայի ժամանակ ցանկացած ինֆեկցիա
վտանգ է ներկայացնٳմ և անհապաղ բٳժٳմ պահանջٳմ։

են անﬕջապես հեշտոցի լորձաթաղանթի վրա։ Դրանց մասին
մանրամասն տեղեկացեք դեղատներٳմ։
Ÿ

Կրեք բամբակյա ներքնազգեստ և
հիգիենայի պարագաներ, որոնք
օդ են փոխանցٳմ։

Ÿ

Մի՛ կրեք խիտ գործվածքից կարված, կիպ նստող տաբատ։

Ÿ

Խնդրեք Ձեր բժշկին նշանակել
հեշտոցի մոﬕկներ կամ կրեﬓեր՝
նվազեցնել ٳբորբոքման վտանգը։

Հղիٳթյٳն
Ինչպե՞ս դիմակայել
ջերմահորդանքներին
Ÿ

կրեք բարակ բամբակյա հագٳստ,

Ÿ

զերծ ﬓացեք կոֆեին պարٳնակող և ալկոհոլային ըմպելիքներից,

Ÿ

զբաղվեք մարﬓամարզٳթյամբ,

Ÿ

փորձեք կատարել հանգստացնող/թٳլացնող վարժٳթյٳններ։

Ինչպե՞ս նվազեցնել տհաճ
զգացողٳթյٳնները հեշտոցٳմ և
կանխել ինֆեկցիան
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Ÿ

Սեռական հարաբերٳթյան ժամանակ օգտագործեք ինտիմ քսٳք
կամ լٳբրիկանտ։

Ÿ

Դեղատներٳմ վաճառվٳմ են հեշտոցի չորٳթյան դեմ ﬕջոցներ,
օրինակ՝ գելեր, որոնք կիրառվٳմ

Քիﬕաթերապիա

Թեև քիﬕաթերապիայի ժամանակ
հնարավոր է հղիանալ, սակայն դա
ցանկալի չէ, քանի որ առկա է էմբրիոնի զարգացման արատների առաջացման բարձր ռիսկ։ Քիﬕաթերապիայի
ողջ ընթացքٳմ անհրաժեշտ է ձեռնարկել հٳսալի պաշտպանٳթյٳն
հղիٳթյٳնից: Ձեր բժշկի հետ քննարկեք, թե որ հակաբեղﬓավորիչ ﬕջոցներն են նախատեսված Ձեր դեպքٳմ:
Եթե ٳռٳցքի հայտնաբերման պահին
կինն արդեն հղի է, ապա հնարավորٳթյան դեպքٳմ քիﬕաթերապիան
հետաձգٳմ են ﬕնչև ծննդաբերٳթյٳն։ Եթե հարկավոր է անհապաղ
սկսել բٳժٳմը, ապա քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ չափազանց ٳշադիր և խնամքով հսկվٳմ է երեխայի
վիճակը։

ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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ؤՌؤՑՔՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԽՆԴԻՐ Է
Թեև ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնը խիստ անձնական փորձառٳթյٳն է,
սակայն Ձեր ընտանիքի անդաﬓերը չեն կարող անմասն ﬓալ դրանից.
չէ՞ որ նրանք աջակցٳմ են Ձեզ և հոգ տանٳմ Ձեր մասին։ Միասին և
առանձին դٳք այնպիսի ճանապարհ եք անցնٳմ, որտեղ առկա են ինչպես
խոր հٳյզեր, այնպես էլ դերերի փոփոխٳթյٳն։ Ուռٳցքը Ձեր ընտանիքٳմ
բոլորին է վերաբերվٳմ։
Ընտանեկան դերերի
փոփոխٳթյٳն
Տարիների ընթացքٳմ Ձեր ընտանիքٳմ ձևավորվել են տարբեր դերեր,
պատասխանատվٳթյան ոլորտներ,
ինչպես նաև ընտանիքի անդաﬓերի
ﬕջև շփման որոշակի ձևեր։ Դٳք ապրել եք Ձեզ ծանոթ մոդելի համաձայն։
Սակայն հիմա՝ նման ճգնաժամային
իրավիճակٳմ այդ մոդելի գործٳնեٳթյٳնը կարող է դադարել։ Ընտանիքի`
որպես ﬔկ ﬕասնական համակարգի
առջև ծառանٳմ են բազմաթիվ փոփոխٳթյٳններ։ Հարկավոր է ընդٳնել նոր դերերը և ընտելանալ դրանց։
Եղեք բաց շփման համար, որոշٳﬓերը ﬕասին կայացրեք, աջակցեք
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ﬕմյանց հٳզական հարցերٳմ և որոշակի տնային  ٳտնտեսվարման գործերի համար պատասխանատվٳթյٳնը բնականոն համարեք։
Դերերի փոփոխٳթյանն ընտանիքի
անդաﬓերը կարող են տարբեր կերպ
արձագանքել։ Երեխաները, ծնողները
կամ այլ մտերիմ հարազատներ աﬔնասկզբնական շրջանٳմ հնարավոր է
հատٳկ ٳշադրٳթյան կարիք ٳնենան, սակայն աստիճանաբար նրանք
կընտելանան այդ փոփոխٳթյٳններին։ Չպետք է մոռանալ, որ ընտանիքի անդաﬓերին համակٳմ են ٳժեղ և
հակասական հٳյզեր. հնարավոր է՝
զայրٳյթ կամ վրդովմٳնք առաջանա
այն հանգամանքից, որ նրանց սիրելի
անձնավորٳթյան մոտ ٳռٳցք է
հայտնաբերվել։ Դٳք չեք կարող իմանալ այլ մարդկանց զգացմٳնքները։
Շատ կարևոր է օգնٳթյան ձեռք ﬔկնել ﬕմյանց, որպեսզի աﬔն բան Ձեր
օգտին գործի։

Կազﬔք ընտանեկան
գործողٳթյٳնների ծրագիր

Հٳյզեր

Կյանքը հարٳստ է մանրٳքներով։ Օգտակար է գործողٳթյٳնների ծրագիր
մշակել, որը կընդգրկի աշխատանքային հանձնարարٳթյٳններ և պարտականٳթյٳններ, որոնք կարելի է
բաշխել, կատարել ﬕահամٳռ ٳժերով կամ էլ, առհասարակ, անկատար
թողնել։ Եթե ինչ-որ ﬔկն իր վրա շատ
պարտականٳթյٳններ է վերցրել,
ապա գործողٳթյٳնների ծրագիրն օգնٳմ է ավելի լավ բաշխել հանձնարարٳթյٳնները։ Ձեր էներգիան և կենսական ٳժը խնայեք Ձեզ համար, ընտանիքի և ընկերների համար։ Օգնٳթյան դիﬔք այնպիսի առօրյա խնդիրների լٳծման համար, ինչպիսիք են.
Ÿ

տրանսպորտ,

Ÿ

երեխայի խնամք,

Ÿ

կերակրի պատրաստٳմ,

Ÿ

գնٳﬓեր,

Ÿ

տնային և տնտեսվարման աշխատանքներ (եթե նյٳթապես ապահովված եք, ապա սպասٳհի վարձեք)։ Եթե Դٳք ﬔնակ եք ապրٳմ
կամ ընտանիքից հեռ ٳեք, ապա
խնդրեք ինչ-որ ﬔկին օգնել Ձեզ։

Օգնե՛ք ինքներդ Ձեզ՝
ընդٳնելով օգնٳթյٳնը։

Բոլոր զգացմٳնքները
բնական են:
Թեև յٳրաքանչյٳր ոք, իմանալով իր
օրգանիզմٳմ ٳռٳցքի առկայٳթյան
մասին, ցնցٳմ է ապրٳմ, սակայն անհատական ռեակցիաները կարող են
տարբեր լինել։ Ձեր զգացմٳնքներն ٳ
ռեակցիաները չեն կարող լինել ճիշտ
կամ սխալ։ Այնٳաﬔնայնիվ, գոյٳթյٳն ٳնեն բազմաթիվ նմանատիպ
հٳյզեր և ռեակցիաներ, որոնք բնորոշ
են մարդկանց, երբ նրանք տեղեկանٳմ են ٳռٳցքի գոյٳթյան մասին,
ինչպես նաև բٳժման ընթացքٳմ և
դրանից հետո։ Դրանք են՝
Ÿ

վախ,

Ÿ

քեն,

Ÿ

տխրٳթյٳն/դեպրեսիա,

Ÿ

շփոթմٳնք,

Ÿ

ﬔնٳթյٳն,

Ÿ

արտասվել ٳցանկٳթյٳն,

Ÿ

ախորժակի փոփոխٳթյٳն,

Ÿ

ٳշադրٳթյան կենտրոնացման
դժվարٳթյٳններ,

Ÿ

բարդٳթյٳններ որոշٳﬓեր
կայացնելիս,

Ÿ

դյٳրագրգռٳթյٳն,

Ÿ

իրականٳթյան զգացողٳթյան
կորٳստ,
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Ÿ

իրադարձٳթյٳնների ընթացքի
նկատմամբ վերահսկողٳթյան
կորստի զգացٳմ,

Ÿ

անտրամաբանական մտքեր,

Ÿ

թٳյլ սեռական ձգողٳթյٳն կամ
դրա բացակայٳթյٳն։

զգացմٳնքները՝ դրանք հոգ ٳխորքٳմ թաքցնել ٳփոխարեն։ Որոշ հետազոտٳթյٳններ վկայٳմ են, որ սեփական զայրٳյթն  ٳտխրٳթյٳնն
արտահայտող հիվանդների բٳժٳﬓ
ավելի ﬔծ հաջողٳթյամբ է ընթանٳմ,
քան այն հիվանդներինը, որոնք
ճնշٳմ են իրենց հٳյզերը։ Լٳրջ
տրավմայի ժամանակ հոգ ٳտոկٳնٳթյٳնը պահպանել ٳձգտٳմը
կենսական ﬔծ ٳժ է պահանջٳմ, որն
ավելի նպաստավոր է ٳղղել ապաքինմանն  ٳվերականգնմանը։

Խոսեք Ձեր խնդիրների մասին

Հնարավոր է՝ Դٳք զգաք այս ռեակցիաներից որևէ ﬔկը կամ նٳյնիսկ
բոլորը։ Նման զգացմٳնքները գալիս
և գնٳմ են։ Ձեր հٳզական վերելքներն
 ٳանկٳﬓերը կախված են բազմաթիվ հանգամանքներից՝ բٳժման փٳլից, ինքնազգացողٳթյٳնից, ինչպես
նաև Ձեզ առաջարկվող օգնٳթյան և
աջակցٳթյան առկայٳթյٳնից կամ
բացակայٳթյٳնից։

Հարգեք Ձեր զգացմٳնքները
Ինչ զգացմٳնքներ էլ ٳնենանք,
կարևոր է հարգել սեփական փոփոխվող հٳյզերը և գիտակցել, որ դրանք
բնական են։ Նաև շատ կարևոր է կարողանալ արտահայտել սեփական
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Սեփական վիշտը կիսելٳ ٳնակٳթյٳնը կարևոր քայլ է վերահսկողٳթյան զգացողٳթյան և ակտիվ դիրքորոշման ձեռքբերման ճանապարհին։
Եթե դժվարանٳմ եք խոսել, ապա
փորձեք գրել Ձեր խնդիրների մասին։
Ուռٳցքային հիվանդٳթյٳններից
բٳժվող բազմաթիվ մարդիկ ասٳմ
են, որ սեփական վիշտն արտահայտելն  ٳայն հաղթահարելն ավելի դյٳրին է այն մարդկանց շրջապատٳմ,
որոնք հասկանٳմ են հիվանդի ապրٳﬓերը։
Օգնٳթյٳն հայցեք ընտանիքից, ընկերներից, այն մարդկանցից, որոնք
բٳժվել և ապաքինվել են ٳռٳցքից,
աջակցٳթյան խմբերից և մասնագետներից (օրինակ՝ հոգեթերապևտներից)։

Եկե՛ք բարկանանք
Զայրٳյթը կարող է ինչպես
օգտակար, այնպես էլ ﬖասակար
լինել առողջٳթյան համար՝
կախված նրանից, թե ինչին է
ٳղղվٳմ։
Սեփական զայրٳյթը զսպելը կենսական ﬔծ ٳժ է պահանջٳմ։ Անիմաստ
է տարվել վշտով, զայրանալ օտար
մարդկանց վրա կամ մանրٳքների
պատճառով վիճել մտերիﬓերի հետ։
Ընկալեք զայրٳյթի առկայٳթյٳնը և
դրա արտահայտման համար կառٳցողական ձևեր գտեք։

և տարանջատել, թե ٳմ վրա եք բարկանٳմ. ինքներդ Ձե՞զ վրա, որովհետև
ինչ-որ բանٳմ ﬔղավոր եք, ճակատագրի՞ վրա, որ Ձեզ է ընտրել։
Մի՞գٳցե գիտնականների վրա եք բարկանٳմ, որ չեն ստեղծել հրաշք դեղաﬕջոցը, Ձեր ընկերների և ընտանիքի
անդաﬓերի՞ վրա, որ, հավանաբար,
չեն պատկերացնٳմ, թե ինչ եք զգٳմ։
Սեփական զգացմٳնքների ընկալٳմը
չի նշանակٳմ, որ Ձեր զայրٳյթն
անﬕջապես կանհետանա։ Սակայն,
դա առաջին քայլն է ճիշտ ٳղղٳթյամբ, որպեսզի Ձեր հիվանդٳթյան
դեմ պայքարٳմ այդ հզոր հٳյզերը վերածվեն կառٳցողական բٳժիչ ٳժի։

Զայրٳյթը դեմ առ դեմ ընդٳնեք
Զարմանալի չէ, որ զայրացած եք: Դա
սովորական և բնականոն ռեակցիա է։
Թեև զայրٳյթը կարող է Ձեզ ٳժասպառ անել, այնٳաﬔնայնիվ դա այն
ﬕակ ﬕջոցն է, որն օգնٳմ է Ձեզ
ٳռٳցքի առկայٳթյան մասին տեղեկանալٳց հետո հաղթահարել առաջին բարդ ժամանակաշրջանը։ Ձեր
առողջٳթյան և բարեկեցٳթյան տեսանկյٳնից, շատ կարևոր է, որ բացասական հٳյզերն արտահայտելٳ
ﬕջոց գտնեք։

Մի՛ թաքցրեք Ձեր հٳյզերն ٳ
զգացմٳնքները
Ÿ

Բարձ նետեք կամ հարվածեք
դրան։

Ÿ

Ֆիզիկական վարժٳթյٳններ
կատարեք, զբոսնեք։

Ÿ

Նամակներ կամ
բանաստեղծٳթյٳններ գրեք։

Ÿ

Ձեր մտքերն  ٳզգացմٳնքները
կիսեք ընկերոջ, ընտանիքի
անդաﬕ կամ այն մարդ ٳհետ,
ով նٳյնպես ٳռٳցք ٳնի կամ
ٳնեցել է։

Ÿ

Հանդարտվեք/թٳլացեք,
կենտրոնացեք խոր շնչառٳթյան

Հասկացեք Ձեր զայրٳյթի
պատճառը
Այն, ինչ առաջին հերթին կարող եք
անել ինքներդ Ձեզ համար, հասկանալ
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

վրա և մտաբերեք հաճելի պահեր
կամ երևակայեք դրանց մասին։

վածٳթյٳնը կարող է տարբեր դրսևորٳﬓեր ٳնենալ.

Փորձեք կատարել պարզ և
դանդաղ վարժٳթյٳններ,
ինչպիսիք են յոգան, Թայ Շին
կամ պարերը։

Ÿ

նյարդայնٳթյٳն,

Ÿ

լարվածٳթյٳն,

Ÿ

վիշտ,

Ÿ

վախ,

Ÿ

այնպիսի զգացողٳթյٳն՝ կարծես
աﬔն բան վերահսկողٳթյٳնից
դٳրս է,

Ÿ

խٳճապ։

Զբաղվեք այնպիսի գործٳնեٳթյամբ, որը Ձեզ հաճելի է, օրինակ՝ զբաղվեք նկարչٳթյամբ կամ
թխվածքներ թխեք։
Խորհրդատٳի կամ հոգեբանի
օգնٳթյամբ զբաղվեք Ձեր
զգացմٳնքների խորքային
ٳսٳﬓասիրմամբ։

Ընկճվածٳթյٳն
«Լինٳմ են պահեր, հիﬓականٳմ
գիշերը, կամ երբ ﬔնակ եմ, երբ
մտքերս ընթանٳմ են
տեսահոլովակի նման, որը սխալ
արագٳթյամբ է առաջ շարժվٳմ։
Բայց հնարքներ եմ սովորել՝
հաղթահարել ٳնման պահերը»:

Ընկճվածٳթյան տարբեր
դրսևորٳﬓեր
Ընկճվածٳթյٳնը բնականոն ռեակցիա է նոր կամ սթրեսային իրավիճակների նկատմամբ։ Երբեﬓ այդպիսի զգացմٳնքներն արագ են առաջանٳմ և անհետանٳմ, սակայն երբեﬓ
էլ բավական երկար են տևٳմ։ Ընկճ62
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Երբեﬓ կարող են ֆիզիկական ռեակցիաներ առաջանալ, օրինակ՝
Ÿ

գրգռված ստամոքս կամ մարսողٳթյան խանգարٳﬓեր,

Ÿ

ափերի քրտնٳմ,

Ÿ

շնչառٳթյան դժվարٳթյٳններ,

Ÿ

մարﬓի դող,

Ÿ

զարկերակի արագացած աշխատանք,

Ÿ

դեմքի այրոցի զգացٳմ կամ դեմքի
մաշկի կարմրٳթյٳն։

Կարող են առաջանալ ընկճվածٳթյան
նոպաներ, որոնք զٳգակցվٳմ են անկառավարելի  ٳանվերահսկելի տագնապով, որի պատճառներն են Ձեր
բٳժٳմը, ցաﬖ  ٳանհարմարٳթյٳնները, աշխատանքն  ٳհարաբերٳթյٳնները, և այս աﬔնի հետ ﬕաժամանակ՝ որևէ ﬔկին հոգս պատճառել ٳև բեռ դառնալ ٳվախը։

Օգնٳթյٳն հայցելը բնական է
Թեև ընկճվածٳթյٳնը բավական տարածված երևٳյթ է քաղցկեղով հիվանդների շրջանٳմ, այնٳաﬔնայնիվ այդ զգացٳմը կարող է չափազանց ٳժգին լինել և ազդել կյանքի
դժվարٳթյٳնները հաղթահարելٳ
Ձեր ٳնակٳթյան վրա։ Այս դեպքٳմ
հարկավոր է հնարավորٳթյٳն գտնել
խոսել ٳայնպիսի մարդ ٳհետ, որն
առնչվել է նմանատիպ իրավիճակների։ Ձեր բժիշկը կամ ٳռٳցքաբանական կենտրոնի/կլինիկայի մասնագետը կծանոթացնի Ձեզ խորհրդատٳի,
սոցիալական աշխատողի կամ բժշկական ոլորտի այլ մասնագետի հետ, ով
կկարողանա աջակցել և օգնել Ձեզ։
Ընկճվածٳթյٳնը հաղթահարելٳ
հնարավորٳթյٳնների որոնٳմը
խիստ անհատական բնٳյթ է կրٳմ, և
ﬔթոդներից ոչ բոլորն են նٳյն կերպ
աշխատٳմ։ Այնٳաﬔնայնիվ առաջարկٳմ ենք ﬕ քանի եղանակներ,
որոնք կարող եք փորձել։

Ÿ

Թղթի վրա գրի առեք Ձեր խնդիրները (կարևոր չէ, որ դրանց ﬕ մասը չնչին է թվٳմ)։ Հնարավոր է`
դրանք կարելի է լٳծել։

Ÿ

Հանգստացնող/թٳլացնող վարժٳթյٳններ կատարեք, օրինակ՝
պառկեք ﬔջքի վրա (կամ նստեք) և
առանձին հատվածներով թٳլացրեք ողջ մարﬕնը։

Ÿ

Գործի դրեք Ձեր երևակայٳթյٳնը,
օրինակ՝ Ձեր շրջապատٳմ ﬕ
երևակայական պաշտպանիչ պատ
կառٳցեք։ Պատկերացրեք, որ Ձեր
խնդիրները ﬓացել են պատի մյٳս
կողմٳմ և չեն կարողանٳմ շրջանցել այն:

Ÿ

Որևիցե նոր բան սովորեք։ Ինքներդ Ձեզ համար նոր հետաքրքիր
զբաղմٳնք բացահայտեք, որի
շնորհիվ Ձեր մտքերը հեռ ٳկպահեք խնդիրներից։

Ÿ

Աղոթեք կամ խորհրդածٳթյամբ
զբաղվեք։ Եղեք դրական տրամադրվածٳթյամբ և կենտրոնացեք
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դրական բաների վրա։ Հանգիստ
վարժٳթյٳններ կատարեք, յոգա և
Թայ Շի պարապեք։
Ÿ

Զբոսնեք բնٳթյան գրկٳմ։

Ÿ

Լսեք հանգստացնող երաժշտٳթյٳն։ Դիտեք հետաքրքիր կամ ծիծաղելի/զվարճալի հաղորդٳﬓեր։

Ÿ

Քնեք. Ձեզ հանգստանալ է պետք։

Ÿ

Զբաղվեք ծաղիկների և ընտանի
կենդանիների խնամքով. դա
հանգստٳթյٳն է հաղորդٳմ և
շեղٳմ տխٳր մտքերից։

Ÿ

Եթե ընկճվածٳթյան զգացٳմը շարٳնակվٳմ է, ապա խնդրեք Ձեր
բժշկին համապատասխան դեղաﬕջոցներ նշանակել։

Դեպրեսիա (ընկճախտ)
Քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց
շրջանٳմ դեպրեսիան հաճախ է
հանդիպٳմ, որի առաջացման
դեպքٳմ հարկավոր է դիﬔլ
օգնٳթյան։

Տխրٳթյան կամ դեպրեսիայի
ակնկալվող ախտանիշներ
Բնականոն երևٳյթ է, եթե ﬔրթ ընդ
ﬔրթ տխրٳթյٳնն  ٳթախիծը համակٳմ են Ձեզ, երբ փորձٳմ եք ընտելանալ հիվանդٳթյանն ٳղեկցող բազմաթիվ փոփոխٳթյٳններին։ Սակայն, եթե զգٳմ եք, որ Ձեզ չի հաջող64
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վٳմ հաղթահարել դրանք, դիﬔք Ձեր
բժշկին։
Հնարավոր են հետևյալ ախտանիշները.
Ÿ

ախորժակի կորٳստ,

Ÿ

անքնٳթյٳն,

Ÿ

հաղորդակցման խնդիրներ,

Ÿ

ٳշադրٳթյան կենտրոնացման
դժվարٳթյٳններ,

Ÿ

տխրٳթյٳն, թախիծ և անհٳսալիٳթյան զգացٳմ երկարատև ժամանակաշրջանٳմ,

Ÿ

անտարբերٳթյٳն,

Ÿ

տրամադրٳթյան կտրٳկ տատանٳﬓեր՝ բարձր տրամադրٳթյٳնից ﬕնչև հٳսահատٳթյٳն,

Ÿ

ﬔկٳսացվածٳթյան զգացٳմ,

Ÿ

սեռական ցանկٳթյٳնների փոփոխٳթյٳններ,

Ÿ

ինքնասպանٳթյան մտքեր։

«Մոտավորապես եռամսյա բٳժٳﬕց
հետո ինձ համակեց դեպրեսիան։
Խոսեցի ինձ բٳժող բժշկի հետ, և
նա հակադեպրեսանտներով
ժամանակավոր բٳժٳմ նշանակեց։
Դա օգնեց։ Անշٳշտ, կարելի է ինչ-որ
բան անել, եթե Ձեզ նٳյնպես
համակի թախիծ»:

Ե՞րբ և ինչպե՞ս օգնٳթյٳն հայցել

Սեքսٳալٳթյան խնդիրներ

Եթե վերոհիշյալ ախտանիշներից
որևէ ﬔկը երկ ٳշաբաթից երկար է
տևٳմ, ապա ցանկալի է ստանալ մասնագիտական օգնٳթյٳն։ Եթե ինքնասպանٳթյան մասին մտքեր են այցելٳմ Ձեզ, ապա անհրաժեշտ է անհապաղ մասնագիտական օգնٳթյան դիﬔլ։ Պետք չէ ամաչել օգնٳթյٳն հայցելٳց։ Դեպրեսիան բٳժելի է, ինչպես
և այլ հիվանդٳթյٳնները։ Երբեﬓ դա
կարող է հանդես գալ որպես ընդٳնվող դեղաﬕջոցի կողﬓակի ազդեցٳթյٳն, ինչպես նաև կարող է պայմանավորված լինել Ձեր օրգանիզմٳմ
քիﬕական հավասարակշռٳթյան
փոփոխٳթյٳններով։ Դեղաﬕջոցների օգնٳթյամբ այս ախտանիշները
կարելի է ﬔղﬔլ։ Բժիշկը կարող է Ձեզ
ٳղեգրել պրոֆեսիոնալ խորհրդատٳի մոտ։

Քիﬕաթերապիայի ընթացքٳմ զգացմٳնքները և սեռական հարաբերٳթյٳնները տարբեր մարդկանց մոտ
խիստ տարբեր են լինٳմ։ Բٳժման ընթացքٳմ որոշ մարդիկ զٳգընկերոջ
հետ մտերմիկ շփման և սեռական հարաբերٳթյٳնների ավելի ﬔծ կարիք
են զգٳմ: Մյٳսներն իրենց սեռական
վարքի ﬔջ որևէ փոփոխٳթյٳն չեն
նկատٳմ։ Կան նաև մարդիկ, որոնց
մոտ սեքսի նկատմամբ հետաքրքրٳթյٳնը նվազٳմ է կամ առհասարակ
բացակայٳմ հٳզական և ֆիզիկական սթրեսի պատճառով, որը պայմանավորվٳմ է քաղցկեղի ախտորոշմամբ և ընդٳնվող քիﬕաթերապիայով։
Որպես խնդիրների աղբյٳր կարող են
հանդես գալ.
Ÿ

անհանգստٳթյٳնն արտաքին
տեսքի փոփոխٳթյٳնների պատճառով,

Ÿ

վախը սեփական առողջٳթյան, ընտանեկան և տնտեսական բարեկեցٳթյան համար,

Ÿ

բٳժման կողﬓակի ազդեցٳթյٳնները, հոգնածٳթյٳնը և հորմոնալ
փոփոխٳթյٳնները։

Ինչպե՞ս օգնٳթյٳն ստանալ
Ÿ

Խոսեք Ձեր բժշկի կամ բٳժքրոջ
հետ։

Ÿ

Խոսեք հոգեբանի կամ սոցիալական աշխատողի հետ։

Ÿ

Անդամակցեք աջակցٳթյան
խմբին։

Ÿ

Օգնٳթյٳն հայցեք Ձեր ընտանիքից։

Զٳգընկերոջ վախերն  ٳմտահոգٳթյٳնը նٳյնպես կարող են խաթարել
սեռական հարաբերٳթյٳնները։ Որոշ
մարդիկ կարող են անհանգստանալ,
որ սեռական մտերմٳթյٳնը կարող է
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անբարենպաստ ձևով ազդել քաղցկեղով հիվանդի վրա։ Մյٳսներն էլ անհանգստٳթյٳն են զգٳմ նրանից, որ
քաղցկեղը կարող է վարակիչ լինել
կամ քիﬕաթերապիան իրենց վրա
նٳյնպես ﬖասակար ազդեցٳթյٳն
կٳնենա։
Անհրաժեշտ տեղեկատվٳթյٳն և
աջակցٳթյٳն ստանալ ٳհամար աﬔնաճիշտ տարբերակն այն է, որ թե՛
Դٳք և թե՛ Ձեր զٳգընկերը մտահոգٳթյٳնների  ٳվախերի մասին խոսեք բժշկի, բٳժքրոջ, սոցիալական
աշխատողի կամ հոգեբանի հետ։ Ձեր
զգացմٳնքները կիսեք զٳգընկերոջ
հետ։ Եթե Ձեզ համար դժվար է խոսել
քաղցկեղի, սեքսի կամ էլ այդ երկ ٳթեմաների մասին ﬕաժամանակ, ապա
դիﬔք խորհրդատٳին, ով կկարողանա օգնել Ձեզ ավելի ազատ զրٳցել
այդ թեմաների շٳրջ: Ձեզ կարող են
օգնել՝ հոգեբաններ, հոգեբٳյժներ, սոցիալական աշխատողներ, ընտանեկան հարցերով խորհրդատٳներ, սեք-

Շարٳնակե՛ք վստահորեն
հոգալ ինքներդ Ձեր մասին:
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սոլոգներ, երբեﬓ էլ՝ քահանաներ։
Եթե նախքան քիﬕաթերապիան Ձեր
սեռական հարաբերٳթյٳնները կարգին են եղել, ապա, հավանաբար,
բٳժման ընթացքٳմ ևս Դٳք կվայելեք ֆիզիկական մտերմٳթյٳնը։ Կարող է նաև այնպես պատահել, որ սեռական հարաբերٳթյٳններٳմ փոփոխٳթյٳն տեղի ٳնենա, և ավելի
կարևորվեն գրկախառնٳթյٳնները,
հպٳﬓերը, ﬕմյանց ցٳցաբերվող
աջակցٳթյٳնը, մտերմٳթյան որոնٳմը, իսկ բٳն սեռական կապը՝ մղվի
երկրորդ պլան։ Հիշեք, որ այն աﬔնը,
ինչ լավ  ٳճիշտ է եղել նախքան բٳժٳմը, հիմա նٳյնպես ճիշտ է։ Զٳգընկերոջ հետ ﬕասին Դٳք կորոշեք, թե
ինչն է հաճٳյք պատճառٳմ Ձեզ երկٳսիդ։

Բٳժման ընթացքٳմ և դրա
ավարտից հետո աշխատեք
հնարավորինս ակտիվ լինել։

Չափավոր վարժٳթյٳնները և զբոսանքները կբարելավեն Ձեր ինքնազգացողٳթյٳնը։

Ÿ

Շարٳնակեք աշխատել լրիվ
դրٳյքով կամ կրճատ
աշխատանքային օր այնքան
ժամանակ, քանի դեռ
հնարավորٳթյٳն ٳնեք։

Եթե դեպրեսիա կամ ընկճվածٳթյٳն
եք զգٳմ, ապա.
Ÿ

Ձեր խնդիրների մասին պատﬔք
բٳժանձնակազﬕն կամ
սոցիալական աշխատողին։

Ÿ

Վայելեք չափավոր
ակտիվٳթյٳնը, օրինակ՝
զբոսնեք։

Ÿ

Անդամակցեք քաղցկեղով
հիվանդ մարդկանց աջակցٳթյան
խմբին։

Ÿ

Ÿ

Եղեք ակտիվ, ապրեք այսօրվա
օրով, շփվեք այլ մարդկանց հետ։

Հոգ ٳօգնٳթյٳն հայցեք,
օրինակ՝ հոգևոր կամ հատٳկ
խորհրդատٳից։ Երաժշտٳթյٳն
լսեք, գրքեր կարդացեք կամ
արվեստով զբաղվեք։

ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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ԼԱՅՆԱՏԱՐԱԾ ԿՈՂՄՆԱԿԻ
ԱԶԴԵՑؤؤՆՆԵՐ
Հոգնածٳթյٳն
Ողջ օրվա ընթացքٳմ ինքներդ Ձեզ
թٳյլ տվեք քնել կարճ
ժամանակահատվածներ։

Սրտխառնոց և փսխٳմ
Սրտխառնոցի դեմ դեղաﬕջոցներ
ընդٳնեք։ Կերեք և խﬔք
դյٳրամարս կերակٳր, օրինակ՝
պٳդինգ/բիսկվիթ (քաղցր թխվածք)
և կաթնային ըմպելիքներ։
Խٳսափեք ճարպոտ/յٳղոտ
ٳտելիքից, քանի որ այն
սրտխառնոց և փսխٳմ է
առաջացնٳմ։

Մազերի կորٳստ
Կրեք գլխարկ, գլխաշոր կամ
կեղծամ։

մաշկի վրա՝ ներերակային
ներարկման կետٳմ կարմրٳթյٳն
կամ գրգռٳմ է առաջացել կամ էլ
մաշկի գրգռման այլ նշաններ են ի
հայտ եկել:

«Ձեռքի  ٳոտքի» համախտանիշ
Նٳրբ օճառ և խոնավացնող
կրեﬓեր կամ լոսյոններ
օգտագործեք, կրեք լայն կոշիկներ,
հաճախակի ընդٳնեք ստորին և
վերին վերջٳյթների ոչ շատ տաք
լոգանքներ։

Արյան սպիտակ գնդիկների՝
լեյկոցիտների ցածր քանակ
Խٳսափեք ինֆեկցիայի առٳմով
վտանգավոր մարդկանցից։
Տեղեկացրեք բժշկին, եթե Ձեր
մարﬓի ջերմٳթյٳնը 38°С կամ
ավելի բարձր է։

Խոցեր բերանի խոռոչٳմ
Խٳսափեք չափազանց թթվահամ
կերակٳրներից, շատ տաք կամ շատ
սառը սննդամթերքից և
ըմպելիքներից:

Մաշկի գրգռٳմ
Խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ, եթե
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Արյան կարﬕր գնդիկների՝
էրիթրոցիտների ցածր քանակ
Գիշերը քնեք առնվազն 8 ժամ, իսկ
ցերեկը կարճատև ընդﬕջٳﬓեր
արեք ննջել ٳհամար, որպեսզի
ձերբազատվեք հոգնածٳթյան
նշաններից։

Թրոմբոցիտների ցածր քանակ

Ձեռքերٳմ  ٳոտքերٳմ
թմրածٳթյան և ծակոցների
զգացٳմ

Խٳսափեք ասպիրինից։
Արյٳնահոսٳթյٳնների առաջացման
վտանգի պատճառով զե՛րծ ﬓացեք
այնպիսի գործողٳթյٳններից, որոնց
հետևանքով կարող եք ﬖասել
ինքներդ Ձեզ (օրինակ՝ սափրվելիս):

Անհապաղ այդ մասին տեղեկացրեք
Ձեր բժշկին։

Փորլٳծٳթյٳն

Բժիշկը կարող է ցավազրկող
դեղաﬕջոցներ նշանակել։

Ցավ

Փորլٳծٳթյան դեմ դեղաﬕջոցներ
ընդٳնեք։ Կերեք սպիտակٳցներով
և կալորիաներով հագեցած սննդամթերք, որٳմ քիչ է ցելյٳլոզայի
պարٳնակٳթյٳնը, օրինակ՝ բրինձ,
մակարոնեղեն և սպիտակաձավարի
շիլա։ Խٳսափեք գազավորված
ըմպելիքներից և ծամոնից։

!

ՆԱԽԱԶԳؤՇԱՑؤՄ.
Եթե Ձեզ մոտ առաջացել է վերոհիշյալ կողﬓակի ազդեցٳթյٳններից
որևէ ﬔկը, ապա տեղեկացրեք դրա մասին Ձեր բժշկին։
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ
Այս բառարանٳմ պարզաբանվٳմ են քիﬕաթերապիայի հետ կապված որոշ
տերﬕններ։
Ադյٳվանտ քիﬕաթերապիա
Հակաٳռٳցքային դեղաﬕջոցներ
կամ հորմոններ, որոնց ներարկٳմը
վիրահատական բٳժٳﬕց կամ
ճառագայթային թերապիայից հետո
օգնٳմ է կանխել հիվանդٳթյան
կրկնٳմը։
Ալոպեցիա
Մազաթափٳթյٳն, ճաղատٳթյٳն:
Անեﬕա
Արյան կարﬕր գնդիկների՝
էրիթրոցիտների անբավարարٳթյٳն
(սակավարյٳնٳթյٳն)։ Անեﬕայի
նշաններն (ախտանիշներն) են`
հոգնածٳթյան զգացողٳթյٳն,
թٳլٳթյٳն և հևոց։
Հակաէﬔտիկ
Հակափսխٳմային դեղաﬕջոց, որի
ﬕջոցով կանխարգելվٳմ կամ
վերահսկվٳմ են սրտխառնոցն ٳ
փսխٳմը։
Կենսաբանական բٳժٳմ
Բٳժٳմ, որը խթանٳմ կամ
վերականգնٳմ է իմٳնային
համակարգի՝ ինֆեկցիաների և
հիվանդٳթյٳնների դեմ պայքարելٳ
կարողٳթյٳնը։ Այս բٳժٳմը կոչվٳմ
է նաև իմٳնաթերապիա։
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Միզամٳղ դեղաﬕջոցներ
Դեղաﬕջոցներ, որոնք օգնٳմ են
օրգանիզﬕն ազատվել հեղٳկի և
աղի ավելորդ քանակից։
Աղեստամոքսային
Մարսողական համակարգ, որին
պատկանٳմ են բերանը,
կերակրափողը, ստամոքսը և
աղիները։
Հորմոններ
Նյٳթեր, որոնք արտադրվٳմ են
օրգանիզﬕ էնդոկրին կամ ներքին
գեղձերի կողﬕց։ Հորմոններն
արտազատվٳմ են անﬕջապես
արյան ﬔջ և առանձնահատٳկ
կերպով ներգործٳմ են օրգանիզﬕ
օրգանների և բջիջների վրա՝
խթանելով կամ դադարեցնելով
դրանց աճը։
Ներարկٳմ
Երակներով դեղաﬕջոցների կամ
հեղٳկների ներմٳծٳﬓ օրգանիզմ։

Ինյեկցիա
Սրսկٳմ՝ դեղաﬕջոցների կամ
հեղٳկների ներմٳծٳﬓ օրգանիզմ
ներարկչով և ասեղով։

Ինտրաարտերիալ (IA)
Ներզարկերակային
Ինտրակավիտար (IС)
Ներխոռոչային՝ առանձնահատٳկ խոռոչ կամ զանգված որովայնٳմ, փոքր
կոնքٳմ կամ կրծքավանդակٳմ:
Ինտրալեզիոնալ (IL)
Ուռٳցքի օջախի ﬔջ
Ինտրամٳսկٳլյար (IM)
Միջմկանային
Ինտրատեկալ (IT)
Ողնٳղեղային խողովակի ﬔջ
Ինտրավենոզ (IV)
Ներերակային
Ուռٳցք
Բջիջների ոչ նորմալ աճ։ Ուռٳցքները
կարող են լինել բարորակ (ոչ
քաղցկեղային) կամ չարորակ
(քաղցկեղային)։
Կատետր
Բարակ և ճկٳն փոքր խողովակ, որի
ﬕջոցով կարելի է հեղٳկներ
ներմٳծել օրգանիզմ կամ հեռացնել
դրանք օրգանիզﬕց։
Քիﬕաթերապիա կամ
քիﬕաթերապևտիկ բٳժٳմ
Ցիտոստատիկ կամ հակաٳռٳցքային դեղաﬕջոցների կիրառٳմ:

Ճառագայթային թերապիա
Ուռٳցքի բٳժٳմ ճառագայթմամբ
(բարձր ինտենսիվٳթյամբ
ճառագայթներով):
Կլինիկական հետազոտٳթյٳններ
Հետազոտٳթյٳններ, որոնց ﬕջոցով
փորձարկվٳմ են բٳժման նոր
եղանակները։ Մասնակցٳթյٳնը
կլինիկական հետազոտٳթյٳններին
կամավոր է։ Այդ հետազոտٳթյٳնների ٳշադրٳթյան կենտրոնٳմ են
ٳռٳցքի հետ կապված հետևյալ
խնդիրները՝ ٳռٳցքի կանխարգելٳմ
կամ հիվանդի կյանքի որակի
բարելավٳմ։
Գաղٳթախթանիչ գործոններ
Նյٳթեր, որոնք խթանٳմ են արյան
բջիջների ձևավորٳմը։ Գաղٳթախթանիչ գործոններով (CSF – colonystimulating factors) բٳժٳմը կարող է
նպաստել արյٳնաստեղծ բջիջների
վերականգնմանը քիﬕաթերապիայի
կամ ճառագայթային թերապիայի
ազդեցٳթյٳնից հետո։
Գաղٳթախթանիչ են այն
գործոնները, որոնք խթանٳմ են
գրանٳլոցիտների գաղٳթների աճը
(G-CSF), և այն գործոնները, որոնք
խթանٳմ են գրանٳլոցիտմակրոֆագերի գաղٳթների աճը
(GM-CSF)։
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Համակցված քիﬕաթերապիա կամ
պոլիքիﬕաթերապիա
Ուռٳցքի բٳժման համար ﬔկից
ավելի դեղաﬕջոցի ﬕաժամանակյա
կիրառٳմ:
Քրոմոսոﬓեր
Բջջի կորիզٳմ կամ կենտրոնٳմ
թելանման գոյացٳթյٳններ, որոնք
հանդես են գալիս որպես բջջային
ԴՆԹ-ի կամ ժառանգական
տեղեկատվٳթյան կրիչներ։
Ոսկրածٳծ
Սպٳնգանման հյٳսվածք այն ոսկրի
ներսٳմ, որٳմ առաջանٳմ են
արյան բջիջները։
Քաղցկեղային
Չարորակ

Per os (РО)
Բերանի ﬕջոցով, պերօրալ կերպով:
Ինֆٳզիոն պորտ համակարգ
Վիրահատական ﬕջամտٳթյամբ
մաշկի տակ տեղադրվող պլաստիկից
կամ ﬔտաղից պատրաստված փոքր
անոթաման, որից սկիզբ է առնٳմ
կենտրոնական երակային կատետրը,
որն օրգանիզﬕ ներսٳմ ﬕացվٳմ է
խոշոր երակին։ Հատٳկ ասեղի օգնٳթյամբ ինֆٳզիոն պորտ համակարգի ﬕջոցով կարելի է արյٳն և
հեղٳկներ ներմٳծել օրգանիզմ,
ինչպես նաև արյան նմٳշ վերցնել։

Մٳկոզիտ
Լորձաթաղանթի բորբոքٳմ

Արյան կարﬕր գնդիկներ կամ
էրիթրոցիտներ
Օրգանիզﬕ բոլոր հյٳսվածքները
թթվածնով մատակարարող բջիջներ:

Պալիատիվ բٳժٳմ
Ուռٳցքով պայմանավորված
տառապանքները ﬔղմացնող
բٳժٳմ։ Պալիատիվ բٳժٳﬓ օգնٳմ
է հիվանդներին ավելի հարմարավետ
ապրել։

Ռեﬕսիա
Ուռٳցքի ախտանիշների և նշանների
մասնակի կամ լիարժեք
անհետացٳմ:

Պերիֆերիկ նեյրոպաթիա
Նյարդային համակարգի այնպիսի
վիճակ, որը, սովորաբար, սկսվٳմ է
ձեռքերի կամ ոտքերի թմրٳթյٳնով,
քորի, բٳթ ցավի, տենդի կամ
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դեղաﬕջոցների հետևանքով։
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Ստոմատիտ
Խոցեր բերանի ներքին մակերեսի,
լորձաթաղանթի վրա:
Սٳբկٳտան (SC)
Ենթամաշկային

Թրոմբոցիտներ
Արյան բջիջներ՝ արյան թիթեղիկներ,
որոնք օգնٳմ են դադարեցնել
արյٳնահոսٳթյٳնը։
Կենտրոնական երակային կատետր
Հատٳկ բարակ և ճկٳն փոքր
խողովակ, որը տեղադրٳմ են խոշոր
երակٳմ այնքան ժամանակով,
որքան անհրաժեշտ է հեղٳկներ
ներմٳծել ٳև արյան նմٳշներ
վերցնել ٳհամար։

Արյան բջիջների քանակ
Արյան նմٳշի ﬔջ արյան կարﬕր և
սպիտակ գնդիկների և թրոմբոցիտների քանակ, որը կոչվٳմ է նաև
ամբողջական արյան
անալիզ/քննٳթյٳն։
Քաղցկեղ
Չարորակ կամ քաղցկեղային
ٳռٳցք:

Արյան սպիտակ գնդիկներ կամ
լեյկոցիտներ (LK, WBC)
Ինֆեկցիայի դեմ պայքարող արյան
բջիջներ:
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Հարցեր և մտահոգٳթյٳններ ٳնենալ ٳդեպքٳմ զանգահարեք Ձեզ
բٳժող թիﬕն՝ ٳռٳցքաբանին, քիﬕաթերապևտին, բٳժքրոջը կամ այլ
համապատասխան մասնագետի։

Ուռٳցքաբան __________________________________ Հեռախոս _____________

Քիﬕաթերապևտ ______________________________ Հեռախոս _____________

Բٳժքٳյր ______________________________________ Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________ Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________ Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________ Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________ Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________ Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________ Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________ Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________ Հեռախոս _____________
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Ձեր կարծիքը «Քիﬕաթերապիա. ٳղեցٳյց
հիվանդների և խնամատարների համար» գրքٳյկի մասին
Հարցٳﬓ անվճար է, անանٳն, անձնական տվյալների գրանցٳմ չի
պահանջٳմ: Աստղանիշով հարցերին պատասխանելը պարտադիր է:
Խնդրٳմ ենք լրացված հարցաթերթիկը վերադարձնել Ձեզ բٳժող բժշկին։
* Հարց 1. Գրքٳյկٳմ ներկայացված տեղեկٳթյٳններն օգտակար են
պացիենտների համար:
1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիﬓականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիﬓականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:
* Հարց 2. Գրքٳյկٳմ ներկայացված տեղեկٳթյٳններն օգտակար են
պացիենտների հարազատների և մտերիﬓերի համար:
1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիﬓականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիﬓականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:
* Հարց 3. Խորհٳրդ կտամ այլ պացիենտների՝ ծանոթանալ գրքٳյկի
բովանդակٳթյանը:
1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիﬓականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիﬓականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:
* Հարց 4. Գրքٳյկը կարդալٳց հետո ավելի լավ եմ պատկերացնٳմ իմ խնդիրը և
բٳժմանս տարբերակները:
1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիﬓականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիﬓականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:
* Հարց 5.Կարդալով գրքٳյկٳմ ներկայացված տեղեկٳթյٳնները՝ ստացա ինձ
հٳզող հարցերի պատասխանները:
1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիﬓականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիﬓականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:
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Ձեր կարծիքը «Քիﬕաթերապիա. ٳղեցٳյց
հիվանդների և խնամատարների համար» գրքٳյկի մասին
Հարցٳﬓ անվճար է, անանٳն, անձնական տվյալների գրանցٳմ չի
պահանջٳմ: Աստղանիշով հարցերին պատասխանելը պարտադիր է:
Խնդրٳմ ենք լրացված հարցաթերթիկը վերադարձնել Ձեզ բٳժող բժշկին։
* Հարց 6. Գրքٳյկٳմ տեղեկٳթյٳնները ներկայացված են մատչելի ոճով և պարզ
շարադրանքով, ինչը հեշտացնٳմ է ընթեցٳմը:
1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիﬓականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիﬓականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:
* Հարց 7. Գրքٳյկٳմ ներկայացված տեղեկٳթյٳնները հարմարեցված են ոչ
պրոֆեսիոնալ լսարանին, առկա է եզրٳյթների բացատրٳթյٳն, նյٳթը մատչելի է
ընկալման համար:
1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիﬓականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիﬓականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:
* Հարց 8. Ո՞ր թիրախային խմբին եք պատկանٳմ՝
Առաջնային, եթե գրքٳյկը Ձեզ տրամադրել են որպես բٳժٳմ ստացող պացիենտ:
Երկրորդային, եթե գրքٳյկին ծանոթացել եք որպես բٳժٳմ ստացող պացինետի
ընտանիքի անդամ կամ խնամատար:
Երրորդային, եթե ծանոթացել եք գրքٳյկի պատճենված տարբերակին, կամ այն
տրամադրվել է Ձեզ կարճ ժամանակով՝ կարդալ ٳև վերադարձնել ٳպայմանով:
Այլ (խնդրٳմ ենք ﬔկնաբանել):

Հարց 9. Այլ նկատառٳﬓեր

Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև էլեկտրոնային տարբերակով՝
լրացնելով նٳյն հարցաշարը https://www.surveymonkey.com/r/C9D86RQ հղմամբ:
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ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան
Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոն
Ֆանարջյան փողոց 76, Երևան, Հայաստան
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«Քիﬕաթերապիա. ٳղեցٳյց հիվանդների և խնամատարների համար»
գրքٳյկٳմ տեղ գտած կարծիքներն  ٳմտքերը կարող են չհամընկնել
«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիﬓադրաﬕ տեսակետին: Այստեղ շարադրված խորհٳրդները բժշկական կամ իրավաբանական բնٳյթի չեն և չեն փոխարինٳմ մասնագետի խորհրդատվٳթյանը: Առողջական վիճակի հետ կապված ցանկացած հարցով պետք է անհապաղ դիﬔլ բժշկի: Մի՛ ﬔրժեք մասնագետների խորհրդատվٳթյٳնը և ﬕ՛ հետաձգեք բժշկին այցելٳթյٳնը (եթե
անգամ գրքٳյկٳմ առկա են Ձեր դեպքին համապատասխան տեղեկٳթյٳններ): Եթե գրքٳյկٳմ հիշատակված է ինչ-որ սննդատեսակ, ծառայٳթյٳն
կամ բٳժման եղանակ, ապա դա չի նշանակٳմ, որ վերջիններս առաջարկվٳմ
են Ձեզ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիﬓադրաﬕ կողﬕց: Հիվանդների համար կրթական նյٳթերٳմ զետեղված տեղեկٳթյٳնը նախատեսված չէ կիրառվել ٳորպես բժշկական խորհٳրդ կամ փոխարինել ٳբٳժող բժշկի մասնագիտական դատողٳթյանը։ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիﬓադրաﬕ կարծիքով՝ բٳժմանն առնչվող բոլոր որոշٳﬓերը հիվանդներն  ٳնրանց բժիշկները պետք է համատեղ կայացնեն։

Սٳյն գրքٳյկի ցանկացած վերարտադրٳﬓ  ٳտարածٳﬓ առանց
«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիﬓադրաﬕ համաձայնٳթյան արգելվٳմ է։

_____________________________________________________________________________________
Սٳյն գրքٳյկը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ պետքարտٳղարٳթյան Հասարակայնٳթյան հետ կապերի գրասենյակի դրամաշնորհի շրջանակներٳմ: Այստեղ
արտահայտված է հեղինակ(ներ)ի դիրքորոշٳմը, որի համընկնٳմը ԱՄՆ
պետքարտٳղարٳթյան դիրքորոշման հետ պարտադիր չէ:
This brochure was funded through a Department of State Public Aﬀairs Section grant,
and the opinions, ﬁndings and conclusions or recommendations expressed herein are
those of the Author(s) and do not necessarily reﬂect those of the Department of State.
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Գրքٳյկը մշակվել, կազմվել և
տպագրվել է «ՀԵՆԱՐԱՆ»
բարեգործական հիﬓադրաﬕ
նախաձեռնٳթյամբ։
Գրքٳյկի խմբագրٳﬓ  ٳսրբագրٳմը, ինչպես
նաև որոշ նյٳթերի հայերեն թարգմանٳթյٳնն
իրականացվել են «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական
հիﬓադրաﬕ աջակիցների և «Առողջ կրծքագեղձ»
նախագծի՝ կրծքագեղձի քաղցկեղից ապաքինված
հայ կանանց մասնակցٳթյամբ։
Ձևավորٳմը՝ Անահիտ Մٳրադյանի

Գրքٳյկը տրամադրվٳմ է ԱՆՎՃԱՐ:
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