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«Ճառագայթային թերապիա. ٳղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների 

համար» գրքٳյկը նախատեսված է չարորակ նորագոյացٳթյٳնների դեմ 

ճառագայթային բٳժٳմ ստացող պացիենտների համար։ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բա-

րեգործական հիմնադրամը, համագործակցելով հայ բժիշկների և քաղցկեղ 

վերապրածների հետ, հավաքագրել է համակողմանի տեղեկٳթյٳններ պա-

ցիենտներին հٳզող բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են 

առաջանալ քաղցկեղով պայմանավորված ճառագայթային թերապիայի ըն-

թացքٳմ։ Գրքٳյկը մանրամասնորեն ներկայացնٳմ է ճառագայթային թե-

րապիայի հնարավոր բարդٳթյٳններն ٳ կողմնակի ազդեցٳթյٳնները, 

տրվٳմ են պարզ ٳ հակիրճ խորհٳրդներ, թե ինչպես պայքարել դրանց դեմ 

և զերծ մնալ հնարավոր սխալներից։

ՀՏԴ 615.849:616-006

ԳՄԴ 53.6+55.6
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ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ. 

ՈՒՂԵՑؤՅՑ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ԵՎ 

ԽՆԱՄԱՏԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

2017թ. փետրվարին քաղցկեղ վերապրած մի խٳմբ մարդիկ Հայաստանٳմ 

հիմնեցին «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամը, որը գործٳմ է 

հօգٳտ իր շահառٳների՝ քաղցկեղից բٳժվող պացիենտների, քաղցկեղ 

վերապրածների, նրանց ընտանիքների անդամների ٳ խնամատարների։ 

«ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի գործٳնեٳթյան փիլիսոփայٳթյան հիմքٳմ 

մեծն Ալբերտ Էյնշտեյնի հայտնի միտքն է.

«Անհատի կյանքն իմաստ ٳնի այնքանով, որքանով այն օգնٳմ 

է գեղեցկացնել և արժանապատիվ դարձնել մնացած բոլորի 

կյանքը։ Կյանքը սրբազան է. այն, այսպես ասած, գերագٳյն 

արժեք է, որին ստորադասվٳմ են մնացած բոլոր արժեքները»։

Վերոնշյալ խորագրով գրքٳյկը մշակվել է «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական 

հիմնադրամի նախաձեռնٳթյամբ՝ չարորակ նորագոյացٳթյٳնների դեմ 

ճառագայթային բٳժٳմ ստացող պացիենտների համար։ «ՀԵՆԱՐԱՆ» 

հիմնադրամը հավաքագրել է համակողմանի տեղեկٳթյٳններ պացիենտ-

ներին հٳզող բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են առաջա-

նալ քաղցկեղով պայմանավորված ճառագայթային թերապիայի ընթաց-

քٳմ։ 

«ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի առաքելٳթյٳնն է ակտիվորեն մասնակցել Հա-

յաստանٳմ քաղցկեղի դեմ պայքարին, նպաստել ٳռٳցքային հիվանդٳ-

թյٳնների և դրանց հնարավոր կանխարգելման մասին հանրային իրազեկ-

վածٳթյան մակարդակի բարձրացմանը: «ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի 

հիմնական նպատակներն են.

1. կազմակերպել նյٳթական, հոգեբանական, սոցիալական, տեղեկատվա-

կան և իրավաբանական աջակցٳթյٳն իր շահառٳներին, իրականացնել 

պացիենտների կրթٳմ և հզորացٳմ,

2. բարձրաձայնել քաղցկեղի սքրինինգային ծրագրերի ٳ վաղ ախտորոշ-

ման կարևորٳթյան մասին և նպաստել Հայաստանٳմ քաղցկեղի պիլոտա-
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յին և/կամ հանրապետական սքրինինգային ծրագրերի ներդրմանն ٳ հե-

տագա զարգացմանը՝ համագործակցելով առողջապահٳթյան ոլորտի պե-

տական կառٳյցների, ինչպես նաև հայկական և միջազգային այլ կազմա-

կերպٳթյٳնների հետ,

3. բարձրացնել Հայաստանٳմ ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնների խնդրի 

մասին հասարակٳթյան իրազեկվածٳթյան մակարդակը,

4. նպաստել ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնների վերաբերյալ անհրաժեշտ 

գրականٳթյան ստեղծմանն ٳ հրատարակմանը, կլինիկական ٳղեցٳյցնե-

րի կազմմանը և/կամ թարգմանٳթյանը, տեղեկատվٳթյան տարածմանն ٳ 

փոխանակմանը,

5. խթանել ٳռٳցքաբանٳթյան բնագավառٳմ գործող հաստատٳթյٳն-

ների ինստիտٳցիոնալ և մասնագիտական կարողٳթյٳնների հզորացٳմը՝ 

դասընթացների, սեմինարների, գիտաժողովների, կոնֆերանսների և այլ 

ծրագերի միջոցով:

Քաղցկեղ ախտորոշման հետ հաշտվելը դժվար է, և բազմաթիվ հիվանդնե-

րի ٳ նրանց ընտանիքների համար սա դառնٳմ է լրջագٳյն խնդիր: 

«ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամը կարող է օգնել Ձեզ ավելի լավ հասկանալ ٳռٳց-

քի հետ կապված հարցերը, բٳժման տարբերակներն ٳ աջակցٳթյան 

ծրագրերը, ինչպես նաև «փոխաջակցման խմբի» միջոցով կազմակերպել 

օգտակար շփٳմ նմանատիպ այլ հիվանդների, այդ թվٳմ նաև ապաքին-

վածների հետ։

«ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամն այն կառٳյցն է, որտեղ մշտապես հնարավոր է 

ստանալ հոգեբանական և իրավաբանական անվճար աջակցٳթյٳն: Այս-

տեղ Ձեզ կօգնեն հասկանալ` ինչպես կողմնորոշվել առողջապահٳթյան հա-

մակարգٳմ, կներկայացնեն Ձեր իրավٳնքները և կտրամադրեն համապա-

տասխան խորհրդատٳների, տարբեր ծառայٳթյٳններ իրականացնող 

կենտրոնների կոնտակտային տվյալներ:

info@henaran-fund.org

Հենարան Հիմնադրամ/Henaran Foundation

 www.henaran-fund.org
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Հարգելի՛ ընթերցող

Ժամանակակից բժշկագիտٳթյٳնը և, մասնավորա-

պես, ٳռٳցքաբանٳթյٳնը զարգանٳմ են արագըն-

թաց քայլերով, և այս առաջընթացի հիմնական նպա-

տակն է ٳնենալ ավելի առողջ ٳ բարեկեցիկ հասարա-

կٳթյٳն։ Այդ զարգացٳմների դրսևորٳմն է բժշկٳ-

թյան, թերևս, ամենատեխնոլոգիական և ամենաառա-

ջադեմ ճյٳղերից մեկը՝ ճառագայթային ٳռٳցքաբանٳթյٳնը, մի ոլորտ, որ-

տեղ մարդիկ «սանձել» են միջٳկային էներգիան՝ այլ մարդկանց օգնելٳ հա-

մար։

Այսօր, շնորհիվ գիտٳթյան նորագٳյն նվաճٳմների, ճառագայթային բٳ-

ժٳմը դարձել է ժամանակակից ٳռٳցքաբանٳթյան հիմնասյٳներից մեկը՝ 

կյանք վերադարձնելով և ապաքինելով միլիոնավոր հիվանդների ամբողջ 

աշխարհٳմ։

Լինելով տեղեկացված Ձեր կամ Ձեր հարազատի բٳժման եղանակների 

մասին` Դٳք մեծապես կօգնեք բժիշկներին հաջողել իրենց գործٳմ և ստա-

նալ առավելագٳյն արդյٳնք՝ հնարավորինս մեղմելով հակաٳռٳցքային 

բٳժման հետ կապված դժվարٳթյٳնները և հաղթահարելով մարտահրա-

վերները։ Հٳսով եմ, որ այս գրքٳյկը Ձեզ համար կլինի վստահելի և օգտա-

կար ٳղեկից ճառագայթային բٳժման ողջ ընթացքٳմ և դրանից հետո։

Ընթերցելով այս գրքٳյկը, կստանաք Ձեզ հետաքրքրող շատ հարցերի սպա-

ռիչ պատասխաններ: Նոր հարցերի ի հայտ գալը կվկայի այն մասին, որ փոր-

ձٳմ եք լավագٳյնս ընկալել ճառագայթային թերապիայի գործընթացն ٳ 

էٳթյٳնը։ Առանց վարանելٳ կիսեք Ձեր հարցերն ٳ մտահոգٳթյٳնները 

Ձեր բժիշկների հետ` համոզված լինելով, որ նրանք Ձեր հٳսալի և հավա-

տարիմ դաշնակիցներն են հիվանդٳթյան դեմ պայքարٳմ։

Վստահ եղեք, որ Ձեզ բٳժող անձնակազմն առավելագٳյնս կներդնի իր գի-

տելիքն ٳ մասնագիտական կարողٳթյٳնները Ձեր (կամ Ձեր հարազատի) 

բٳժٳմը հնարավորինս արդյٳնավետ և անվտանգ ձևով իրականացնելٳ 

համար: Հավատացեք, որ Ձեր օգնٳթյٳնն ٳ ապաքինման հանդեպ հա-

վատն արդյٳնավետ բٳժٳմ ապահովելٳ կարևորագٳյն գործոններից են:

Թաթٳլ Սաղաթելյան

ՀՀ ԱՆ Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոնի

Ճառագայթային թերապիայի բաժանմٳնքի վարիչ

Ճառագայթային ٳռٳցքաբան, բ.գ.թ.
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ՆԱԽԱԲԱՆ

Քաղցկեղ ٳնենալٳ մասին լٳրը կարող է հٳյզերի և մտահոգٳթյٳնների 

տեղատարափ առաջացնել, իսկ հիվանդٳթյան առանձնահատկٳթյٳննե-

րի և դրա բٳժման մոտեցٳմների մեջ խորանալը կարող է ճնշող և շփոթեց-

նող լինել։ Բٳժմանը նախապատրաստվելիս օգտակար կլինի նախապես 

հնարավորինս շատ բան իմանալ Ձեր բٳժման տարբերակների, ինչպես 

նաև սպասվող փորձٳթյան մասին։

Այս գրքٳյկը մշակվել է այն անձանց համար, որոնք ցանկանٳմ են հնարա-

վորինս լավ տեղեկանալ ճառագայթային թերապիայի մասին՝ որպես  քաղց-

կեղի բٳժման եղանակ: Ճառագայթային բٳժٳմը` առանձին կամ հա-

մակցված քաղցկեղի բٳժման այլ եղանակների հետ, կարող է կիրառվել 

տարբեր ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնների արդյٳնավետ բٳժման համար: 

Ճառագայթային բٳժման մեթոդներն ٳ ընթացակարգերը կարող են տար-

բերվել տարբեր բժիշկների, հիվանդանոցների և բժշկական կենտրոնների 

միջև: Մի՛ վարանեք հարցեր տալ Ձեր բժշկին, եթե նրա հաղորդած տեղեկٳ-

թյٳնները մի փոքր տարբերվٳմ են այս գրքٳյկٳմ զետեղված նյٳթից, այլ 

հրապարակٳմներٳմ հանդիպած դրٳյթներից և այլն։ Ձեզ բٳժող թիմի 

կողմից կազմակերպված բٳժٳմն անհատական բնٳյթ է կրٳմ։ Ուստի 

տվյալ գրքٳյկի շրջանակٳմ հնարավոր չէ խորٳթյամբ նկարագրել ճառա-

գայթային թերապիայի բոլոր առանձնահատկٳթյٳնները, այլ ընդհանٳր 

բնٳյթի թեմաներ և սկզբٳնքներ են քննարկվٳմ՝ Ձեր տեղեկացվածٳ-

թյٳնն ապահովելٳ նպատակով։

Ուռٳցքների բٳժմամբ զբաղվող բժիշկները՝ ٳռٳցքաբանները, կարող են 

քաղցկեղի բٳժման համար կիրառել ճառագայթահարٳմ, վիրաբٳժٳթյٳն 

կամ դեղորայքային բٳժٳմ (ներառյալ քիմիաթերապիա, հորմոնային թե-

րապիա կամ իմٳնաթերապիա)՝ առանձին կամ տարբեր համակցٳմներով։ 

Եթե Ձեզ մոտ ախտորոշված քաղցկեղը հնարավոր է բٳժել ճառագայթային 

թերապիայով, ապա դա կիրականացնի ճառագայթային ٳռٳցքաբանը՝ 

պացիենտներին ճառագայթային թերապիայով բٳժելٳ գործٳմ մասնագի-

տացած բժիշկը։

Ճառագայթային ٳռٳցքաբանը կկազմակերպի Ձեր բٳժٳմը՝ համագոր-

ծակցելով վիրաբٳյժի, քիմիաթերապևտի և այլ մասնագետների հետ, որ-

պեսզի բٳժման գործընթացը լինի ամբողջական ٳ բազմակողմանի։ 

Նրանք Ձեզ հետ կքննարկեն Ձեզ մոտ ախտորոշված քաղցկեղի առանձնա-

հատկٳթյٳնները, ճառագայթային թերապիայի դերը քաղցկեղի բٳժման 

ընդհանٳր ծրագրٳմ և թե ինչ կարելի է ակնկալել բٳժման գործընթացից։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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  Գրքٳյկի բաժիններն են՝

Ÿ Հաճախակի տրվող հարցեր ճառագայթային բٳժման 

մասին․ ընդհանٳր հարցերի պատասխաններ, օրինակ՝ ի՞նչ 

է ճառագայթային բٳժٳմը և ինչպե՞ս է այն ազդٳմ ٳռٳց-

քային բջիջների վրա։ 

Ÿ Ճառագայթային բٳժման անձնակազմ․ տեղեկٳթյٳններ 

ճառագայթային բٳժٳմն իրականացնող մասնագետների 

և նրանց գործառٳյթների մասին։

Ÿ Ճառագայթման տեսակներ․ տեղեկٳթյٳններ ٳռٳցքնե-

րի բٳժման համար կիրառվող ճառագայթման հիմնական 

տեսակների մասին։ 

Ÿ Կողմնակի ազդեցٳթյٳններ և դրանք մեղմելٳ ձևեր․ տե-

ղեկٳթյٳններ հնարավոր կողմնակի ազդեցٳթյٳնների 

(կախված նրանից, թե մարմնի որ հատվածٳմ է իրակա-

նացվٳմ ճառագայթային բٳժٳմը), ինչպես նաև դրանք 

կառավարելٳ և մեղմելٳ ձևերի մասին։

Ÿ Բժշկին տրվող հարցեր. հարցեր, որոնց մասին կարող եք 

նախապես մտածել, այնٳհետև քննարկել Ձեր բժշկի կամ 

Ձեր բٳժման և խնամքի թիմից որևէ այլ մասնագետի հետ։

Ÿ Սննդամթերքի և հեղٳկների ցանկ․ կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնների դեպքٳմ առաջարկվող սննդամթերք և ըմպելիք-

ներ, որոնք կարող են օգնել մեղմել դրանք։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Հայաստանի Հանրապետٳթյան 

օրենսդրٳթյամբ յٳրաքանչյٳր պա-

ցիենտ իրավٳնք ٳնի լիովին տեղե-

կանալٳ իր հիվանդٳթյան, դրա 

զարգացման փٳլերի, առաջարկվող 

ախտորոշիչ հետազոտٳթյٳնների և 

բٳժման մեթոդների, ինչպես նաև 

հնարավոր բարդٳթյٳնների մասին: 

Ախտորոշման և բٳժման նպատա-

կով կատարվող միջամտٳթյٳնների 

համար պացիենտը կարող է տալ իր 

գրավոր համաձայնٳթյٳնը միայն 

դրանց մասին անհրաժեշտ տեղե-

կٳթյٳններ ստանալٳց հետո:

Բազմաթիվ բٳժական հաստատٳ-

թյٳններٳմ պացիենտների համար 

ստեղծված է տեղեկատվական հա-

մակարգ, սակայն ախտորոշման և 

բٳժման որոշ մեթոդների մասին տե-

ղեկٳթյٳնները ոչ միայն ծայրաստի-

ճան սٳղ են, այլև աղավաղված են 

տարածվٳմ ժողովրդի շրջանٳմ` հա-

մապատասխան հանրամատչելի 

գրականٳթյան բացակայٳթյան 

պատճառով:

Այս գրքٳյկٳմ ներկայացվٳմ է 

քաղցկեղի բٳժման մեթոդներից 

մեկը` ճառագայթային թերապիան։ 

Հարկ է նշել, որ ճառագայթային թե-

րապիան կիրառվٳմ է ոչ միայն 

 ններովٳթյٳցքային հիվանդٳռٳ

պացիենտների բٳժման համար, 

այլև հաճախ այնպիսի հիվանդٳ-

թյٳնների բٳժման միակ միջոցն է, 

ինչպիսիք են բٳրսիտը (հոդային բٳ-

նոցների բորբոքٳմ), արթրիտը (հո-

դաբորբ), որոշ մաշկային հիվանդٳ-

թյٳնները, փափٳկ հյٳսվածքների 

բորբոքային ինֆիլտրատները, 

նևրալգիան, հիպոֆիզի ադենոման, 

գլխٳղեղի անոթների մալֆորմա-

ցիան և այլն:

Այս գրքٳյկի միջոցով ձեռնարկվել է 

մի փորձ, որի նպատակն է լրացնել 

տեղեկատվٳթյան պակասը ճառա-

գայթային բٳժման կարիք ٳնեցող 

մարդկանց, ինչպես նաև նրանց հա-

րազատների և խնամատարների հա-

մար:

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱ 

ՊԱՑԻԵՆՏՆ ԻՐ 

ՀԻՎԱՆԴؤԱՆ 

ՄԱՍԻՆ

Չարորակ նորագոյացٳթյٳններն 

ընդգրկվٳմ են «քրոնիկ ոչ ինֆեկ-

ցիոն հիվանդٳթյٳնների» խմբٳմ։ 

Քաղցկեղով պացիենտները պետք է 

իմանան և հիշեն, որ իրենց հիվան-

դٳթյٳնն ամենևին էլ դատավճիռ չէ, 

և իրենք կարող են հաղթել հիվան-

դٳթյանը: Բոլոր հիվանդٳթյٳննե-

րի, այդ թվٳմ նաև քաղցկեղի բٳժ-

ման արդյٳնավետٳթյٳնն ٳղղա-

կիորեն կախված է դրա զարգացման 

փٳլից, այսինքն` որքան վաղ է 

հայտնաբերվٳմ հիվանդٳթյٳնը, 

օրինակ՝ I փٳլٳմ, այնքան մեծ է 

բٳժվելٳ հավանականٳթյٳնը, օրի-

նակ՝ 90-95% հավանականٳթյամբ 

հիվանդը կապրի այնքան, որքան 

կապրեր, եթե չٳնենար քաղցկեղ:

Վաղ՝ I փٳլٳմ հայտնաբերված հի-

վանդٳթյան բٳժٳմը հաճախ սահ-

մանափակվٳմ է միայն վիրաբٳժա-

կան միջամտٳթյամբ, որը մինչ այժմ 

զարգացած երկրներٳմ չարորակ 

-ժման ամենաարٳցքների բٳռٳ

դյٳնավետ միջոցներից է: Ցավոք, 

Հայաստանٳմ համեմատաբար 

հազվադեպ ենք հանդիպٳմ հիվան-

դٳթյան I փٳլٳմ բժշկին դիմող հի-

վանդների և ավելի հաճախ գործ 

-նենք արդեն իսկ բավական տաٳ

րածված հիվանդٳթյան հետ, երբ 

այլևս հնարավոր չէ միայն վիրաբٳ-

ժական միջամտٳթյամբ օգնել հի-

վանդին: Այդ պատճառով էլ նման 

դեպքերٳմ կիրառվٳմ են վիրաբٳ-

ժական, քիմիաթերապևտիկ և ճա-

ռագայթային միջոցների տարբեր 

զٳգակցٳմներ, հորմոնալ և իմٳ-

նաթերապիա, որոնց համալիր կի-

րառٳմը հնարավոր է միայն մասնա-

գիտացած կլինիկաներٳմ:

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 

ՕՊՏԻՄԱԼ ԲؤԺؤՄ

Բազմադիսցիպլինար 
ցքաբանական թիմٳռٳ

ԲؤԺՄԱՆ 
ԸՆՏՐؤؤՆ

Վիրահատական
բٳժٳմ

Ճառագայթային 
բٳժٳմ

Դեղորայքային 
բٳժٳմ
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Ի՞ՆՉ Է 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 

ԹԵՐԱՊԻԱՆ

Ճառագայթային թերապիան մի գի-

տաճյٳղ է, որը ներառٳմ է ֆիզի-

կայի, քիմիայի, ֆիզիոլոգիայի, ռա-

դիոկենսաբանٳթյան, դեղագիտٳ-

թյան, գենետիկայի, ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների նվաճٳմները: 

Այդ պատճառով ճառագայթային թե-

րապիայի զարգացٳմն ընթանٳմ է 

գիտٳթյան վերոնշյալ ճյٳղերի 

հիմնարար բացահայտٳմներին զٳ-

գահեռ: Այսպիսով՝ ճառագայթային 

թերապիան ինտեգրատիվ (ամբող-

ջական) կլինիկական գիտաճյٳղ է, 

որն օգտագործٳմ է իոնիզացնող ճա-

ռագայթներ ինչպես բٳժման պլա-

նավորման (նախապատրաստման) 

փٳլٳմ, այնպես էլ ճառագայթման 

տեխնոլոգիական ամբողջ շղթայٳմ: 

Այն կիրառվٳմ է քաղցկեղով պա-

ցիենտների բٳժման բոլոր փٳլե-

րٳմ, այսինքն` որոշ առٳմներով այն 

:նիվերսալ միջոց էٳ

Ելնելով հիվանդٳթյան տարածվա-

ծٳթյٳնից և կիրառման նպատակ-

ներից` տարբերակٳմ են ճառագայ-

թային թերապիայի նեոադյٳվանտ 

և ադյٳվանտ, կٳրատիվ և պալիա-

տիվ կٳրսեր:

Ÿ , լինի դա Նեոադյٳվանտ կٳրսը

ճառագայթային բٳժٳմ, թե քի-

միաթերապիա, նշանակվٳմ է վի-

րահատٳթյٳնից առաջ՝ քաղց-

կեղի տեղային տարածման դեպ-

քٳմ: Նեոադյٳվանտ բٳժման 

կٳրսը հնարավորٳթյٳն է տա-

լիս, որ ٳռٳցքը ոչ վիրահատելի 

փٳլից վերածվի վիրահատելիի:

Ÿ  Ադյٳվանտ (օժանդակ) կٳրսը

նշանակվٳմ է վիրահատٳթյٳ-

նից հետո, նպաստٳմ է հիվան-

դٳթյան կրկնٳթյան (ռեցիդիվի) 

կտրٳկ նվազեցմանը և հիվանդի 

կյանքի տևողٳթյան երկարաց-

մանը:

Ÿ  Կٳրատիվ (բٳժական) կٳրսը

նշանակվٳմ է այն դեպքերٳմ, 

երբ սٳբյեկտիվ (պացիենտի հրա-

ժարվելը) կամ օբյեկտիվ (վիրա-

հատٳթյան բարձր ռիսկը` պա-

ցիենտի ծանր վիճակի հետ կապ-

ված) պատճառներով վիրահա-

տական միջամտٳթյٳն չի կա-

տարվٳմ: Ճառագայթային թե-

րապիայի կٳրատիվ կٳրսը հա-

ճախ կիրառվٳմ է նաև որպես վի-

րաբٳժական միջամտٳթյան այլ-

ընտրանք` այն դեպքերٳմ, երբ 

 նիٳ ցքի տվյալ տեսակնٳռٳ

բարձր զգայٳնٳթյٳն իոնիզաց-

նող ճառագայթման նկատմամբ, 

և այն հնարավոր է ոչնչացնել ճա-

ռագայթման միջոցով, երբ վիրա-

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար



12

հատٳթյٳնը կարող է անդառնա-

լի հետևանքներ ٳնենալ պա-

ցիենտի համար` կտրٳկ իջեցնե-

լով նրա կյանքի որակը և հան-

գեցնելով կայٳն հաշմանդամٳ-

թյան (օրինակ` կոկորդի ٳռٳցքի 

հեռացման դեպքٳմ):

Ÿ  Պալիատիվ (ամոքիչ) կٳրսի

նպատակն է թեթևացնել ծանր 

ախտանիշները, բարելավել պա-

ցիենտի կյանքի որակը, արգելա-

կել, դանդաղեցնել չարորակ 

գործընթացի տարածման արա-

գٳթյٳնը:

Չարորակ նորագոյացٳթյٳններով 

պացիենտների բٳժման համար կի-

րառվٳմ է արտաքին (հեռահար) և 

ներքին (ներհյٳսվածքային/բրախի-

թերապիա և համակարգային) ճա-

ռագայթային թերապիա` օգտագոր-

ծելով իոնիզացնող ճառագայթման 

աղբյٳրներ: Ճառագայթման աղբյٳ-

րի ընտրٳթյٳնը կատարվٳմ է բٳ-

ժող բժշկի հայեցողٳթյամբ:

Ինչպես բٳժման մյٳս բոլոր մեթոդ-

ների, այնպես էլ ճառագայթային թե-

րապիայի նշանակման դեպքٳմ ան-

հրաժեշտ է վերլٳծել դրա ցٳցٳմնե-

րը, այսինքն` հաշվի առնել բٳժման 

մյٳս եղանակների համեմատական 

արդյٳնավետٳթյٳնը։ Անհրաժեշտ 

է նկատի ٳնենալ ճառագայթային թե-

րապիայի ընթացքٳմ ի հայտ եկող 

հնարավոր կողմնակի ազդեցٳթյٳն-

ները, ինչպես նաև քննարկել հնարա-

վոր հակացٳցٳմները, որոնց շարքը 

վերջին տասնամյակٳմ կտրٳկ նվա-

զել է՝ բժշկագիտٳթյան և ճառագայ-

թային ٳռٳցքաբանٳթյան զար-

գացմանը զٳգահեռ:

Հակացٳցٳմները գնահատվٳմ են 

բազմադիսցիպլինար ٳռٳցքաբա-

նական թիմի կողմից՝ ելնելով կլինի-

կական իրավիճակից, այսինքն՝ յٳ-

րաքանչյٳր դեպք առանձին է 

քննարկվٳմ, և բժիշկներն առանձին 

որոշٳմ են կայացնٳմ տվյալ պա-

ցիենտի վերաբերյալ՝ կլինիկական 

իրավիճակին համապատասխան։ 

Հակացٳցٳմները հարաբերական 

են, և հիմնականٳմ դրանք կարելի է 

վերացնել համապատասխան դեղո-

րայքային բٳժմամբ:

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 

Էլեկտրոնների գծային արագացٳցիչ Կոբալտային բٳժասարք
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 

ԲؤԺՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ի՞նչ է քաղցկեղի բٳժման 

ծրագիրը։ 

Քաղցկեղի ստٳյգ ախտորոշٳմից 

հետո Դٳք, հավանաբար, կհանդի-

պեք Ձեզ բٳժող թիմٳմ ընդգրկված 

տարբեր մասնագետների հետ, օրի-

նակ՝ վիրաբٳյժ, քիմիաթերապևտ, 

ճառագայթային ٳռٳցքաբան և 

այլք։ Բնական է, որ այս բոլոր մաս-

նագետներին էլ կٳզեք հարցեր տալ 

Ձեր բٳժման բոլոր տարբերակների 

մասին։ Շատ դեպքերٳմ քաղցկեղի 

արդյٳնավետ բٳժման համար ան-

հրաժեշտ է կիրառել մեկից ավելի 

տարբերակներ։ Օրինակ, կրծքա-

գեղձի քաղցկեղի դեպքٳմ կարող է 

հարկ լինել վիրահատական միջա-

մտٳթյամբ հեռացնել ٳռٳցքը, 

ապա անցկացնել ճառագայթային 

թերապիա կրծքագեղձٳմ կամ  հա-

րակից հատվածٳմ` քաղցկեղի մնա-

ցորդային բջիջները ոչնչացնելٳ հա-

մար։ Առաջին միջամտٳթյٳնն իրա-

կանացվٳմ է վիրաբٳյժի, իսկ երկ-

րորդը՝ ճառագայթային ٳռٳցքա-

բանի կողմից։ Հնարավոր է նշա-

նակվի նաև քիմիաթերապիա՝ 

ոչնչացնելٳ քաղցկեղի այն բջիջ-

ները, որոնք տարածվել են դեպի 

մարմնի այլ հատվածներ։ 

Ուսٳմնասիրելով Ձեր բժշկական 

փաստաթղթերը՝ ներառյալ կատար-

ված հետազոտٳթյٳնների պատ-

կերները, ինչպես նաև մանրամաս-

նորեն գրանցելով Ձեր հիվանդٳ-

թյան պատմٳթյٳնը և կատարելով 

բժշկական զննٳմ` ճառագայթային 

 ցքաբանը Ձեզ հետ կքննարկիٳռٳ

ճառագայթային թերապիայի հավա-

նական առավելٳթյٳններն ٳ ռիս-

կերը և կպատասխանի Ձեր հարցե-

րին։

Ինչպե՞ս է գործٳմ ճառա-

գայթային թերապիան։

Ճառագայթային թերապիան (նաև 

ռադիոթերապիա կամ ճառագայ-

թային բٳժٳմ) հիվանդٳթյٳնների 

բٳժٳմն է իոնիզացնող ճառագայթ-

ների միջոցով: Այն առավել հաճախ 

կիրառվٳմ է քաղցկեղի բٳժման հա-

մար, և բժշկագիտٳթյան այս ճյٳղը 

կոչվٳմ է ճառագայթային ٳռٳց-

քաբանٳթյٳն: Քաղցկեղի ճառա-

գայթային թերապիան կիրառٳմ է 

ճառագայթման բարձր դոզաներ (չա-

փաբաժիններ)՝ քաղցկեղային բջիջ-

ները ոչնչացնելٳ և ٳռٳցքի չափսը 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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փոքրացնելٳ համար։ Ցածր դո-

զայով ճառագայթٳմը կիրառվٳմ է 

որպես ռենտգենյան ճառագայթٳմ՝ 

մարմնի ներսٳմ կատարվող երև-

-և համապատաս ٳյթները տեսնելٳ

խան պատկերներ ստանալٳ հա-

մար, օրինակ՝ ատամների կամ 

ոսկրերի կոտրվածքների ռենտգեն-

պատկերներ։ Ճառագայթային թե-

րապիայի դեպքٳմ ճառագայթման 

փٳնջը ներթափանցٳմ է մարմնի 

մեջ՝ մաշկի, նրա տակ գտնվող այլ 

հյٳսվածքների միջով, հասնելով 

 «մٳցքին, սակայն այն չի «այրٳռٳ

պացիենտին՝ ի հեճٳկս լայնորեն 

տարածված միֆի։

Ճառագայթային թերապիան ազ-

դٳմ է՝ ներգործելով քաղցկեղային 

բջիջների ներսٳմ գտնվող գենետիկ 

նյٳթի վրա: Վերջինիս վնասման 

դեպքٳմ բջիջներն այլևս չեն կարող 

բազմանալ և տարածվել։ Երբ քաղց-

կեղի վնասված բջիջները մահանٳմ 

են, օրգանիզմը բնական գործըն-

թացներով ոչնչացնٳմ և հեռացնٳմ 

է դրանց։ Նորմալ բջիջները նٳյն-

պես ենթարկվٳմ են ճառագայթման 

վնասող ազդեցٳթյանը, սակայն, ի 

տարբերٳթյٳն ٳռٳցքային բջիջնե-

րի, դրանք կարող են ինքնٳրٳյն վե-

րականգնվել։ 

Ձեր ճառագայթային ٳռٳցքաբանը 

կմշակի բٳժման այնպիսի ծրագիր, 

որի շնորհիվ ճառագայթٳմը կհաս-

նի ٳռٳցքին՝ հնարավորինս պաշտ-

պանելով հարակից նորմալ հյٳս-

վածքները վնասٳմից։

Ինչպե՞ս է իրականացվٳմ 

ճառագայթային 

թերապիան։

Ճառագայթային թերապիայի նպա-

տակն է կիրառել բավականաչափ 

ճառագայթٳմ, որպեսզի ոչնչանան 

քաղցկեղային բջիջները, իսկ առողջ 

հյٳսվածքները մնան հնարավորինս 

անվնաս։ Այս նպատակին կարելի է 

տարբեր կերպ հասնել։ Կախված 

-ցքի տեղակայման վայրից, չափٳռٳ

սից ٳ տեսակից` ճառագայթային 

բٳժٳմը կարող է իրականացվել 

մեկ կամ մի քանի եղանակների հա-

մակցմամբ։ Սովորաբար, ճառագայ-

թային թերապիան կարելի է իրա-

կանացնել երկٳ եղանակով․

Ÿ Արտաքին՝ հեռահար ճառա-

գայթային թերապիայի միջո-

ցով, որի դեպքٳմ կիրառվٳմ է 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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մարմնից դٳրս գտնվող սարք, 

որն «արձակٳմ» է ճառագայթ-

ներ դեպի ٳռٳցքը։

Ÿ Ներքին՝ բրախիթերապիայի մի-

ջոցով, որի դեպքٳմ մարմնի ներ-

սٳմ՝ ٳռٳցքի մեջ կամ դրա հա-

րևանٳթյամբ, տեղադրվٳմ են 

ռադիոակտիվ կոշտ աղբյٳրներ, 

կամ համակարգային ճառագայ-

թային բٳժման միջոցով, երբ 

պացիենտին տրվٳմ է ռադիոակ-

տիվ դեղամիջոց, որն արյٳնա-

տար համակարգով տարածվٳմ 

է ողջ մարմնٳմ և, կٳտակվելով 

քաղցկեղային  բջիջներٳմ՝ 

ոչնչացնٳմ է դրանք։

Ո՞վ է ստանٳմ 

ճառագայթային թերապիա։

Քաղցկեղ ախտորոշմամբ բազմա-

թիվ պացիենտներ ٳնեն ճառագայ-

թային թերապիայի կարիք, իսկ 

բժիշկները հարյٳր տարٳց ավելի է 

կիրառٳմ են այդ մեթոդը։ Ըստ էٳ-

թյան, քաղցկեղ ٳնեցող պացիենտ-

ների մեծամասնٳթյٳնը (մոտ 60%) 

ստանٳմ է ճառագայթային թերա-

պիա։ Երբեմն ճառագայթային թե-

րապիան քաղցկեղի բٳժման միակ 

եղանակն է, որը մարդիկ ստանٳմ 

են։

Ո՞րն է բٳժման նպատակը 

ճառագայթային 

թերապիայի դեպքٳմ։

Բարձր դոզաների և տարբեր մոտե-

ցٳմների կիրառմամբ՝ ճառագայ-

թٳմը ոչնչացնٳմ է քաղցկեղային 

բջիջները կամ դանդաղեցնٳմ է 

դրանց աճը։ Ճառագայթային թերա-

պիան կիրառվٳմ է հետևյալ նպա-

տակներով․

Ÿ Բٳժել քաղցկեղը. ճառագայթٳ-

մը կարող է կիրառվել՝ լիարժեք 

ոչնչացնելٳ այն ٳռٳցքները, 

որոնք դեռևս չեն տարածվել դե-

պի մարմնի այլ հատվածներ, կամ 

նվազեցնելٳ քաղցկեղի կրկնٳ-

թյան ռիսկը վիրահատٳթյٳնից 

կամ քիմիաթերապիայից հետո՝ 

ոչնչացնելով քաղցկեղի մնացոր-

դային բջիջները, կամ վիրահա-

տٳթյٳնից առաջ փոքրացնելٳ 

ցքի չափը։ٳռٳ

Ÿ Մեղմել ախտանշանները. երբ 

լիարժեք առողջացٳմն անհնար 

է, ճառագայթٳմը կարող է կի-

րառվել ՝  մեղմելٳ չարորակ 

 ցքով պայմանավորվածٳռٳ

ցավն ٳ այլ խնդիրները, օրինակ՝ 

փոքրացնել այն ٳռٳցքները, 

որոնք ազդٳմ են կյանքի որակի 

վրա (ինչպիսին է թոքի ٳռٳցքը, 

երբ խանգարٳմ է շնչառٳթյա-

նը), կամ էլ կանխարգելել աճող 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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 ցքով պայմանավորվածٳռٳ

խնդիրները (օրինակ՝ տեսողٳ-

թյան կորٳստ կամ աղիների ٳ 

միզապարկի գործٳնեٳթյան 

խանգարٳմ)։

Որքա՞ն ժամանակ է պա-

հանջվٳմ ճառագայթային 

թերապիայի ազդեցٳթյան 

համար։

Ճառագայթային թերապիան անմի-

ջապես չի ոչնչացնٳմ քաղցկեղային 

բջիջները, և պահանջվٳմ են օրեր 

կամ շաբաթներ բٳժٳմը սկսելٳց 

հետո, որպեսզի քաղցկեղային բջիջ-

ներն սկսեն ոչնչանալ։ Ճառագայ-

թային թերապիայի ավարտից հետո 

քաղցկեղային բջիջները դեռ շարٳ-

նակٳմ են մահանալ, ինչը կարող է 

տևել շաբաթներ կամ ամիսներ։

Ինչպե՞ս է ճառագայթային 

թերապիան ազդٳմ առողջ 

բջիջների վրա։

Ճառագայթٳմը ոչ միայն սպանٳմ է 

քաղցկեղային բջիջները կամ դան-

դաղեցնٳմ դրանց աճը, այլև ներ-

գործٳմ է դրանց հարևանٳթյամբ 

գտնվող առողջ բջիջների վրա։ Բٳ-

ժٳմն ավարտելٳց հետո առողջ 

բջիջները գրեթե միշտ վերա-

կանգնվٳմ են, սակայն երբեմն մար-

դիկ կարող են որոշ կողմնակի ազ-

դեցٳթյٳններ ٳնենալ, որոնք լٳրջ 

են կամ կարող են մնայٳն լինել։ 

Որոշ կողմնակի ազդեցٳթյٳններ էլ 

կարող են ի հայտ գալ ճառագայթա-

յին թերապիան ավարտելٳց ամիս-

ներ կամ տարիներ անց, ինչի պատ-

ճառով էլ կոչվٳմ են ٳշացած 

կողմնակի ազդեցٳթյٳններ։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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Բٳժման ընթացքٳմ բժիշկները 

տարբեր եղանակներով փորձٳմ են 

պաշտպանել առողջ բջիջները՝

Ÿ Կիրառելով ճառագայթման 

հնարավորինս ցածր դոզա. ճա-

ռագայթման դոզան կիրառվٳմ է 

այնպիսի համամասնٳթյամբ, որ 

լինի բավական բարձր՝ քաղցկե-

ղային բջիջները սպանելٳ հա-

մար, բայց և միաժամանակ բա-

վական ցածր՝ առողջ բջիջներին 

պատճառվող վնասը սահմանա-

փակելٳ համար։

Ÿ Ժամանակի ընթացքٳմ երկա-

րաձգելով բٳժٳմը․ ճառագայ-

թային թերապիան կարող եք 

ստանալ օրը մեկ անգամ, կամ 

օրը երկٳ անգամ՝ փոքր չափա-

բաժիններով, մի քանի շաբաթ 

շարٳնակ, որի արդյٳնքٳմ եր-

կարաձգված բٳժٳմն առողջ 

բջիջներին թٳյլ է տալիս վերա-

կանգնվել, մինչդեռ քաղցկեղա-

յին բջիջները մահանٳմ են։

Ÿ Ճառագայթٳմն ٳղղելով պա-

ցիենտի մարմնի ստٳյգ հատ-

վածին․ ճառագայթային թերա-

պիայի որոշ տեսակներ բժշկին 

թٳյլ են տալիս ճառագայթման 

բարձր դոզաներ ٳղղել դեպի 

-ցքը՝ միաժամանակ նվաٳռٳ

զեցնելով հարակից առողջ հյٳս-

վածքների ճառագայթٳմը։ Այս 

մոտեցման դեպքٳմ կիրառվٳմ 

են համակարգչային բարդ սար-

քավորٳմներ, որոնք թٳյլ են տա-

լիս ճառագայթման ստٳյգ չա-

փաբաժիններ հասցնել ٳռٳցքին 

կամ մարմնի խիստ որոշակի 

հատվածներին՝ ըստ նախապես 

կատարված հաշվարկների:

Արդյո՞ք ցավոտ է ճառագայ-

թային թերապիան։

Ո՛չ, ճառագայթային թերապիայի բٳ-

ժական սեանսը բացարձակապես 

ցավոտ չէ: Սակայն որոշ կողմնակի 

ազդեցٳթյٳններ, որոնք կարող են 

առաջանալ ճառագայթային թերա-

պիայի հետևանքով, կարող են որո-

շակի ցավ և անհարմարٳթյٳն 

պատճառել։

Այս գրքٳյկٳմ տեղ գտած համա-

պարփակ տեղեկٳթյٳններն ٳ խոր-

հٳրդները կօգնեն Ձեզ մեղմել 

և/կամ կառավարել ճառագայթման 

հնարավոր կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնները։

Արդյո՞ք անվտանգ է ճառա-

գայթային թերապիան։

Որոշ պացիենտներ անհանգստա-

նٳմ են ճառագայթային թերապիա-

յի անվտանգٳթյան առٳմով։ Արդեն 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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հարյٳր տարٳց ավելի է, ինչ ճառա-

գայթٳմը հաջողٳթյամբ կիրառվٳմ 

է պացիենտների բٳժման համար։ 

Այս երկար ժամանակահատվածٳմ 

մեծ առաջընթաց է արձանագրվել՝ 

ապահովելٳ ճառագայթային թերա-

պիայի անվտանգٳթյٳնն ٳ արդյٳ-

նավետٳթյٳնը։ Յٳրաքանչյٳր նո-

րամٳծٳթյան հետ մեկտեղ որակի 

ստٳգման նորանոր մեխանիզմներ 

են մշակվել ٳ ներդրվել՝ բٳժման 

անվտանգٳթյٳնն ապահովելٳ 

նպատակով։

Նախքան Ձեր ճառագայթային բٳ-

ժٳմն սկսելը`  ճառագայթային 

-թյան թիմը մանրաٳցքաբանٳռٳ

մասնորեն կմշակի Ձեր բٳժման ծրա-

գիրը՝ ապահովելٳ Ձեր հետագա ան-

վտանգ և ճշգրիտ բٳժٳմը։ Ճառա-

գայթային բٳժٳմը նախապես պլա-

նավորվٳմ է այնպես, որ ճառագայ-

թٳմը կենտրոնանա քաղցկեղի վրա 

և միաժամանակ խնայի առողջ օր-

գանները տվյալ տարածքٳմ։ Բٳժ-

ման ողջ ընթացքٳմ բٳժող թիմի ան-

դամները շարٳնակաբար ստٳգٳմ 

են Ձեր բٳժման ծրագիրը՝ գործիքա-

յին հետազոտٳթյٳններից ստաց-

ված պարբերական նկարներով և վե-

րանայելով ճառագայթմամբ բٳժ-

վող պացիենտի  զանազան ցٳցա-

նիշները։ Բٳժող թիմի հետ հաճա-

խակի հանդիպٳմների միջոցով 

գնահատվٳմ է բٳժման առաջըն-

թացը, և մշտադիտարկման են են-

թարկվٳմ բոլոր կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳնները, որոնք կարող են ի 

հայտ գալ։ Կիրառվٳմ են նաև հա-

տٳկ համակարգիչներ՝ մշտադի-

տարկելٳ և կրկնակի ստٳգելٳ 

բٳժման գործընթացٳմ ներգրավ-

ված սարքերը, որպեսզի ապահովվի 

պատշաճ բٳժման իրականացٳմը։

Արդյո՞ք ճառագայթային 

թերապիան կիրառվٳմ է 

քաղցկեղի բٳժման այլ 

տեսակների հետ համատեղ։

Այո, ճառագայթային թերապիան հա-

ճախ կիրառվٳմ է քաղցկեղի բٳժ-

ման այլ տեսակների հետ համակց-

ված, որի օրինակները բերված են 

ստորև։

Ÿ Ճառագայթային թերապիա և 

վիրահատٳթյٳն. ճառագայթٳ-

մը կարող է իրականացվել վիրա-

հատٳթյٳնից առաջ, հետո կամ 
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դրա ընթացքٳմ։ Բժիշկները կա-

րող են կիրառել ճառագայթٳմը 

նախքան վիրահատٳթյٳնը՝ 

 ٳցքի չափսը փոքրացնելٳռٳ

նպատակով կամ էլ վիրահատٳ-

թյٳնից հետո՝ քաղցկեղի մնա-

ցորդային բջիջները ոչնչացնելٳ 

համար։ Երբեմն ճառագայթային 

թերապիան իրականացվٳմ է 

բٳն վիրահատٳթյան ընթաց-

քٳմ՝ ٳղղակիորեն ներգործելٳ 

 ցքի վրա՝ առանց մաշկի վրաٳռٳ

ազդելٳ։ Վիրահատٳթյան ըն-

թացքٳմ իրականացված ճառա-

գայթային թերապիան կոչվٳմ է 

ներվիրահատական ճառագայ-

թٳմ։

Ÿ Ճառագայթային բٳժٳմ և քի-

միաթերապիա. ճառագայթٳմը 

կարող է իրականացվել քիմիա-

թերապիայից առաջ, հետո կամ 

դրա ընթացքٳմ։ Քիմիաթերա-

պիայից առաջ կամ դրա ընթաց-

քٳմ կիրառվող ճառագայթٳմը 

կարող է փոքրացնել ٳռٳցքն այն-

պես, որ քիմիաթերապիան ավելի 

լավ ներգործի քաղցկեղի վրա։ 

Քիմիաթերապիայից հետո ճա-

ռագայթային բٳժٳմը կարելի է 

կիրառել՝ ոչնչացնելٳ քաղցկեղի 

մնացորդային բջիջները։

Արդյո՞ք ճառագայթային 

թերապիան թանկարժեք է։

Այո, ճառագայթային թերապիան 

կարող է լինել թանկարժեք, քանի որ 

դրա իրականացման համար կիրառ-

վٳմ են բարդ սարքավորٳմներ, և 

պահանջվٳմ է բٳժանձնակազմի 

բազմաթիվ անդամների գործٳնեٳ-

թյٳն։ Ձեզ տրամադրվող ճառագայ-

թային թերապիայի ստٳյգ արժեքը 

կախված է նրանից, թե ճառագայ-

թային բٳժման ո՞ր տեսակն եք ստա-

նٳմ, ի՞նչ սարքով, քանի՞ բٳժական 

սեանս է Ձեզ անհրաժեշտ, և արդյո՞ք 

կարող եք օգտվել առողջապահա-

կան պետական ծրագրից կամ 

բժշկական ապահովագրٳթյٳնից։

Արդյո՞ք ճառագայթային 

թերապիայի ընթացքٳմ 

պետք է հետևել հատٳկ 

սննդակարգի։

Ճառագայթային թերապիայի ըն-

թացքٳմ Ձեր օրգանիզմը շատ 

էներգիա է օգտագործٳմ ապաքին-

վելٳ համար, ٳստի կարևոր է, որ 

այս ժամանակահատվածٳմ Ձեր քա-

շը պահպանելٳ համար բավակա-

նաչափ կալորիաներ և սպիտակٳց-

ներ ընդٳնեք: Տեղեկացեք Ձեզ բٳ-

ժող թիմի անդամներից՝ արդյո՞ք ճա-

ռագայթային թերապիայի ընթաց-

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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քٳմ հատٳկ սննդակարգի հետևե-

լٳ կարիք ٳնեք: Որոշ դեպքերٳմ 

կարող է օգտակար լինել նաև 

սննդաբանի (դիետոլոգի) խորհրդա-

տվٳթյٳնը։ Մեծ քանակٳթյամբ կա-

լորիաներ և սպիտակٳցներ պարٳ-

նակող սննդամթերքի և ըմպելիք-

ների մասին ավելի մանրամասն 

խորհٳրդների համար տես 87 էջٳմ 

բերված ցանկը։

Արդյո՞ք կարող եմ 

շարٳնակել աշխատանքս 

ճառագայթային 

թերապիայի ընթացքٳմ։

Ճառագայթային թերապիայի ըն-

թացքٳմ որոշ մարդիկ ի վիճակի են 

լինٳմ աշխատելٳ լրիվ կամ մասնա-

կի ծանրաբեռնվածٳթյամբ, ոմանք 

էլ՝ առհասարակ չեն կարողանٳմ։ 

Թե ինչ ծանրաբեռնվածٳթյամբ 

կկարողանաք աշխատել, կախված է 

Ձեր ինքնազգացողٳթյٳնից։ Տեղե-

կացեք Ձեզ բٳժող թիմի անդամնե-

րից, թե ինչ կարող եք ակնկալել նշա-

նակված բٳժٳմից։

Ճառագայթային թերապիայի բٳ-

ժական սեանսների մեկնարկին, հա-

վանաբար, Ձեր լավ ինքնազգացո-

ղٳթյٳնը թٳյլ կտա շարٳնակել աշ-

խատանքը։ Սակայն, որոշ ժամա-

նակ անց ճառագայթային բٳժման 

կٳրսի ընթացքٳմ պետք չէ զարմա-

նալ, եթե զգաք թٳլٳթյٳն, էներ-

գիայի պակաս կամ հոգնածٳթյٳն։ 

Ճառագայթային թերապիան ավար-

տելٳց հետո կազդٳրվելٳ համար 

որոշ ժամանակ է հարկավոր՝ մի 

քանի շաբաթ կամ նٳյնիսկ ամիս-

ներ։

Ճառագայթային թերապիայի ըն-

թացքٳմ կարող է լինել այնպիսի ժա-

մանակահատված, երբ Դٳք ի վի-

ճակի չլինեք աշխատելٳ ,ٳստի հնա-

րավոր տարբերակները քննարկեք 

Ձեր գործատٳի և բٳժանձնակազ-

մի հետ, օրինակ՝ հնարավոր է ան-

աշխատٳնակٳթյան արձակٳրդ։

Տեղեկացեք Ձեր բժշկից, բٳժքրոջից 

կամ սննդաբանից՝ արդյո՞ք ճառա-

գայթային թերապիայի ընթացքٳմ 

անհրաժեշտ է հետևել հատٳկ 

սննդակարգի։

Ինչպե՞ս կարող եմ 

հաղթահարել հٳյզերս 

ճառագայթային 

թերապիայի ընթացքٳմ։

Քաղցկեղ ٳնենալը և բٳժման ըն-

թացքٳմ գտնվելը կարող է շատ 

սթրեսային և հٳզառատ լինել։ Բնա-

կան է, երբ ճառագայթային թերա-

պիայի ընթացքٳմ պացիենտները 

որոշ պահերի զգٳմ են անհանգս-
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տٳթյٳն, ճնշվածٳթյٳն, վախ, զայ-

րٳյթ, հիասթափٳթյٳն, անօգնա-

կանٳթյٳն կամ միայնակٳթյٳն։ 

Բայց կան միջոցներ, որոնք կարող 

են օգնել Ձեզ հաղթահարել նման 

հٳյզերը։

Շատերին օգնٳմ է զրٳյցն այն 

մարդկանց հետ, որոնք արդեն ան-

ցել են այս ճանապարհով։ Նմանա-

տիպ ապրٳմներ ٳ դժվարٳթյٳն-

ներ հաղթահարած մարդկանց հետ 

հանդիպելٳ համար կարող եք միա-

նալ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական 

հիմնադրամի կողմից կազմակերպ-

վող «փոխաջակցման» խմբերին, 

որոնց հանդիպٳմները տեղի են 

 մ դեմառդեմ կամ առցանց՝ٳնենٳ

ֆեյսբٳքյան փակ խմբի միջոցով։

Կարելի է փորձել հանգստացնող 

կամ մեդիտացիայի վարժٳթյٳն-

ներ, իսկ որոշ մարդկանց շատ է օգ-

նٳմ աղոթելը։ Ֆիզիկական վարժٳ-

թյٳնները նٳյնպես կարող են լա-

վացնել Ձեր տրամադրٳթյٳնը։ Փոր-

ձեք զբոսնել, հեծանիվ քշել, զբաղվել 

յոգայով կամ ջրային աերոբիկայով։ 

Որևէ ակտիվٳթյٳն սկսելٳց առաջ 

ճշտեք Ձեր բժշկից կամ բٳժքրոջից 

վարժٳթյٳնների ինտենսիվٳթյٳնն 

 տեսակները, որոնք անվտանգ են ٳ

Ձեզ համար ճառագայթային բٳժ-

ման ընթացքٳմ։

Ինչպե՞ս հնարավորինս մեծ 

օգٳտ ստանամ ճառագայ-

թային թերապիայից։ 

Ճառագայթային թերապիայի ըն-

թացքٳմ Դٳք անձամբ կարևոր դեր 

եք կատարٳմ, և բٳժٳմից հնարա-

վորինս մեծ օգٳտ ստանալٳ հա-

մար հարկավոր է․

Ÿ Ճիշտ ժամանակին ներկայանալ 

ճառագայթային թերապիայի բո-

լոր պրոցեդٳրաներին։

Ÿ Հարցեր տալ և բարձրաձայնել 

մտահոգٳթյٳնները։

Ÿ Ճառագայթային թերապիայի թի-

մին տեղեկացնել Ձեզ մոտ առա-

ջացած կողմնակի ազդեցٳթյٳն-

ների, սնվելٳ կամ աղիների գոր-

ծելٳ հետ կապված փոփոխٳ-

թյٳնների մասին։

Ÿ Տեղեկացնել բժշկին կամ բٳժ-

քրոջը, եթե ցավեր ٳնեք։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Հետևեք բٳժող թիմի անդամների 

խորհٳրդներին տնային պայմաննե-

րٳմ անհրաժեշտ խնամքի վերա-

բերյալ, մասնավորապես՝

Ÿ մաշկի խնամք,

Ÿ հեղٳկների բավարար քանակٳ-

թյամբ ընդٳնٳմ,

Ÿ կողմնակի ազդեցٳթյٳնները 

մեղմացնող սննդատեսակների 

ընդٳնٳմ,

Ÿ մարմնի քաշի պահպանٳմ։

Նախապես պատրաստվե՛ք բٳժող թիմի անդամների հետ հանդիպٳմնե-

րին՝ գրի առնելով այն բոլոր հարցերն ٳ խնդիրները, որոնք ցանկանٳմ եք 

քննարկել։ Հերթական հանդիպٳմներին հարցերի ٳ խնդիրների այդ նٳյն 

ցանկը ձեռքի տակ ٳնեցեք։ Ամենահավանական հարցերի շարքը բերված է 

78 էջٳմ։

Ճիշտ ժամանակին ներկայացե՛ք ճառագայթային թերապիայի հետ կապ-

:ված ԲՈԼՈՐ միջոցառٳմներին և ԲՈԼՈՐ սեանսներին

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 

ԹԵՐԱՊԻԱ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԹԻՄ

Ճառագայթային թերապիայի ըն-

թացքٳմ Ձեր բٳժٳմը կկազմա-

կերպի հատٳկ ٳսٳցٳմ և վերա-

պատրաստٳմ անցած մասնագետ-

ներից կազմված բժշկական անձնա-

կազմը (թիմը)։ Թիմը ղեկավարٳմ է 

ճառագայթային ٳռٳցքաբանը 

(քաղցկեղը ճառագայթմամբ բٳ-

ժելٳ գործٳմ մասնագիտացած 

բժիշկը): Բացի ճառագայթային 

-մ ընդٳցքաբանից, թիմի կազմٳռٳ

գրկված են ճառագայթային բٳժման 

տեխնիկը, ճառագայթային ٳռٳց-

քաբանٳթյան բٳժքٳյրը, բժշկա-

կան ֆիզիկոսը, դոզիմետրիստը: 

Ճառագայթային 

ցքաբանٳռٳ

Ճառագայթային ٳռٳցքաբանն այն 

բժիշկն է, որը նշանակٳմ և վերա-

հսկٳմ է Ձեր ճառագայթային բٳժ-

ման գործընթացն ٳ դրա յٳրա-

քանչյٳր գործողٳթյٳնը՝ կենտրո-

նանալով յٳրաքանչյٳր պացիենտի 

անվտանգ և արդյٳնավետ բٳժման 

վրա: Համագործակցելով ճառագայ-

թային թերապիայի թիմի մյٳս ան-

դամների հետ՝ նա մշակٳմ է Ձեր 

բٳժման ծրագիրը և ապահովٳմ 

յٳրաքանչյٳր սեանսի ճշգրիտ ٳ 

անվտանգ իրականացٳմը։ Ճառա-

գայթային ٳռٳցքաբանը նաև 

մշտադիտարկٳմ է բٳժման առաջ-

ընթացը և անհրաժեշտ շտկٳմներ 

կատարٳմ, որ ճառագայթٳմն ٳղ-

ղված լինի բٳն թիրախին, միաժա-

մանակ նվազեցնելով կողմնակի 

ազդեցٳթյٳնները։ Ճառագայթային 

թերապիայից առաջ, հետո և դրա 

ընթացքٳմ ճառագայթային ٳռٳց-

քաբանը սերտորեն համագործակ-

ցٳմ է այլ ٳռٳցքաբանների հետ, 

օրինակ՝ քիմիաթերապևտի և վիրա-

բٳյժի, որպեսզի առավելագٳյնի 

հասցվի ճառագայթման արդյٳնա-

վետٳթյٳնը։

Ճառագայթային ٳռٳցքաբանն այն 

միակ բժիշկն է, որի փորձառٳթյٳնն 

 յլ են տալիսٳմը թٳորակավոր ٳ

իրականացնել ճառագայթային թե-

րապիա։ Բացի բժշկական համալ-

սարանի կրթական ծրագրից, ճա-

ռագայթային ٳռٳցքաբան դառնա-

լٳ համար անհրաժեշտ է ևս մի քա-

նի տարվա լրացٳցիչ ٳսٳցٳմ և 

որակավորٳմ: Ճառագայթային 

-մ են ծաٳցքաբաններն անցնٳռٳ

վալٳն վերապատրաստٳմ ընդհա-

նٳր ٳռٳցքաբանٳթյան, ճառա-

գայթման միջոցով հիվանդٳթٳն-

ների բٳժման և ճառագայթմամբ 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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պայմանավորված կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳնների վերահսկման ٳղղٳ-

թյամբ։ Նրանք հանձնٳմ են համա-

պատասխան քննٳթյٳններ որա-

կավորٳմ ստանալٳ համար:

Ճառագայթային բٳժման 

տեխնիկ

Ճառագայթային բٳժման տեխնիկն 

աշխատٳմ է  ճառագայթային 

-թյան ներٳցքաբանի ղեկավարٳռٳ

քո՝ իրականացնելով ճառագայթա-

յին թերապիայի ամենօրյա պրոցե-

դٳրաները՝ բٳժական սեանսները։ 

Ճառագայթային բٳժման տեխնիկն 

այն մասնագետն է, որը հմտացած է 

ճառագայթային թերապիայի սար-

քերի՝ գծային արագացٳցիչների, կո-

բալտային բٳժասարքերի կիրառ-

ման գործٳմ` անցնելով պահանջ-

վող մասնագիտական վերապատ-

րաստٳմներ։ Նա խնամքով ٳ ար-

հեստավարժորեն տեղավորٳմ է 

պացիենտին համապատասխան 

դիրքٳմ իր ամենօրյա սեանսների 

համար և, կառավարելով բٳժասար-

քը, իրականացնٳմ է բٳժական 

սեանսները, հմտորեն իրագործٳմ է 

բٳժٳմը` կիրառելով բٳժման ան-

վտանգٳթյան ապահովման համար 

նախատեսված հատٳկ մասնագի-

տական գործելակարգեր։

Ճառագայթային ٳռٳցքա-

բանٳթյան բٳժքٳյր

Ճառագայթային ٳռٳցքաբանٳ-

թյան բٳժքٳյրն աշխատٳմ է բٳ-

ժող թիմի բոլոր անդամների հետ՝ 

կազմակերպելով Ձեր խնամքը ճա-

ռագայթային թերապիայից առաջ, 

դրա ընթացքٳմ և հետո։ Նա բա-

ցատրٳմ է այն հնարավոր կողմնա-

կի ազդեցٳթյٳնները, որոնք կարող 

են ի հայտ գալ Ձեզ մոտ, և ներկա-

յացնٳմ է դրանց կառավարման մի-

ջոցները։ Բٳժքٳյրը նաև գնահա-

տٳմ է Ձեր վիճակը ողջ բٳժման ըն-

թացքٳմ և օգնٳմ է հաղթահարել 

առաջացած փոփոխٳթյٳնները։ 

Որոշ կլինիկաներٳմ այս հարցերով 

կարող են զբաղվել թիմի այլ ան-

դամներ՝ բժիշկը, ճառագայթային 

բٳժման տեխնիկը և այլք:

Բժշկական ֆիզիկոս

Բժշկական ֆիզիկոսն աշխատٳմ է 

անմիջապես  ճառագայթային 

 ժմանٳցքաբանի հետ` թե՛ բٳռٳ

պլանավորման և թե՛ դրա իրագործ-

ման փٳլٳմ, մշակٳմ է անվտան-

գٳթյան և որակի ապահովման լայ-

նածավալ ծրագիր, որպեսզի յٳրա-

քանչյٳր պացիենտ իր ճիշտ բٳ-

ժٳմն ստանա հնարավորինս ամե-

նաապահով ձևով` յٳրաքանչյٳր 

սեանսի ընթացքٳմ: Նա վերա-

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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հսկٳմ է դոզիմետրիստի աշխա-

տանքը և ապահովٳմ, որ ճառագայ-

թային թերապիայի հետ կապված 

բարդ միջոցառٳմները պատշաճ 

կերպով հարմարեցվեն ٳ համապա-

տասխանեցվեն յٳրաքանչյٳր պա-

ցիենտին։ Բժշկական ֆիզիկոսը մշա-

կٳմ և ղեկավարٳմ է սարքավո-

րٳմների, ընթացակարգերի և պրո-

ցեդٳրաների որակի հսկողٳթյան 

ծրագրերը՝ ապահովելٳ բٳժման 

առավելագٳյն անվտանգٳթյٳն։ 

Բժշկական ֆիզիկոսն ٳնի բարձրա-

գٳյն կրթٳթյٳն և այս կարևոր ծա-

ռայٳթյٳնն ապահովելٳ համար 

անցնٳմ է համապատասխան վե-

րապատրաստٳմներ, իսկ անհրա-

ժեշտٳթյան դեպքٳմ՝ նաև հավաս-

տագրٳմ։ Այս մասնագետն ապահո-

վٳմ է սարքերի աշխատանքի պատ-

շաճ որակ՝ կատարելով ճառագայ-

թային փնջի ստٳյգ չափٳմներ և կա-

նոնավոր կերպով իրականացնելով 

անվտանգٳթյան այլ ստٳգٳմներ։

Դոզիմետրիստ

Դոզիմետրիստն աշխատٳմ է ճա-

ռագայթային ٳռٳցքաբանի և 

բժշկական ֆիզիկոսի հետ՝ մշակելٳ 

բٳժման օպտիմալ ծրագիր, որով 

լավագٳյնս կոչնչացվի ٳռٳցքը՝ 

միաժամանակ խնայելով առողջ 

հյٳսվածքները։ Այս մասնագետը 

համակարգչային բարդ ծրագրերով 

զգٳշորեն և մանրակրկտորեն հաշ-

վարկٳմ է ճառագայթման դոզան, 

որպեսզի ٳռٳցքն ստանա բٳժման 

ծրագրով նախատեսված չափաբա-

ժինը։ Դոզիմետրիստը նٳյնպես 

պետք է ٳնենա բարձրագٳյն կրթٳ-

թյٳն ճառագայթման բարդ ծրագ-

րեր մշակելٳ համար։

Այլ մասնագետներ

Բٳժման թիմٳմ կարող են ընդգրկ-

վել նաև այլ մասնագետներ, օրինակ՝ 

հոգեբան, սոցիալական աշխատող, 

սննդաբան, վերականգնողական 

բժշկٳթյան մասնագետ, ատամնա-

բٳյժ և այլն։ Այն դեպքٳմ, երբ ճա-

ռագայթային թերապիան կիրառ-

վٳմ է՝ համակցելով այն քիմիաթե-

րապիայի կամ վիրահատական 

բٳժման հետ, համակարգված բազ-

մադիսցիպլինար թիմի շրջանակը 

հաճախ ընդլայնվٳմ է՝ բացի ճառա-

գայթային թերապիայի բٳժող թի-

մից ընդգրկելով նաև մասնագետ-

ներ վիրաբٳժական և քիմիաթերա-

պևտիկ ոլորտներից։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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ՀԵՌԱՀԱՐ 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 

ԹԵՐԱՊԻԱ

Հեռահար ճառագայթային թերա-

պիայի դեպքٳմ ճառագայթն ար-

ձակվٳմ է հատٳկ սարքից՝ էլեկ-

տրոնների գծային արագացٳցչից,  

որը ճառագայթٳմն ٳղղٳմ է դեպի 

 ժմանٳցքը: Այն քաղցկեղի բٳռٳ

համար էլեկտրական հոսանքից կա-

րող է արտադրել բարձր էներգիայով 

օժտված ռենտգենյան ճառագայթ-

ներ (նաև՝ ֆոտոններ կամ ֆոտոնա-

յին ճառագայթٳմ) կամ էլեկտրոն-

ներ։ Կան նաև այլ սարքեր, որոնք 

նախատեսված են հեռահար ճառա-

գայթային բٳժման համար՝ այսպես 

կոչված կոբալտային բٳժասարքեր, 

որոնցٳմ ճառագայթման աղբյٳրը 

կոբալտի ռադիոակտիվ տարատե-

սակն է (իզոտոպը): Սարքը բٳժման 

ժամանակ բացարձակ չի հպվٳմ 

Ձեզ, փոխարենը՝ կարող է պտտվել 

Ձեր շٳրջը՝ բազմաթիվ ٳղղٳթյٳն-

ներից ճառագայթներ ٳղարկելով 

դեպի Ձեր մարմինը, և յٳրաքանչ-

յٳր սեանսն անցավ է անցնٳմ, ինչ-

պես ռենտգեն հետազոտٳթյան ժա-

մանակ։

Կիրառելով բٳժٳմը պլանավորող 

համակարգիչներ և ծրագրակազմ` 

Ձեզ բٳժող թիմը վերահսկٳմ է ճա-

ռագայթային փնջերի չափն ٳ ձևը, 

ներառյալ նաև այն, թե ինչպես է այն 

 մ դեպի Ձեր մարմինը՝ٳղղվٳ

-ٳթյամբ բٳնավետٳցքն արդյٳռٳ

ժելٳ և միաժամանակ խնայելٳ 

-սٳցքը շրջապատող նորմալ հյٳռٳ

վածքները։ Բٳժական սենյակٳմ 

անցկացրած ժամանակը կարող է 

տարբեր լինել՝ կախված ճառագայթ-

ման տեսակից։

Հեռահար ճառագայթային թերա-

պիան տեղային բٳժٳմ է, այսինքն՝ 

ճառագայթٳմն ազդٳմ է միայն 

մարմնի որոշակի հատվածի վրա: 

Օրինակ՝ թոքի քաղցկեղի դեպքٳմ 

ճառագայթվٳմ է միայն կրծքավան-

դակը (թոքի ախտահարված հատ-

վածը՝ հարակից ավշահանգٳյցնե-

րի հետ միասին) և գործնականٳմ չի 

ազդٳմ մարմնի մնացած հատված-

ների վրա։

Որքա՞ն հաճախ եմ 

ստանալٳ հեռահար 

ճառագայթային թերապիա։

Մարդկանց մեծամասնٳթյٳնը հե-

ռահար ճառագայթային թերապիան 

ստանٳմ է օրը մեկ անգամ, շաբաթը 

հինգ օր՝ երկٳշաբթիից ٳրբաթ։ 

Ընդհանٳր բٳժٳմը կարող է տևել 

մոտավորապես 1-10 շաբաթ՝ կախ-

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ված ախտորոշված քաղցկեղի տե-

սակից և բٳժման նպատակից։ Այս 

ժամանակահատվածը կոչվٳմ է 

բٳժման կٳրս, որը թٳյլ է տալիս, 

որ բավարար քանակٳթյամբ ճառա-

գայթٳմը  ներթափանցի  Ձեր 

մարմնի մեջ քաղցկեղը ոչնչացնելٳ 

նպատակով՝ միաժամանակ վերա-

կանգնվելٳ հնարավորٳթյٳն տա-

լով առողջ բջիջներին։

Ճառագայթային թերապիան կարող 

է իրականացվել նաև այլ ժամանա-

կացٳյցներով (ռեժիմներով), որոնք 

ներառٳմ են․

Ÿ Արագացված բաժնևորٳմ՝ շա-

բաթական տրվٳմ են ավելի մեծ 

թվով սեանսներ (ներառյալ շա-

բաթ և/կամ կիրակի օրերը)` 

ստանդարտ կամ մի փոքր բարձր 

միանգամյա դոզայով, ինչի ար-

դյٳնքٳմ նվազٳմ է բٳժման ընդ-

հանٳր տևողٳթյٳնը։

Ÿ Գերբաժնևորٳմ՝ այս դեպքٳմ 

իրականացվٳմ է օրական մեկից 

ավելի ճառագայթٳմ՝ ավելի 

փոքր միանվագ դոզայով։

Ÿ Ենթաբաժնևորٳմ՝ ճառագայ-

թٳմն իրականացվٳմ է ավելի 

մեծ միանգամյա դոզայով, օրը 

մեկ անգամ (կամ ավելի քիչ հա-

ճախականٳթյամբ)՝ նվազեցնե-

լով սեանսների ընդհանٳր քա-

նակը։

Ձեր բժիշկը կարող է նշված բٳժման 

ռեժիմներից որևէ մեկը նշանակել, 

եթե նա համոզված լինի, որ այն 

լավագٳյնն է Ձեզ համար։

Որտե՞ղ եմ ստանալٳ 

հեռահար ճառագայթային 

թերապիան։

Մեծամասամբ հեռահար ճառագայ-

թային թերապիան ստանٳմ են ամ-

բٳլատոր ձևով, այսինքն՝ «հիվան-

դանոցٳմ պառկելٳ» կարիք չի առա-

ջանٳմ։ Բٳժٳմն իրականացվٳմ է 

հատٳկ կահավորված ճառագայ-

թային թերապիայի կլինիկայٳմ:

Ի՞նչ է տեղի ٳնենٳմ՝ 

նախքան հեռահար 

ճառագայթային 

թերապիայի մեկնարկը։

Նախքան ճառագայթային թերա-

պիան սկսելը բٳժանձնակազմի 

հետ հանդիպٳմ կٳնենաք՝ մոտա-

վորապես 1-2 ժամ տևողٳթյամբ, 

որի ընթացքٳմ կանցնեք ֆիզիկալ 

զննٳմ, կٳսٳմնասիրվեն Ձեր բժշ-

կական փաստաթղթերը, ինչպես 

նաև կարող է առաջանալ տարբեր 

գործիքային հետազոտٳթյٳնների 

անհրաժեշտٳթյٳն։ Բժիշկը Ձեզ 

հետ կքննարկի հեռահար ճառագայ-

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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թային թերապիայի մանրամասնե-

րը, դրա առավելٳթյٳններն ٳ 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնները, և 

բٳժման ընթացքٳմ ٳ դրանից 

հետո ինքնախնամքի կազմակերպ-

ման միջոցներն ٳ ձևերը: Ապա 

որոշٳմ եք կայացնելٳ՝ արդյո՞ք Ձեր 

բٳժման համար ընտրٳմ եք հեռա-

հար ճառագայթային թերապիան։

Եթե որոշٳմ եք Ձեր բٳժման համար 

ընտրել հեռահար ճառագայթային 

թերապիան, ապա ամրագրٳմ կկա-

տարվի բٳժման պլանավորման 

սեանսի համար, որը կոչվٳմ է սի-

մٳլյացիա՝ Ձեր մարմնի և ախտո-

րոշված ٳռٳցքի չափերն արձանա-

գրելٳ գործընթաց, ինչը կօգնի Ձեզ 

բٳժող թիմին համապատասխան 

«նախագծٳմ»` հաշվարկներ կատա-

րելٳ և ճառագայթն անվտանգ ٳ 

ճշգրտորեն դեպի նախատեսված 

հատվածներ ٳղղելٳ համար։ Միա-

ժամանակ, հնարավոր է պահանջ-

վեն նաև այլ ախտորոշիչ միջոցա-

ռٳմներ: Սիմٳլյացիայի ընթացքٳմ․

Ÿ Ճառագայթային ٳռٳցքաբանն 

այլ մասնագետների հետ միասին 

որոշٳմ է մարմնի այն հատվածը, 

որը ենթարկվելٳ է ճառագայթ-

ման: Հնարավոր է, որ հետագա-

յٳմ այդ հատվածը նաև անվա-

նեն ճառագայթման պորտալ կամ 

ճառագայթման դաշտ։ Այս տեր-

մինները վերաբերٳմ են Ձեր 

մարմնի այն հատվածներին, 

որոնք ճառագայթٳմ են ստանա-

լٳ։ Ձեզնից կպահանջվի հան-

գիստ և անշարժ պառկել անհրա-

ժեշտ դիրքով, որպեսզի կատար-

վի հատٳկ ռենտգեն հետազո-

տٳթյٳն կամ համակարգչային 

շերտագրٳմ։

Ÿ Ճառագայթային բٳժման տեխ-

նիկը կամ բժիշկը Ձեր մաշկի վրա 

փոքր նշٳմներ կանի (դաջվածքի 

նման կամ գٳնավոր թանաքի 

կետերով)՝ նշելٳ բٳժվող հատ-

վածը կամ հետագա հաշվարկ-

ներٳմ կողմնորոշվելٳ համար։ 

Այս նշٳմներն անհրաժեշտ են 

ճառագայթային թերապիայի ողջ 

կٳրսի ընթացքٳմ, և յٳրաքանչ-

յٳր օր ճառագայթային բٳժման 

տեխնիկը կառաջնորդվի դրան-

ցով՝ ապահովելٳ Ձեր բٳժման 

ճշգրիտ դիրքը։ Դաջվածքներն 

իրենց չափերով նման են պեպեն-

ների և մինչև կյանքի վերջ կմնան 

Ձեր մաշկի վրա։ Թանաքով ար-

ված կետերը ժամանակի ընթաց-

քٳմ կխٳնանան և կանհետա-

նան։ Հարկավոր է շատ զգٳյշ լի-

նել և չհեռացնել դրանք, իսկ եթե 

նկատٳմ եք, որ դրանք խٳնացել 

կամ անգٳյն են դարձել, անպայ-

ման տեղեկացրեք ճառագայթա-

յին բٳժման տեխնիկին։
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Բٳժվող հատվածի համար պլաս-

տիկից կամ այլ նյٳթերից կարող է 

պատրաստվել հատٳկ կաղապար, 

որը թٳյլ չի տա Ձեզ շարժվել բٳժա-

կան միջոցառٳմների ընթացքٳմ։ 

Կաղապարն ապահովٳմ է նաև, որ 

յٳրաքանչյٳր օր և ամեն սեանսի 

ընթացքٳմ Դٳք գտնվեք միևնٳյն 

ճշգրիտ դիրքٳմ։ Նٳյն նպատակով 

կարող են կիրառվել նաև տարբեր 

անշարժացնող հարմարանքներ, 

հենադիրներ։ Եթե ճառագայթٳմն 

-է գլխին կամ պարանոցա ٳղղվելٳ

յին հատվածին, ապա հնարավոր է 

կատարվի հատٳկ թերմոպլաստիկ 

դիմակի պատրաստٳմ։ Դիմակն 

 նի անցքեր մազերի համար, և այնٳ

կցվٳմ է հենց այն սեղանին (ճառա-

գայթման սարքի բٳժասեղանին), 

որի վրա Դٳք պառկելٳ եք ճառա-

գայթման  ընթացքٳմ։ Դիմակը թٳյլ 

չի տալիս շարժել գլٳխը, ինչի ար-

դյٳնքٳմ յٳրաքանչյٳր պրոցեդٳ-

րայի ընթացքٳմ Դٳք գտնվٳմ եք 

ճիշտ միևնٳյն դիրքٳմ։

Հեռահար ճառագայթային 

բٳժման պլանավորٳմ 

Սիմٳլյացիայի սեանսի ավարտից 

հետո Ձեր ճառագայթային ٳռٳց-

քաբանը և բٳժման թիմի մյٳս ան-

դամները կٳսٳմնասիրեն սիմٳլյա-

ցիայի ժամանակ ստացված տվյալ-

ները և կատարված բժշկական հե-

տազոտٳթյٳնների մանրամասնե-

րը՝ Ձեր բٳժման ծրագիրը մշակելٳ 

համար։ 

Այս գործընթացը կոչվٳմ է ճառա-

գայթային թերապիայի պլանավո-

րٳմ, որի նպատակն է հաշվարկել 

ճառագայթման այնպիսի պայման-

ներ, ըստ որոնց կապահովվի քաղց-

կեղին ٳղղվող առավելագٳյն դո-

զան, իսկ նորմալ հյٳսվածքներին՝ 

Կրծքագեղձի ճառագայթման համար 

նախատեսված հատٳկ 

հենադիր (բրեսթբորդ)

Ճառագայթային բٳժման դիմակ

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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նվազագٳյն դոզան։ Ճառագայթա-

յին թերապիայի տեխնիկան, ճառա-

գայթման չափաբաժինը, ինչպես 

նաև ճառագայթային փնջերի ան-

կյٳնն ٳ ձևն ընտրվٳմ են պլանա-

վորման գործընթացٳմ։ Ճառագայ-

թային բٳժման ծրագիրը մշակվٳմ է 

մասնագետների թիմի՝ Ձեր ճառա-

գայթային ٳռٳցքաբանի, բժշկա-

կան ֆիզիկոսի ٳ դոզիմետրիստի 

համատեղ, տևական աշխատանքի 

արդյٳնքٳմ: Բٳժման պլանավոր-

ման համար կիրառվٳմ են բարդ հա-

մակարգիչներ և դրանց հետ փոխ-

կապակցված հատٳկ համակարգ-

չային ծրագրեր, որոնք հնարավորٳ-

թյٳն են տալիս նախապես հաշվար-

կել Ձեր բٳժման համար հնարավո-

րինս լավագٳյն ճառագայթման պայ-

մանները։

Այս բոլոր տվյալներն ٳսٳմնասիրե-

լٳց և գնահատելٳց հետո Ձեր ճա-

ռագայթային ٳռٳցքաբանը կկա-

տարի վերջնական նշանակٳմ՝ սահ-

մանելով ճառագայթման կոնկրետ 

դոզան և մարմնի այն հատվածները, 

որոնք պետք է ճառագայթվեն։

Ճառագայթման սեանսների քանա-

կը կախված կլինի Ձեզ մոտ ախտո-

րոշված ٳռٳցքի  բնٳյթից, չափե-

րից, տեղակայման վայրից և տեսա-

կից, ինչպես նաև բٳժման նպատա-

կից, Ձեր ընդհանٳր առողջական վի-

ճակից և այլ գործոններից։ Սա որո-

շٳմ է ճառագայթային ٳռٳցքաբա-

նը՝ հիմք ընդٳնելով Ձեր բոլոր 

տվյալները:

Ի՞նչ հագٳստ պետք է կրել 

հեռահար ճառագայթային 

թերապիայի ժամանակ։

Կրեք այնպիսի հագٳստ, որը հար-

մար է և պատրաստված փափٳկ 

գործվածքներից, օրինակ՝ բրդա-

նման ֆլիսից կամ բամբակից։ Ճա-

ռագայթման սեանսների համար 

ընտրեք այնպիսի հագٳստ, որը 

հեշտ է հանել, քանի որ կարող է կա-

րիք լինի մերկացնելٳ մարմնի ճա-

ռագայթվող հատվածը կամ հագնե-

լٳ հիվանդանոցային խալաթ։ 

Մարմնի ճառագայթվող հատվածٳմ 

պետք չէ կրել կիպ նստող հագٳստ, 

օրինակ՝ ամٳր կոճկվող օձիքով կամ 

գոտեկապով, ինչպես նաև ոսկե 

իրեր կամ բիժٳտերիա, կպչٳն վի-

րակապեր, ինչպես նաև պետք չէ օգ-

տագործել դիմափոշի։

Ի՞նչ է տեղի ٳնենٳմ 

ճառագայթային 

պրոցեդٳրայի ընթացքٳմ։

Ճառագայթային բٳժման տեխնիկը 

կարող է տեղաշարժել բժշկական 
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սարքի գլխիկն ٳ բٳժասեղանը՝ ճա-

ռագայթների փٳնջն ٳղղելٳ դեպի 

-յգ վայրը։ Սարքը կաٳցքի ստٳռٳ

րող է տարատեսակ ձայներ արձա-

կել պրոցեդٳրայի ընթացքٳմ՝ 

դխկոց, շխկոց, դռռոց, բզզոց, սա-

կայն անհանգստանալٳ կարիք չկա՝ 

մասնագետն անընդհատ և ամբող-

ջٳթյամբ վերահսկٳմ է սարքի գոր-

ծٳնեٳթյٳնը։

Ÿ Կարող է հարկ լինել փոխելٳ Ձեր 

հագٳստը և հագնելٳ հիվանդա-

նոցային խալաթ։

Ÿ Ձեզ կٳղեկցեն բٳժական սեն-

յակ, որտեղ կատարվٳմ է ճառա-

գայթٳմը։

Ÿ Կախված ٳռٳցքի տեղակայٳ-

մից` բٳժման ժամանակ կնստեք 

աթոռին կամ կպառկեք բٳժա-

կան սեղանին։ Ճառագայթային 

բٳժման տեխնիկը կօգնի Ձեզ տե-

ղավորվել ճիշտ դիրքٳմ՝ օգտա-

գործելով մաշկի վրա արված 

նշٳմներն ٳ կաղապարը կամ 

դիմակը, եթե վերջինս նախօրոք 

պատրաստվել է։

Ÿ Մաշկի վրա արված նշٳմների ٳղ-

ղٳթյամբ կարող եք տեսնել գٳ-

նավոր լٳյսեր (լազերներ), որոնք 

անվնաս են և բٳժանձնակազ-

մին օգնٳմ են, որպեսզի  նրանք 

ամեն օր Ձեզ տեղավորեն ճիշտ 

դիրքٳմ։ Չնայած այս լٳյսերն 

անվնաս են, այնٳամենայնիվ, 

խորհٳրդ չի տրվٳմ ٳղիղ նայել 

լٳյսի աղբյٳրին։

Ÿ Հարկավոր է պառկել հանգիստ 

-րաքանչٳանշարժ, որպեսզի յ ٳ

յٳր անգամ ճառագայթٳմն 

-ն ճաٳյն կետին։ Բٳղղվի միևնٳ

ռագայթٳմը տևٳմ է 1-5 րոպե, 

որի ընթացքٳմ կարող եք հան-

գիստ շնչել, քանի որ շٳնչը պա-

հելٳ կարիք բացարձակապես 

չկա։

Ճառագայթٳմից անմիջապես 

առաջ ճառագայթային տեխնիկը և 

բٳժանձնակազմի մյٳս անդամնե-

րը լքٳմ են բٳժական սենյակը՝ 

տեղափոխվելով հարևան սենյակ, 

որտեղից համակարգչի օգնٳթյամբ 

վերահսկٳմ են ճառագայթային բٳ-

ժասարքի աշխատանքը։ Նրանք 

տեսնٳմ են Ձեզ հեռٳստացٳյցի 

էկրանին և կարող են խոսել Ձեզ հետ 

բٳժական սենյակٳմ տեղադրված 

բարձրախոսի միջոցով։ Անպայման 

տեղեկացրե՛ք տեխնիկին, եթե վատ 

եք զգٳմ կամ դիրքն անհարմար է։ 

Ճառագայթային բٳժման տեխնիկն 

անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ ցան-

կացած պահի կարող է դադարեցնել 

ճառագայթային սարքի աշխատան-

քը: Ճառագայթման սեանսի ընթաց-

քٳմ Դٳք չեք կարող զգալ, լսել, տես-

նել ճառագայթٳմը կամ զգալ դրա 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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հոտը։ Սեանսի ընթացքٳմ սարքի 

գլխիկը կարող է պտտվել Ձեր շٳրջը՝ 

կանգ առնելով որոշակի դիրքերٳմ, 

որոնցից կատարվٳմ է ճառագայ-

թٳմը:

Օրական այցելٳթյան և մեկ ամբող-

ջական պրոցեդٳրայի տևողٳթյٳ-

նը կարող է կազմել 30-60 րոպե, որի 

զգալի մասն անհրաժեշտ է Ձեզ 

ճիշտ դիրքٳմ տեղավորելٳ համար։ 

Ճառագայթման որոշակի տեսակ-

ներ կարող են ավելի երկար տևել։ 

Օրական այցելٳթյան տևողٳթյٳնը 

կարող է նաև նշվածից երկար տևել, 

եթե բٳժող թիմը որոշի, որ անհրա-

ժեշտ է կատարել պորտալ նկարա-

հանٳմ (պատկերների ստացٳմ ան-

միջապես բٳժման ժամանակ) և 

 մնասիրել այդ պատկերները՝ٳսٳ

բٳժման ճշգրտٳթյٳնը ստٳգելٳ, 

շտկٳմներ անելٳ համար։

Փոփոխٳթյٳններ ճառա-

գայթային թերապիայի 

բٳժման ծրագրٳմ

Ձեր ճառագայթային ٳռٳցքաբանն 

ամենօրյա ռեժիմով մշտադիտար-

կٳմ է Ձեր բٳժման ընթացքը և, 

հիմնվելով իր դիտարկٳմների վրա, 

կարող է փոփոխٳթյٳններ կատա-

րել Ձեզ համար հաշվարկված ճառա-

գայթման չափաբաժնٳմ։ Ավելին, 

նա կարող է նշանակել այլ հետազո-

տٳթٳններ, օրինակ՝ էլեկտրա-

սրտագրٳթյٳն, արյան կամ պատ-

կերող հետազոտٳթյٳններ (ռենտ-

գեն, սոնոգրաֆիա, համակարգչա-

յին շերտագրٳմ և այլն), և վերլٳծե-

լով ստացված տվյալները՝ հասկա-

նա, թե ինչպես է Ձեր օրգանիզմն ար-

ձագանքٳմ բٳժմանը։ Եթե ٳռٳց-

քը զգալիորեն փոքրացել է, կամ Ձեր 

մարմինն էական փոփոխٳթյٳննե-

րի է ենթարկվել (օրինակ՝ զգալիորեն 

նիհարել կամ գիրացել եք), ապա 

հնարավոր է՝ հարկ լինի կատարել 

սիմٳլյացիայի ևս մեկ սեանս։ Այս 

ամենը թٳյլ է տալիս ճառագայթա-

յին ٳռٳցքաբանին փոփոխٳթյٳն-

ներ կատարել բٳժման ծրագրٳմ՝ 

մնացորդային ٳռٳցքը հնարավո-

րինս ոչնչացնելٳ և նորմալ հյٳս-

վածքները հնարավորինս պաշտ-

պանելٳ համար։

Երբեմն անհրաժեշտ է լինٳմ բٳժ-

ման կٳրսն ընդհատել մեկ կամ մի 

քանի օրով։ Սա կարող է տեղի ٳնե-

նալ այն դեպքٳմ, երբ Ձեզ մոտ 

զարգանան որոշ կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳններ, որոնք բٳժման դադար 

են պահանջٳմ։ Ճառագայթային 

սարքերի չնախատեսված տեխնի-

կական սպասարկٳմը ևս կարող է 

հանգեցնել ամենօրյա սեանսների 

դադարին։ Բٳժման կٳրսի վերջٳմ 

այս բաց թողնված սեանսները կա-

րող են լրացվել լրացٳցիչներով։ 

Ամեն դեպքٳմ, շատ կարևոր է բٳժ-
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ման օրը ճիշտ ժամանակին ներկա-

յանալ և բաց չթողնել որևէ ամրա-

գրված այցելٳթյٳն։

Սովորաբար, ճառագայթային թե-

րապիայի սեանսները նշանակվٳմ 

են շաբաթը հինգ անգամ՝ երկٳշաբ-

թիից ٳրբաթ և շարٳնակվٳմ մի 

քանի շաբաթ։ Ճառագայթման սե-

անսների քանակը կախված է ախ-

տորոշված ٳռٳցքի չափսից, տեղա-

կայٳմից ٳ տեսակից, ինչպես նաև 

բٳժման նպատակից, Ձեր ընդհա-

նٳր առողջական վիճակից և այլ 

բժշկական միջամտٳթյٳններից, 

որոնք, հնարավոր է, ստանաք այդ 

ընթացքٳմ։ Սա որոշٳմ է ճառագայ-

թային ٳռٳցքաբանը` հիմք ընդٳ-

նելով Ձեր բոլոր տվյալները:

Հեռահար ճառագայթային թերա-

պիայի կٳրսը կարող է կազմված 

լինել երկٳ և ավելի փٳլերից: Այս 

դեպքٳմ առաջին փٳլٳմ ճառա-

գայթվٳմ են ٳռٳցքը և հարակից 

ռիսկային համարվող հյٳսվածքնե-

րը, որտեղ կարող են թաքնված լինել 

միկրոսկոպիկ քաղցկեղային բջիջ-

ներ։ Սրան հաջորդٳմ է բٳստը՝ լրա-

ցٳցիչ ճառագայթٳմն ավելի փոքր 

դաշտերով, որոնք ընդգրկٳմ են 

միայն ٳռٳցքը կամ նրա տեղակայ-

ման վայրը, ինչը պահանջٳմ է ճա-

ռագայթման ավելի մեծ չափա-

բաժին՝ քաղցկեղային բջիջները 

ոչնչացնելٳ համար։

Որոշ դեպքերٳմ հարկ է լինٳմ քի-

միաթերապիան և ճառագայթային 

թերապիան ստանալ միաժամա-

նակ։ Քիմիաթերապիան կարող է 

իրականացվել օրական, շաբաթա-

կան, երեք շաբաթը մեկ հաճախա-

կանٳթյամբ կամ այլ այլընտրանքա-

յին ժամանակացٳյցով, որը որոշٳմ 

է քիմիաթերապևտը՝ ճառագայթա-

յին ٳռٳցքաբանի հետ միասին։ 

Քիմիաթերապիան քաղցկեղային 

բջիջներն ավելի զգայٳն է դարձնٳմ 

ճառագայթման նկատմամբ, ինչպես 

նաև ազդٳմ է ողջ օրգանիզմի մա-

կարդակով՝ նպաստելով մարմնի այլ 

հատվածներٳմ միկրոսկոպիկ 

քաղցկեղային բջիջների ոչնչացմա-

նը։ Ձեզ բٳժող թիմը կհամակարգի 

բٳժման տարբեր տեսակները և կա-

պահովի անհրաժեշտ միջոցա-

ռٳմները հավանական կողմնակի 

ազդեցٳթյٳնների զարգացման 

դեպքٳմ։

Արդյո՞ք հեռահար 

ճառագայթային թերապիա 

անցնելٳց հետո ես 

կդառնամ ռադիոակտիվ։

Ո՛չ, հեռահար ճառագայթային թե-

րապիան մարդկանց ռադիոակտիվ 

չի դարձնٳմ։ Կարող եք հանգիստ 

շփվել այլոց, նٳյնիսկ հղի կանանց, 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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նորածինների և փոքր երեխաների 

հետ։

Ինչպե՞ս կարող եմ հանդարտվել/թٳ-

լանալ ճառագայթային պրոցեդٳ-

րայի ժամանակ։

Ÿ Ինչ-որ բան բերեք Ձեզ հետ՝ սպա-

սասրահٳմ զբաղվելٳ համար, 

օրինակ՝ գիրք կամ ամսագիր, 

խաչբառ կամ որևէ այլ բան։

Ÿ Ականջակալներով կարող եք երա-

ժշտٳթյٳն կամ աٳդիոգրքեր լսել։

Ÿ Կարող եք մեդիատացիա անել 

կամ շնչառական վարժٳթյٳն-

ներ, աղոթել, նկարներ նայել կամ 

հանդարտվելٳ այլ միջոցներ 

գտնել։

Ճառագայթային բٳժٳմն անցկաց-

նող բٳժանձնակազմը կարող է Ձեզ 

տեսնել և լսել, ինչպես նաև խոսել 

Ձեզ հետ այն ողջ ժամանակահատ-

վածٳմ, երբ Դٳք ճառագայթٳմ եք 

ստանٳմ:
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ՆԵՐՔԻՆ 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 

ԹԵՐԱՊԻԱ

Ներքին ճառագայթային թերա-

պիան բٳժման տեսակ է, որի դեպ-

քٳմ ճառագայթման աղբյٳրը տե-

ղադրվٳմ է մարմնի ներսٳմ։ Ներ-

քին ճառագայթային թերապիայի տե-

սակներից մեկը կոչվٳմ է բրախի-

թերապիա, երբ ճառագայթման 

կոշտ աղբյٳրը, օրինակ՝ մետաղյա 

հատիկ, ժապավեն կամ պատիճ, 

տեղադրվٳմ է մարմնի ներսٳմ կամ 

թյամբ։ٳցքի հարևանٳռٳ

Ներքին ճառագայթٳմը կարող է 

իրականացվել նաև այլ կերպ, երբ 

ճառագայթٳմը ստանٳմ եք հեղٳ-

կի տեսքով՝ խմելով, դեղահաբ կٳլ 

տալով կամ ստանալով ներերակա-

յին ներարկٳմ։ Այս դեպքٳմ ռադիո-

ակտիվ դեղամիջոցը «երթևեկٳմ» է 

Ձեր մարմնի ներքին համակարգե-

րով՝ հայտնաբերելով և ոչնչացնելով 

քաղցկեղային բջիջները։ Այս տեսակ 

բٳժٳմը կոչվٳմ է համակարգային 

ճառագայթային թերապիա, քանի 

որ դեղորայքը տարածվٳմ է ողջ 

մարմնٳմ։

Բրախիթերապիան կարող է կիրառ-

վել տարբեր տեսակի քաղցկեղների 

բٳժման համար, օրինակ՝ գլխի և 

պարանոցի, կրծքագեղձի, արգան-

դի, արգանդի վզիկի, շագանակա-

գեղձի, լեղապարկի, կերակրափողի, 

աչքի և թոքի ٳռٳցքների դեպքٳմ։ 

Ներքին ճառագայթման համակար-

գային ձևերն ամենից հաճախ կի-

րառվٳմ են վահանաձև գեղձի 

քաղցկեղի, ոսկրային մետաստազ-

ների կամ ոչ Հոջկինյան լիմֆոմայի 

բٳժման համար։

Ի՞նչ է տեղի ٳնենٳմ՝ 

նախքան ներքին 

ճառագայթային 

թերապիայի մեկնարկը։

Նախքան ներքին ճառագայթային 

թերապիան սկսելը բժշկի կամ բٳժ-

քրոջ հետ հանդիպٳմ կٳնենաք՝ 

մոտավորապես 1-2 ժամ տևողٳ-

թյամբ, որի նպատակն է Ձեր բٳժ-

ման պլանավորٳմը։ Այդ ընթացքٳմ 

կ ա ն ց ն ե ք  ֆ ի զ ի կ ա լ  զ ն ն ٳ մ , 

կٳսٳմնասիրվի Ձեր բժշկական 

պատմագիրը, ինչպես նաև կարող է 

առաջանալ այս կամ այն ախտորո-

շիչ հետազոտٳթյան անհրաժեշտٳ-

թյٳն։ Բժիշկը Ձեզ հետ կքննարկի 

ներքին ճառագայթային թերապիա-

յի այն տեսակը, որը լավագٳյնն է 

Ձեր դեպքٳմ, դրա առավելٳթյٳն-

ներն ٳ կողմնակի ազդեցٳթյٳննե-

րը, և բٳժման ընթացքٳմ ٳ դրա-

նից հետո ինքնախնամքի կազմա-
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կերպման միջոցներն ٳ ձևերը, որից 

հետո պետք է որոշٳմ կայացնեք՝ 

արդյո՞ք Ձեր բٳժման համար ընտ-

րٳմ եք ներքին ճառագայթային 

թերապիան։

Ինչպե՞ս է իրականացվٳմ 

բրախիթերապիան։

Բրախիթերապիան առավելապես 

իրականացվٳմ է կատետրի միջո-

ցով, որը փոքր, ձգվող խողովակ է։ 

Երբեմն բրախիթերապիան իրակա-

նացվٳմ է ավելի մեծ չափի հարմա-

րանքով, որը կոչվٳմ է ապլիկա-

տոր։ Նախքան Ձեր բٳժման մեկ-

նարկը` բժիշկը կատետրը կամ ապ-

լիկատորը կտեղադրի Ձեր մար-

մնٳմ։

Կատետրի կամ ապլիկատորի տե-

ղադրٳմից անմիջապես հետո ճա-

ռագայթման աղբյٳրը հատٳկ հե-

ռահար կառավարվող սարքով կտե-

ղադրվի դրա մեջ։ Ճառագայթման 

աղբյٳրը կարող է այդպես տեղա-

դրված մնալ մի քանի րոպե, բազմա-

թիվ օրեր կամ մինչև կյանքի վերջ։ 

Թե որքան ժամանակ է պահանջ-

վٳմ, որ ճառագայթման աղբյٳրը 

մնա Ձեր մարմնի ներսٳմ, կախված 

է Ձեզ նշանակված բրախիթերա-

պիայի տեսակից, Ձեզ մոտ ախտո-

րոշված քաղցկեղի տեսակից, 

-մից, Ձեր ընդٳցքի տեղակայٳռٳ

հանٳր առողջական վիճակից և 

մինչ այդ ստացած հակաٳռٳցքա-

յին բٳժման այլ տեսակներից։

Որո՞նք են բրախիթերա-

պիայի տեսակները։

Գոյٳթյٳն ٳնի բրախիթերապիայի 

երեք տեսակ՝ ցածր և բարձր հզորٳ-

թյան ժամանակավոր իմպլանտներ 

և մշտական իմպլանտներ։

Ցածր հզորٳթյան (LDR) ժամանա-

կավոր իմպլանտի դեպքٳմ ճառա-

գայթման աղբյٳրը տեղադրվٳմ է 1-
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7 օր ժամկետով, որը, հավանաբար, 

հիվանդանոցٳմ կանցկացնեք։ Բٳ-

ժٳմն ավարտելٳց հետո բժիշկը կհե-

ռացնի ճառագայթման աղբյٳրը և 

կատետրը/ապլիկատորը։

Բարձր հզորٳթյան (HDR) ժամա-

նակավոր իմպլանտի դեպքٳմ յٳ-

րաքանչյٳր պրոցեդٳրայի համար 

ճառագայթման աղբյٳրը տեղա-

դրվٳմ է ընդամենը 10-20 րոպե ժամ-

կետով, այնٳհետև հանվٳմ։ Այսպի-

սի պրոցեդٳրա կարող եք ստանալ 

օրական երկٳ անգամ՝ 2-5 օր շարٳ-

նակ կամ շաբաթական 1-2 անգամ՝ 

2-5 շաբաթ շարٳնակ։ Բٳժման ժա-

մանակացٳյցը կախված է Ձեր ախ-

տորոշٳմից։ Բٳժման կٳրսի ողջ ըն-

թացքٳմ կատետրը կամ ապլիկա-

տորը կարող է տեղադրված մնալ, 

կամ էլ այն կարող է տեղադրվել յٳ-

րաքանչյٳր պրոցեդٳրայից առաջ։ 

Այս ժամանակահատվածٳմ Դٳք 

կարող եք մնալ հիվանդանոցٳմ 

կամ ամեն օր այցելել կլինիկա, որ-

պեսզի տեղադրվի ճառագայթման 

աղբյٳրը։ Ինչպես և ցածր հզորٳ-

թյան իմպլանտի դեպքٳմ, բٳժٳմն 

ավարտելٳց հետո բժիշկը կհեռաց-

նի կատետրը/ապլիկատորը և ճա-

ռագայթման աղբյٳրը։

Մշտական իմպլանտի դեպքٳմ ճա-

ռագայթման աղբյٳրը տեղադրելٳց 

հետո կատետրը հեռացվٳմ է, իսկ 

իմպլանտը մշտապես մնٳմ է Ձեր 

մարմնٳմ և ճառագայթٳմ արձա-

կٳմ՝ ամեն օր թٳլացնելով ճառա-

գայթման հզորٳթյٳնը։ Ժամանակի 

ընթացքٳմ ճառագայթման հզորٳ-

թյٳնը գրեթե ամբողջٳթյամբ 

կսպառվի։ Ճառագայթման աղբյٳրը 

տեղադրելٳ սկզբնական շրջանٳմ 

հնարավոր է Ձեզնից պահանջվի 

սահմանափակել շփٳմն այլ մարդ-

կանց հետ, հատկապես ٳշադիր 

պետք է լինել և չշփվել հղի կանանց 

փոքր երեխաների հետ։ ٳ

Ի՞նչ է տեղի ٳնենٳմ, երբ 

տեղադրված է 

ճառագայթٳմը։

Բրախիթերապիայի ընթացքٳմ Ձեր 

մարմնից արտազատվող հեղٳկնե-

րը՝ մեզ, քրտինք ٳ թٳք, ճառագայ-

թٳմ չեն արձակٳմ, իսկ ճառագայթ-

ման աղբյٳրն արձակٳմ է։ Իսկ  հա-

մակարգային ճառագայթային բٳժ-

ման դեպքٳմ Ձեր մարմնից արտա-

զատվող հեղٳկները որոշ ժամանա-

կով արձակٳմ են ճառագայթٳմ։

Եթե ստանٳմ եք ճառագայթման 

բարձր չափաբաժին, ապա ան-

վտանգٳթյան միջոցառٳմները կա-

րող են ներառել հետևյալը․

Ÿ Մնալ հիվանդանոցային առանձ-

նասենյակٳմ՝ այլ մարդկանց 
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պաշտպանելով Ձեր մարմնից 

արձակվող ճառագայթٳմից։

Ÿ Արագ սպասարկٳմ բٳժքٳյրերի 

և հիվանդանոցի այլ աշխատա-

կիցների կողմից․ նրանք կիրա-

կանացնեն Ձեզ անհրաժեշտ ողջ 

խնամքը, բայց հնարավոր է՝ մի 

փոքր հեռٳ գտնվեն Ձեզնից, օրի-

նակ՝ Ձեզ հետ շփվեն հիվանդա-

սենյակի շեմից։

Ձեզ այցելողները նٳյնպես ստիպ-

ված կլինեն հետևել անվտանգٳ-

թյան կանոններին, որոնք կարող են 

ներառել հետևյալը․

Ÿ Չի կարելի այցելել, երբ ճառա-

գայթٳմը նոր է տեղադրվել։

Ÿ Պետք է ճշտել հիվանդանոցի 

անձնակազմից՝ արդյո՞ք թٳյլա-

տրվٳմ է այցելել Ձեր հիվանդա-

սենյակ։

Ÿ Սահմանափակել ամենօրյա այ-

ցելٳթյٳնների տևողٳթյٳնը՝ 30 

րոպե կամ ավելի կարճ (այցելٳ-

թյٳնների տևողٳթյٳնը կախ-

ված է կիրառվող ճառագայթման 

տեսակից, ինչպես նաև մարմնի 

որ հատվածٳմ է այն կիրառ-

վٳմ)։

Ÿ Խորհٳրդ է տրվٳմ այցելٳթյան 

ընթացքٳմ մնալ հիվանդասեն-

յակի շեմին և խٳսափել սենյակի 

խորքն առաջանալٳց։

Ÿ Արգելել հղի կանանց և մեկ տա-

րեկանից փոքր երեխաների այ-

ցելٳթյٳնները։

Ձեզնից կարող է նաև պահանջվել, 

որ հիվանդանոցից դٳրս գրվելٳց 

հետո նٳյնպես հետևեք անվտան-

գٳթյան որոշակի կանոնների, օրի-

նակ՝ սահմանափակել այլ մարդ-

կանց հետ անցկացվող ժամանակը։ 

Ձեր բժիշկը կամ բٳժքٳյրը կտեղե-

կացնեն Ձեզ անվտանգٳթյան այն 

կանոնների մասին, որոնց պետք է 

հետևել տնային պայմաններٳմ։

Ի՞նչ է տեղի ٳնենٳմ, երբ 

ցածր կամ բարձր 

չափաբաժնով ճառագայթող 

իմպլանտով բٳժٳմից հետո 

հեռացվٳմ է կատետրը։

Ÿ Նախքան կատետրը կամ ապլի-

կատորը հեռացնելը՝ կատարվٳմ 

է ցավազրկٳմ։

Ÿ Կատետրի կամ ապլիկատորի 

տեղակայման հատվածն այն հե-

ռացնելٳց հետո մի քանի ամիս 

շարٳնակ կարող է զգայٳն լինել։

Ÿ Կատետրը կամ ապլիկատորը հե-

ռացնելٳց հետո Ձեր մարմնٳմ չի 

լինի այլևս ճառագայթٳմ, և այլ 

մարդկանց համար այժմ ան-

վտանգ է լինել Ձեր կողքին՝ նٳյն-
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իսկ հղի կանանց և փոքր երեխա-

ներին։

Հնարավոր է, որ 1-2 շաբաթով սահ-

մանափակեք այն գործٳնեٳթյٳնը, 

որը Ձեզնից մեծ եռանդ և ծանրա-

բեռնվածٳթյٳն է պահանջٳմ։ Տե-

ղեկացեք Ձեր բժշկից, թե որ գործո-

ղٳթյٳններն են համարվٳմ ան-

վտանգ Ձեզ համար, ինչպես նաև, 

թե որ գործողٳթյٳններից է հարկա-

վոր խٳսափել։

Եթե ցավեր ٳնեք, անպայման տե-

ղեկացրե՛ք բժշկին կամ բٳժքրոջը։

Ի՞նչ է տեղի ٳնենٳմ ճառա-

գայթային թերապիայի 

ավարտից հետո։

Բٳժٳմն ավարտելٳց հետո սահ-

մանվٳմ է հետագա հսկողٳթյան 

ծրագիր, որպեսզի ճառագայթային 

-ցքաբանը կարողանա համոզٳռٳ

ված լինել, որ Ձեր ապաքինٳմը նոր-

մալ է ընթանٳմ։ Բٳժٳմն ավարտե-

լٳց հետո հետագա հսկողٳթյٳնը 

ներառٳմ է կանոնավոր ստٳ-

գٳմներ․ ճառագայթային ٳռٳցքա-

բանը, համագործակցելով Ձեզ բٳ-

ժող թիմի այլ անդամների հետ, նշա-

նակٳմ է լրացٳցիչ ախտորոշիչ հե-

տազոտٳթյٳններ, իսկ դրանց եզ-

րակացٳթյٳնները կտրամադրվեն 

նաև այլ բժիշկների, որոնք մասնակ-

ցٳմ են Ձեզ մոտ ախտորոշված 

քաղցկեղի բٳժման գործընթացٳմ։ 

Խորհٳրդ է տրվٳմ հետագա շարٳ-

նակական հսկողٳթյٳնն իրակա-

նացնել մասնագիտացած ٳռٳցքա-

բանական կենտրոնٳմ՝ կանխելٳ 

քաղցկեղի կրկնٳթյٳնը և գնահա-

տելٳ հեռակա կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնները, որոնք ի հայտ են գալիս 

ճառագայթային թերապիան ավար-

տելٳց 6 ամիս անց կամ ավելի ٳշ։ 

Ժամանակի ընթացքٳմ աստիճա-

նաբար կնվազի ճառագայթային 

-ցքաբանին կանոնավոր կերٳռٳ

պով այցելելٳ հաճախականٳթյٳ-

նը, սակայն, վստահ եղեք, որ Ձեր ճա-

ռագայթային բٳժմամբ զբաղվող 

թիմը միշտ հասանելի է, եթե կարիք 

առաջանա որևէ մեկի հետ խոսելٳ 

Ձեր բٳժման մասին։ Այս կանոնա-

վոր ստٳգٳմների ժամանակ բժիշ-

կը կամ բٳժքٳյրը․

Ÿ Զննٳմ է Ձեզ և տեղեկանٳմ, թե 

ինչպես եք զգٳմ։ Բժիշկը կարող 

է դեղեր նշանակել կամ այլ միջո-

ցառٳմներ առաջարկել՝ մեղմելٳ 

առաջացած կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնները։

Ÿ Նշանակٳմ է լաբորատոր և գոր-

ծիքային հետազոտٳթյٳններ, 

որոնց արդյٳնքները՝ եզրակա-

ցٳթյան կամ նկարի տեսքով, ար-

տացոլٳմ են մարմնٳմ տեղի 

 նեցող գործընթացները, դրանքٳ

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար



40

կարող են ներառել արյան և 

ռենտգեն հետազոտٳթյٳններ, 

համակարգչային շերտագրٳմ, 

մագնիսառեզոնանսային տոմո-

գրաֆիա կամ պոզիտրոնային 

էմիսիոն տոմոգրաֆիա (ՊԷՏ) 

հետազոտٳթյٳն։ 

Ÿ Քննարկٳմ է Ձեզ հետ բٳժٳմը, 

երբ կարիք կա ավելացնել բٳժա-

կան պրոցեդٳրաների քանակը, 

օրինակ՝ լրացٳցիչ ճառագայթ-

ման սեանսներ, քիմիաթերապիա 

կամ բٳժման այլ տեսակներ։

Ÿ Պատասխանٳմ է Ձեր հարցերին 

և արձագանքٳմ Ձեր մտահոգٳ-

թյٳններին: Հետևաբար՝ օգտա-

կար կլինի նախօրոք գրի առնել 

բոլոր հարցերը և տրամաբանա-

կան հերթականٳթյամբ քննար-

կել դրանք բժշկի հետ։ Հավանա-

կան հարցերի օրինակները բեր-

ված են 78 էջٳմ։

Ճառագայթային 

թերապիան ավարտելٳց 

հետո ո՞ր ախտանշանների 

նկատմամբ պետք է 

շադիր լինեմ։ٳ

Քաղցկեղի ախտորոշٳմից ի վեր 

Դٳք երկար ճանապարհ եք անց-

նٳմ՝ տարբեր տեսակի բٳժٳմ ստա-

նալով, այդ թվٳմ նաև ճառագայ-

թային թերապիա, ինչը նշանակٳմ 

է, որ արդեն բավական լավ եք ճա-

նաչٳմ Ձեր մարմինն ٳ ամենօրյա 

ինքնազգացողٳթյٳնը։ Ուշադիր 

եղեք Ձեր մարմնٳմ կատարվող փո-

փոխٳթյٳնների նկատմամբ և տե-

ղեկացրեք Ձեր բժշկին կամ բٳժքրո-

ջը, եթե՝

Ÿ  յնٳրٳնեք ցավեր, որոնք ինքնٳ

չեն դադարٳմ,

Ÿ նկատել եք նոր գոյացٳթյٳն, ան-

հարթٳթյٳն, պնդացٳմ, այ-

տٳց, ցան, կապտٳկներ կամ ար-

յٳնահոսٳթյٳն,

Ÿ ի հայտ է եկել ախորժակի փոփո-

խٳթյٳն, սրտխառնոց, փսխٳմ, 

լٳծ կամ փորկապٳթյٳն,

Ÿ -ստ՝ Ձեր կամٳնեք քաշի կորٳ

քից անկախ,

Ÿ -ն, հազ կամ կոշٳթյٳնեք ջերմٳ

տٳթյٳն, որը չի վերանٳմ,

Ÿ  նեք Ձեզ անհանգստացնողٳ

որևէ այլ ախտանշան։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ԻՆՉՊԵ՞Ս 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 

ԹԵՐԱՊԻԱՅԻՆ

Նախաճառագայթային փٳլ

Պացիենտին ճառագայթային թերա-

պիա է նշանակվٳմ համապատաս-

խան հետազոտٳթյٳններից և մոր-

ֆոլոգիական (հյٳսվածաբանական) 

մեթոդներով հաստատված վերջնա-

կան ախտորոշٳմից հետո միայն: 

Սակայն, ճառագայթային թերապիա 

նշանակելٳց հետո պացիենտը պար-

տադիր պետք է կրկին անցնի մի 

շարք լաբորատոր և գործիքային հե-

տազոտٳթյٳններ, որոնց մեծ մասն 

անցել է նաև ախտորոշման փٳլٳմ: 

Պացիենտները և նրանց հարազատ-

ները հաճախ դժգոհٳմ են հետազո-

տٳթյٳնների կրկնٳթյٳնից: Պետք 

է հասկանալ, որ կրկնակի հետազո-

տٳթյٳնը բժշկի քմահաճٳյքը չէ, այլ 

անհրաժեշտٳթյٳն, որից կախված 

է ճառագայթային թերապիայի ար-

դյٳնավետٳթյٳնը։ Օրինակ՝ եթե 

արյան ընդհանٳր հետազոտٳթյան 

ցٳցանիշները որոշակի մակարդա-

կից ցածր են, ապա ճառագայթային 

թերապիան հետաձգվٳմ է: Բացի 

այդ, արյան ցٳցանիշներն անհրա-

ժեշտ է կարգավորել ոչ միայն ճառա-

գայթային թերապիան սկսելٳ, այլև 

դրա արդյٳնավետٳթյٳնը բարձ-

րացնելٳ համար: Ապացٳցված է, 

որ հեմոգլոբինի ցածր ցٳցանիշի 

դեպքٳմ նվազٳմ է ճառագայթային 

թերապիայի արդյٳնավետٳթյٳնը: 

Միաժամանակ, եթե արյան սպի-

տակ գնդիկների քանակը ցածր է, 

ապա ճառագայթային թերապիայի 

ընթացքٳմ այն կարող է էլ ավելի 

նվազել, և բժիշկը ստիպված կլինի 

ընդհատել բٳժٳմը մինչև արյան ցٳ-

ցանիշների կարգավորٳմը: Յٳրա-

քանչյٳր հարկադրված ընդմիջٳմ 

նվազեցնٳմ է ճառագայթային թե-

րապիայի արդյٳնավետٳթյٳնը: 

Մյٳս հետազոտٳթյٳնների կրկնա-

կի անցկացٳմը նٳյնպես անհրա-

ժեշտ է բٳժման անընդհատٳթյٳնն 

ապահովելٳ համար:

Նախաճառագայթային փٳլٳմ հե-

տազոտٳթյٳնների երկրորդ մասը 

նպատակ ٳնի լٳծելٳ նեղ մասնա-

գիտական խնդիրներ՝ ٳղղված ճա-

ռագայթային բٳժման որակի ապա-

հովմանը (ՃԲՈԱ): Այս փٳլٳմ կա-

րևորագٳյնն է պլանավորման հա-

մակարգչային շերտագրٳմը (ՀՇ) 

կամ ՀՇ-սիմٳլյացիան, որն անց-

կացվٳմ է հատٳկ տեխնիկական 

պահանջներով և տարբերվٳմ է ախ-

տորոշիչ ՀՇ-ից:

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Պացիենտին ճառագայթային թերա-

պիան նշանակվٳմ է արդեն հաս-

տատված ախտորոշման դեպքٳմ, 

հետևաբար՝ ՀՇ-սիմٳլ յացիայի 

հիմնական նպատակը ճառագայ-

թահարման թիրախի ծավալի որո-

շٳմն է: Այնٳհետև ստացված 

տվյալները փոխանցվٳմ են համա-

կարգչային պլանավորման համա-

կարգ, որի միջոցով կատարվٳմ է 

թիրախի (ٳռٳցքի) մեջ ճառագայթ-

ման չափաբաժնի (դոզայի) բաշխ-

ման օպտիմալ ընտրٳթյٳնը, ինչ-

պես նաև ճառագայթման գոտٳմ 

գտնվող առողջ օրգանների կլանած 

չափաբաժնի հաշվարկը: Այս տեխ-

նոլոգիական շղթայի կիրառٳմը 

թٳյլ է տալիս ٳռٳցքի վրա ազդել 

առավելագٳյն տٳմորոցիդ (ٳռٳց-

քը ոչնչացնող) ճառագայթման չա-

փաբաժնով և նվազագٳյնս ազդել 

առողջ հյٳսվածքների և օրգանների 

վրա: Այդ նպատակին է ծառայٳմ 

նաև հիվանդի մաշկի վրա հատٳկ 

թանաքով նշٳմներ կատարելը, 

որոնք անհրաժեշտ են հետագա 

ճշգրիտ բٳժման համար: Ճառա-

գայթային թերապիայի ընթացքٳմ 

գնահատվٳմ է բٳժման արդյٳնա-

վետٳթյٳնը, և անհրաժեշտٳթյան 

դեպքٳմ նախաճառագայթային 

փٳլի որոշ պրոցեդٳրաներ կրկն-

վٳմ են:

Ճառագայթման փٳլ

Ճառագայթային թերապիան նշա-

նակվٳմ է բազմադիսցիպլինար 

-ցքաբանական թիմի՝ վիրաٳռٳ

բٳյժ-ٳռٳցքաբանի, քիմիաթերա-

պևտի, ճառագայթային ٳռٳցքա-

բանի և պաթոմորֆոլոգի խորհրդա-

տվٳթյամբ: Միայն դրանից հետո են 

որոշվٳմ բٳժման տակտիկան և 

կիրառվող մեթոդների հաջորդակա-

նٳթյٳնը: Բٳժման ընտրված տակ-

տիկան պետք է համընկնի համա-

պատասխան կառٳյցների կողմից 

հաստատված բٳժման ٳղեցٳյցնե-

րին: ՀՀ ԱՆ Ուռٳցքաբանٳթյան ազ-

գային կենտրոնٳմ կիրառվող ٳղե-

ցٳյցները հիմնվٳմ են եվրոպական 

և ամերիկյան առաջատար կլինիկա-

ների փորձի վրա, որոնք պարբերա-

բար թարմացվٳմ են և տեղայնաց-

ված ٳ հարմարեցված են առկա հնա-

րավորٳթյٳններին:
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Ճառագայթային թերապիա անց-

կացնելٳ որոշٳմն ընդٳնելٳց հե-

տո սկսվٳմ է նախաճառագայթային 

փٳլը: Համակարգչային պլանավոր-

ման արդյٳնքٳմ կազմվٳմ է բٳժ-

ման պլան, որը քննարկվٳմ է ճառա-

գայթային ٳռٳցքաբանٳթյան բաժ-

նի բժիշկների և բժշկական ֆիզի-

կոսների կողմից: Ճառագայթային 

թերապիայի տևողٳթյٳնը կախված 

է բٳժման նպատակներից և կարող 

է տևել մեկ օրից մինչև 1․5-2 ամիս: 

Ճառագայթային թերապիայի ամե-

նակարճատև կٳրսն անցկացվٳմ է 

պալիատիվ/ամոքիչ բٳժման դեպ-

քٳմ, ամենաերկարատևը` ճառա-

գայթային թերապիայի զٳգակցված 

կٳրսի (հեռահար և ներխոռոչային) 

և սպլիտ (պլանավորված ընդմիջٳ-

մով) կٳրսի դեպքٳմ: 

Կախված նրանից, թե ինչ տևողٳ-

թյան կٳրս է Ձեզ անհրաժեշտ, Դٳք 

կրկին պետք է անցնեք մեզի և ար-

յան ընդհանٳր և բիոքիմիական  հե-

տազոտٳթյٳն, ԷՍԳ և անհրաժեշ-

տٳթյան դեպքٳմ այլ հետազոտٳ-

թյٳններ: Դա հարկավոր է ստաց-

ված արդյٳնքի հիման վրա դաշտե-

րի չափերի և ճառագայթման ծավա-

լի ճշգրտման, սպեցիֆիկ ճառագայ-

թային ռեակցիաների վաղ հայտնա-

բերման և դրանց բٳժման, կٳրսի 

հարկադրված ընդհատٳմների 

կանխարգելման համար:

Թեև գոյٳթյٳն ٳնեն քաղցկեղով 

պացիենտների նախաճառագայթա-

յին պատրաստման և ճառագայթա-

յին պրոցեդٳրաների անցկացման 

ընդհանٳր սկզբٳնքներ, այնٳամե-

նայնիվ, դրանք, ٳռٳցքի տեղակա-

յٳմից կախված, փոքր-ինչ տարբեր-

վٳմ են միմյանցից: Դրանց մասին 

մանրամասն տեղեկٳթյٳններ 

կստանաք Ձեզ բٳժող բժշկից:

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 

ԲؤԺՄԱՆ ԿՈՂՄՆԱԿԻ 

ԱԶԴԵՑؤؤՆՆԵՐ

Կողմնակի ազդեցٳթյٳնները 

(էֆեկտները կամ ռեակցիաները) 

անցանկալի երևٳյթներ են, որոնք 

կարող են առաջանալ բٳժման ար-

դյٳնքٳմ: 

Դրանք կարող են առաջանալ ճառա-

գայթային թերապիայի արդյٳնքٳմ, 

քանի որ ճառագայթահարման 

բարձր չափաբաժինները, որոնք օգ-

տագործվٳմ են քաղցկեղի բջիջնե-

րը ոչնչացնելٳ համար, կարող են 

վնասել նաև առողջ բջիջները բٳժ-

ման հատվածٳմ: Կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳնները տարբեր են յٳրա-

քանչյٳր մարդٳ համար: Որոշ մար-

դիկ մٳնենٳ   են  բազմաթիվ 

կողմնակի ազդեցٳթյٳններ, իսկ 

մյٳսների մոտ դրանք համարյա չեն 

նկատվٳմ: Կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնները կարող են լինել ավելի 

արտահայտված, եթե քիմիաթերա-

պիան իրականացվٳմ է  ճառագայ-

թային թերապիայից առաջ կամ դրա 

ընթացքٳմ:

Թե ճառագայթային թերապիայի ինչ 

կողմնակի ազդեցٳթյٳններ կառա-

ջանան Ձեզ մոտ, կախված է նրա-

նից, թե մարմնի որ հատվածն է են-

թարկվٳմ ճառագայթման։ Տեղեկա-

ցեք բժշկից կամ բٳժքրոջից, թե ինչ 

հավանականٳթյամբ կարող է Ձեզ 

մոտ առաջանալ այս կամ այն 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնը։

Տեղային կողմնակի 

ազդեցٳթյٳններ

Ճառագայթային  թերապիայի 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնների մեծ 

մասը դրսևորվٳմ է մարմնի ճա-

ռագայթվող հատվածٳմ՝ բٳժման 

տարածքٳմ:  Կարճաժամկետ 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնները (վաղ 

կամ սٳր ճառագայթային ռեակցիա-

ներ) կապված են արագ բաժանվող 

նորմալ բջիջների վնասման հետ: 

Դրանք, սովորաբար, ժամանակա-

վոր են, մեղմ և բٳժելի: Այս ախտա-

նիշները սովորաբար սկսվٳմ են 

բٳժման երկրորդ կամ երրորդ շա-

բաթվա ընթացքٳմ: Դրանք կարող 

են պահպանվել ճառագայթային 

բٳժման ավարտից հետո ևս մի քա-

նի շաբաթ և սովորաբար վերանٳմ 

են ճառագայթային թերապիան 

ավարտելٳց մոտ մեկ ամիս հետո: 

Օրինակ՝ կրծքագեղձի քաղցկեղով 

հիվանդը կրծքավանդակի վրա կա-

րող է նկատել մաշկի գրգռվածٳ-

թյٳն, ինչպես մեղմ, չափավոր արև-

այրٳքի դեպքٳմ, իսկ բերանի խո-
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ռոչի ճառագայթման ժամանակ կա-

րող են լինել ցավեր ٳտելٳ, կٳլ տա-

լٳ ժամանակ: Հարցրեք բժշկին Ձեր 

բٳժման հնարավոր կողմնակի ազ-

դեցٳթյٳնների մասին: Թիմը կհե-

տևի Ձեզ և կհարցնի՝ արդյո՞ք որևէ 

խնդիր նկատٳմ եք: Եթե ٳ  նեք 

կողմնակի ազդեցٳթյٳններ, Ձեր 

բժիշկը կամ բٳժքٳյրը կտեղեկաց-

նեն Ձեզ դրանք վերահսկելٳ, մեղ-

մացնելٳ եղանակների մասին:

Հաճախ ի հայտ եկող 

կողմնակի ազդեցٳթյٳններ

Ճառագայթային թերապիա ստա-

ցող շատ մարդիկ ٳնենٳմ են մաշկի 

փոփոխٳթյٳններ և որոշակի հոգ-

նածٳթյան զգացٳմ: Այլ կողմնակի 

ազդեցٳթյٳնները կախված են նրա-

նից, թե մարմնի որ հատվածն է ճա-

ռագայթվٳմ, և դրանց մեծ մասը 

վերանٳմ է ճառագայթային թերա-

պիան ավարտելٳց հետո՝ 1-2 ամս-

վա ընթացքٳմ:

Մաշկի փոփոխٳթյٳնները կարող 

են ներառել մաշկի չորٳթյٳն, մգա-

ցٳմ, կարմրٳթյٳն, թեփոտٳմ կամ 

բշտիկների առաջացٳմ: Կարող եք 

զգալ քոր, այրոցի զգացٳմ, սակայն 

սրանք այրվածքներ չեն, այլ մաշկի 

ճառագայթային բորբոքٳմ, որն իր 

դրսևորմամբ նման է արևայրٳքի: 

Այս փոփոխٳթյٳններն ի հայտ են 

գալիս այն պ  ատճառով, որ ճառա-

գայթٳմն ٳռٳցքին հասնելٳ հա-

մար անցնٳմ է մաշկի միջով՝ որոշա-

կիորեն ազդելով մաշկի վրա: Ճառա-

գայթային թերապիայի ընթացքٳմ 

Դٳք պետք է հատٳկ հոգ տանեք 

Ձեր մաշկի մասին: 

Հոգնածٳթյան զգացٳմը հաճախ 

բնٳթագրվٳմ է որպես դյٳրհոգնե-

լիٳթյٳն, ٳժասպառ կամ սպառված 

զգացողٳթյٳն: Հոգնածٳթյան զգա-

ցٳմը վերահսկելٳ շատ եղանակ-

ներ կան: Գրքٳյկի 49 էջٳմ զետեղ-

ված «Կողմնակի ազդեցٳթյٳնների 

կառավարٳմ» բաժնٳմ մանրա-

մասն ներկայացված է յٳրաքանչյٳր 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնը, և նկա-

րագրված են այն եղանակները, 

որոնց միջոցով կարելի է մեղմել կամ 

կանխարգելել դրանք:

Կախված մարմնի այն հատվածից, 

որը ճառագայթվٳմ է, կարող է 

դիտվել նաև․

Ÿ լٳծ,

Ÿ մազաթափٳթյٳն ճառագայթ-

վող հատվածٳմ,

Ÿ չորٳթյٳն, այրոցի զգացٳմ, 

բշտիկների առաջացٳմ բերա-

նٳմ,

Ÿ սրտխառնոց և փսխٳմ,

Ÿ սեռական առողջٳթյան փոփո-

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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խٳթյٳններ,

Ÿ այտٳցվածٳթյٳն,

Ÿ կլման ցավոտٳթյٳն,

Ÿ միզելٳ հաճախակի ցանկٳ-

թյٳն, միզելٳ ցավոտٳթյٳն։

Ուշացած կողմնակի 

ազդեցٳթյٳններ

Ուշացած կողմնակի ազդեցٳթյٳն-

ները կարող են առաջանալ ճառա-

գայթային թերապիայի ավարտից 6 

կամ ավելի ամիս անց: Երբեմն 

դրանք կարող են առաջանալ տարի-

ներ անց: Ուշացած կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳններն առանձնահատٳկ են 

մարմնի այն հատվածի համար, որը 

ենթարկվել է ճառագայթման, ինչ-

պես նաև կախված է ճառագայթման 

չափաբաժիններից։ Դրանք կարող 

են ներառել անպտղٳթյٳն, հոդերի 

խնդիրներ, ավշային այտٳց (լիմֆե-

դեմա), բերանի խոռոչի խնդիրներ և 

այլն: Յٳրաքանչյٳր դեպքٳմ 

դրանք կարող են տարբեր լինել, հե-

տևաբար՝ այս հարցը ևս արժե 

քննարկել Ձեր բժշկի կամ բٳժքրոջ 

հետ:

Որոշ պացիենտներ մտավախٳ-

թյٳն ٳնեն, որ ճառագայթային թե-

րապիան երկարաժամկետ առٳմով 

կարող է առաջացնել նոր ٳռٳցք: 

Ըստ էٳթյան, ճառագայթٳմը կա-

րող է նպաստել այլ ٳռٳցքների 

առաջացմանը, սակայն ճառագայ-

թային թերապիայի պատճառով երկ-

րորդ ٳռٳցքի զարգանալٳ ռիսկը 

շատ փոքր է: Բացի դրանից, ճառա-

գայթման պատճառով նոր ٳռٳցք 

կարող է առաջանալ 10-20 տարի հե-

տո միայն: Հետևաբար, շատերի 

համար ճառագայթային թերա-

պիայի առավելٳթյٳնները գերա-

զանցٳմ են ցանկացած փոքր ռիսկ, 

այդ թվٳմ՝ նաև նոր ٳռٳցքի առա-

ջացման ռիսկը: 

Այնٳամենայնիվ, Ձեր բٳժման բո-

լոր միջոցառٳմների հայտնի ռիս-

կերն ٳ առավելٳթյٳնները պետք է 

քննարկեք Ձեզ բٳժող թիմի հետ։ 

Եթե ծ  խٳմ եք, ամենակարևոր բա-

նը, որ կարող եք անել՝ թողեք ծխելը, 

որպեսզի նվազեցնեք երկրորդ 

քաղցկեղի առաջացման ռիսկը:

Խոսեք Ձեզ բٳժող թիմի հետ բٳժ-

ման հնարավոր կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնների մասին: Մանրամասն 

քննարկեք դրանցից յٳրաքանչյٳրը՝ 

օգտվելով 47 էջի համապատասխան 

ցանկից։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ՃԱՌԱԳԱՅԹՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑؤؤՆՆԵՐ

Թե ճառագայթային թերապիայի ինչ կողմնակի ազդեցٳթյٳններ կառա-

ջանան Ձեզ մոտ, կախված է նրանից, թե մարմնի որ հատվածն է ենթարկ-

վٳմ ճառագայթման։ Հասկանալٳ համար, թե որոնք են հնարավոր 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնները, ստորև աղյٳսակٳմ գտեք Ձեր մարմնի այն 

հատվածը, որը ենթարկվٳմ է ճառագայթման։ Հնարավոր կողմնակի 

ազդեցٳթյٳնները բերված են ըստ բٳժվող հատվածների։ Տեղեկացեք 

բժշկից կամ բٳժքրոջից, թե ինչ հավանականٳթյամբ կարող է Ձեզ մոտ 

առաջանալ այս կամ այն կողմնակի ազդեցٳթյٳնը։

Բٳժվող հատված Հնարավոր կողմնակի ազդեցٳթյٳններ Էջ

Գլխٳղեղ Ÿ Հոգնածٳթյան զգացٳմ

Ÿ Մազաթափٳթյٳն

Ÿ Սրտխառնոց և փսխٳմ

Ÿ Մաշկային փոփոխٳթյٳններ

Ÿ Գլխացավ 

Ÿ Աղոտ տեսողٳթյٳն

51

55

62

68

Կրծքագեղձ Ÿ Հոգնածٳթյան զգացٳմ

Ÿ Մազաթափٳթյٳն

Ÿ Մաշկային փոփոխٳթյٳններ

Ÿ Դյٳրազգացٳթյٳն

Ÿ Այտٳց

51

55

68

Կրծքավանդակ Ÿ Հոգնածٳթյան զգացٳմ

Ÿ Մազաթափٳթյٳն

Ÿ Մաշկային փոփոխٳթյٳններ

Ÿ Կոկորդի փոփոխٳթյٳններ, օրինակ՝ 

կٳլ տալٳ դժվարٳթյٳն

Ÿ Հազ

Ÿ Շնչառٳթյան խանգարٳմ

51

55

68

73

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Բٳժվող հատված Հնարավոր կողմնակի ազդեցٳթյٳններ Էջ

Գլٳխ և պարանոց Ÿ Հոգնածٳթյան զգացٳմ

Ÿ Մազաթափٳթյٳն

Ÿ Բերանի խոռոչի փոփոխٳթյٳններ

Ÿ Մաշկային փոփոխٳթյٳններ

Ÿ Կոկորդٳմ փոփոխٳթյٳններ, 

օրինակ՝ կٳլ տալٳ դժվարٳթյٳն

Ÿ Համի զգացողٳթյան 

փոփոխٳթյٳններ

Ÿ Վահանաձև գեղձի թٳյլ ակտիվٳթյٳն

51

55

58

68

73

Կոնք Ÿ Լٳծ

Ÿ Հոգնածٳթյան զգացٳմ

Ÿ Մազաթափٳթյٳն

Ÿ Սրտխառնոց և փսխٳմ

Ÿ Սեռական փոփոխٳթյٳններ և 

անպտղٳթյٳն

Ÿ Մաշկային փոփոխٳթյٳններ

Ÿ Միզٳղիների և միզապարկի 

փոփոխٳթյٳններ

49

51

55

62

64

68

76

Ուղիղ աղիք Ÿ Լٳծ

Ÿ Հոգնածٳթյան զգացٳմ

Ÿ Մազաթափٳթյٳն

Ÿ Սեռական փոփոխٳթյٳններ և 

անպտղٳթյٳն

Ÿ Մաշկային փոփոխٳթյٳններ

Ÿ Միզٳղիների և միզապարկի 

փոփոխٳթյٳններ

49

51

55

64

68

76

Ստամոքս և 

որովայն

Ÿ Լٳծ

Ÿ Հոգնածٳթյան զգացٳմ

Ÿ Մազաթափٳթյٳն

Ÿ Սրտխառնոց և փսխٳմ

Ÿ Մաշկային փոփոխٳթյٳններ

Ÿ Միզٳղիների և միզապարկի 

փոփոխٳթյٳններ

49

51

55

62

68

76

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ԿՈՂՄՆԱԿԻ 

ԱԶԴԵՑؤؤՆՆԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ

ԼؤԾ

Լٳծն աղիների հաճախակի դա-

տարկٳմն է, որը կարող է դրսևորվել 

փափٳկ, թٳյլ կամ ջրային տեսքով։ 

Ճառագայթային թերապիայի ըն-

թացքٳմ լٳծ կարող է ի հայտ գալ 

ցանկացած ժամանակ։

Լٳծի պատճառը

Կոնքի, ստամոքսի և որովայնի հատ-

վածٳմ իրականացվող ճառագայ-

թային թերապիան կարող է լٳծ առա-

ջացնել, քանի որ ճառագայթٳմը 

վնասٳմ է աղիների պատերը ներ-

սից ծածկող առողջ բջիջները։ Աղի-

ները շատ զգայٳն են ճառագայթ-

ման այն չափաբաժինների նկատ-

մամբ, որոնք անհրաժեշտ են քաղց-

կեղը բٳժելٳ համար։

Լٳծ ٳնենալٳ դեպքٳմ

Օրական 8-12 բաժակ թափանցիկ հե-

ղٳկներ խմեք։ Արտահայտված լٳծը 

կարող է օրգանիզմի ջրազրկٳմ 

առաջացնել, ինչը հետագայٳմ շատ 

լٳրջ խնդրի կարող է վերածվել, քա-

նի որ օրգանիզմը, լٳծի հետ միա-

սին, մեծ քանակի հեղٳկներ է կորց-

նٳմ: Օրվա ընթացքٳմ բավարար 

քանակٳթյամբ հեղٳկների ընդٳ-

նٳմը կկանխի ջրազրկٳմը։ Խոր-

հٳրդ տրվող հեղٳկները և սննդա-

մթերքի տեսակները բերված են 85 

էջٳմ: Եթե շաքար պարٳնակող ըմ-

պելիքներ եք խմٳմ (օրինակ՝ մրգա-

յին հյٳթ, քաղցր սառը թեյ, շշա-

լցված քաղցր ըմպելիքներ), տեղե-

կացեք բժշկից կամ սննդաբանից՝ 

արդյո՞ք կարիք կա այդ ըմպելիքները 

ջրով նոսրացնելٳ։

Սնٳնդն ընդٳնեք հաճախակի և 

փոքր չափաբաժնով։ Բազմաթիվ 

մարդկանց փորձը վկայٳմ է, որ 

նրանք ավելի լավ են զգٳմ, երբ օր-

վա ընթացքٳմ 5-6 անգամ փոքր չա-

փաբաժնով են սնվٳմ, ի տարբերٳ-

թյٳն 3-անգամյա մեծ չափաբաժնով 

սննդակարգի։

Օգտագործեք այնպիսի սննդա-

մթերք, որը հարٳստ է հանքային 

աղերով, օրինակ՝ նատրիٳմով և 

կալիٳմով։ Լٳծի դեպքٳմ օրգա-

նիզմը մեծ քանակով աղեր է կորց-

նٳմ, և շատ կարևոր է վերականգնել 

դրանց անհրաժեշտ մակարդակն օր-

գանիզմٳմ։ Նատրիٳմով կամ կա-

լիٳմով հարٳստ մթերքներն են բա-

նանը, նարինջը, դեղձի և  ծիրանի 

հյٳթը, խաշած կարտոֆիլը կամ 

կարտոֆիլի պյٳրեն։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Օգտագործեք թաղանթանյٳթ քիչ 

պարٳնակող մթերք։ Թաղանթա-

նյٳթով հարٳստ մթերքը կարող է 

խորացնել լٳծը։ Քիչ քանակٳթյամբ 

թաղանթանյٳթեր են պարٳնակٳմ 

բանանը, սպիտակ բրինձը, սպի-

տակ հացը, հասարակ կամ վանի-

լային յոգٳրտը, մածٳնը։ Տես  86

էջը, որտեղ բերված է քիչ քանակٳ-

թյամբ թաղանթանյٳթեր պարٳնա-

կող մթերքի ցանկը։

Լավ խնամեք հետանցքի շրջանը։ 

Աղիների յٳրաքանչյٳր դատարկվե-

լٳց հետո հետանցքը մաքրելٳ հա-

մար, զٳգարանի թղթի փոխարեն, 

օգտագործեք մանկական թաց/խո-

նավ անձեռոցիկ կամ, որ ավելի լավ 

է՝ մարմնի տվյալ հատվածը լվացեք 

գոլ ցնցٳղի շիթով։ Ցամաքեցնելٳ 

համար կարելի է օգտագործել փա-

փٳկ չոր անձեռոցիկ՝ ٳղղակի նٳրբ 

հպելով այն մաշկին, կամ  ճշտեք 

բٳժքրոջից` արդյո՞ք կարելի է 

նստած լոգանք ընդٳնել (տաք ջրով 

լոգանք՝ նստած վիճակٳմ, երբ ջրով 

ծածկվٳմ են միայն ազդրերն ٳ 

նստատեղը)։ Անպայման տեղեկաց-

րեք բժշկին կամ բٳժքրոջը, եթե հետ-

անցքի շրջանٳմ ցավեր ٳնեք։

Խٳսափեք՝

Ÿ գարեջրից, գինٳց և ալկոհոլի այլ 

տեսակներից,

Ÿ կաթից և կաթնամթերքից, օրի-

նակ՝ պաղպաղակ, թթվասեր և 

պանիր,

Ÿ կծٳ ٳտելիքներից, օրինակ՝ կծٳ 

սոٳսներով, սալսայով, չիլիով և 

քարրիով համեմված ճաշատե-

սակներ,

Ÿ կոֆեինով հարٳստ մթերքից 

կամ ըմպելիքից, օրինակ՝ թٳնդ 

սٳրճ, սև թեյ, գազավորված մٳգ 

գٳյնի ըմպելիքներ և շոկոլադ,

Ÿ գազեր առաջացնող մթերքից 

կամ ըմպելիքներից, օրինակ՝ խա-

շած լոբեղեն, կաղամբ, բրոկոլի, 

սոյայի կաթ և սոյա պարٳնակող 

այլ մթերքներ,

Ÿ թաղանթանյٳթով հագեցած 

մթերքներից, օրինակ՝ հٳմ մրգեր 

և բանջարեղեն, խաշած լոբեղեն, 

ցորենի ամբողջական ալյٳրից 

պատրաստված հացեր և ձավա-

րեղեն,

Ÿ տապակած կամ յٳղոտ մթերքից,

Ÿ արագ սննդի կետերٳմ պատ-

րաստած կերակٳրից։

Եթե Ձեզ մոտ լٳծ է զարգանٳմ, տե-

ղեկացրեք բժշկին կամ բٳժքրոջը, և 

նրանք այն մեղմելٳ միջոցներ կա-

ռաջարկեն: Երբեմն կարող է հա-

տٳկ դեղամիջոցներ ընդٳնելٳ կա-

րիք լինել, օրինակ՝ իմոդիٳմ։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ՀՈԳՆԱԾؤؤՆ

Ճառագայթային թերապիայով պայ-

մանավորված` հոգնածٳթյան զգա-

ցٳմը կարող է լինել տարբեր աստի-

ճանի՝ աննշանից մինչև սաստիկ ար-

տահայտված։ Շատերը բնٳթա-

գրٳմ են հոգնածٳթյան զգացٳմը 

որպես էներգիա չٳնենալٳ, հյٳծ-

վածٳթյան, ٳժասպառٳթյան, դան-

դաղկոտٳթյան զգացողٳթյٳն։

Հոգնածٳթյան 

պատճառները

Հոգնածٳթյٳն կարող է առաջանալ 

մի շարք խնդիրների պատճառով, 

որոնցից են՝

Ÿ անեմիա (սակավարյٳնٳթյٳն)

Ÿ ախորժակի փոփոխٳթյٳններ

Ÿ անհանգստٳթյٳն, տագնապի 

զգացٳմ

Ÿ դեպրեսիա (ընկճախտ)

Ÿ վարակային վիճակներ

Ÿ ֆիզիկական ցածր ակտիվٳթյٳն

Ÿ դեղամիջոցներ

Ÿ ցավեր

Ÿ շնչառٳթյան խանգարٳմներ

Ÿ քնի խանգարٳմ

Ÿ առողջական այլ խնդիրներ

Հոգնածٳթյան առաջացման պատ-

ճառ կարող է լինել նաև այն էներ-

գիայի ծախսը կամ սթրեսային վի-

ճակը, որը կապված է ճառագայթ-

ման համար ամեն օր հիվանդանոց 

հաճախելٳ հետ։ Իսկ հաճախ կա-

րող եք նٳյնիսկ չիմանալ, թե ինչٳ 

եք Ձեզ թٳյլ և հոգնած զգٳմ։

Որքա՞ն երկար է տևٳմ 

հոգնածٳթյան զգացٳմը։

Հոգնածٳթյան ի հայտ գալը կախ-

ված է մի շարք գործոններից, օրի-

նակ՝ Ձեր տարիքը, առողջական վի-

ճակը, որքան ակտիվ եք և ինչպես 

էիք Ձեզ զգٳմ` նախքան ճառագայ-

թային բٳժٳմը սկսելը։

Թٳլٳթյան, էներգիայի պակասի 

զգացողٳթյٳնը կարող է երկար 

տևել՝ ճառագայթային թերապիայի 

ավարտից հետո 6-12 ամիս։ 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Հոգնածٳթյան զգացٳմը 

մեղմելٳ ձևերը

Փորձեք գիշերն առնվազն ٳթ ժամ 

քնել։ Հավանական է, որ նախքան 

ճառագայթային թերապիան այդ-

քան երկար քնելٳ կարիք Դٳք չեք 

-մ ակտիվ լիٳնեցել։ Օրվա ընթացքٳ

նելը կօգնի Ձեզ գիշերը լավ քնել։ 

Մեկ այլ միջոց էլ կա. փորձեք հան-

դարտվել և թٳլանալ քնելٳց առաջ։ 

Զբաղվեք հանգստացնող բաներով, 

օրինակ՝ գիրք կարդացեք, նկարա-

զարդ գլٳխկոտրٳկ (փազլ) հավա-

քեք կամ հանգիստ երաժշտٳթյٳն 

լսեք։ 

Պլանավորեք Ձեր հանգստի ժամա-

նակը։ Օրվա ընթացքٳմ Ձեր գոր-

ծերն արեք ընդմիջٳմներով և փոր-

ձեք մի փոքր ննջել։

Աշխատեք չծանրաբեռնել ինքներդ 

Ձեզ։ Նկատի ٳնեցեք, որ այն առ-

օրյա ծանրաբեռնվածٳթյٳնը, որը 

սովորական է Ձեզ համար, ճառա-

գայթային բٳժման ընթացքٳմ կա-

րող է բերել գերլարման և գերհոգ-

նածٳթյան։ Եղեք ակտիվ, այդٳ-

հանդերձ, ընտրեք այնպիսի ակ-

տիվٳթյٳն և գործողٳթյٳններ, 

որոնք ամենակարևորն են Ձեզ հա-

մար։ Փորձեք զերծ մնալ այն ամե-

նից, ինչն այս ժամանակահատվա-

ծٳմ այդքան էլ կարևոր չէ։ Օրինակ՝ 

կարող եք գնալ աշխատանքի, բայց 

չզբաղվել տնային գործերով, կամ 

կարող եք մասնակցել Ձեր երեխա-

ների սպորտային միջոցառٳմնե-

րին, բայց տանը կերակٳր չպատ-

րաստել։

Կատարեք ֆիզիկական վարժٳ-

թյٳններ։ Գիտահետազոտական աշ-

խատٳթյٳնները վկայٳմ են, որ 

բազմաթիվ մարդիկ ավելի լավ են 

իրենց զգٳմ, երբ ամենօրյա մար-

զանք են անٳմ։ Կարող եք փորձել 

կարճատև զբոսանք, հեծանիվ քշել 

կամ էլ յոգայով զբաղվել։ Տեղեկացեք 

բժշկից կամ բٳժքրոջից, թե ֆիզի-

կական վարժٳթյٳնների ո՞ր տե-

սակներն են Ձեզ ցٳցված ճառագայ-

թային թերապիայի ընթացքٳմ։

Հանդարտվեք/թٳլացեք: Մեդիտա-

ցիա, աղոթք, հանգիստ յոգա, ٳղե-

կցվող երևակայական վարժٳթյٳն-

ներ․ սրանք այն միջոցներն են, 

որոնք թٳյլ կտան հանդարտվել և 

թٳլանալ՝ նվազեցնելով սթրեսը։

Լավ սնվեք։ Սննդակարգն ٳ ախոր-

ժակն ավելի հեշտ կլինի կարգավո-

րել, եթե օրվա ընթացքٳմ սնվեք 5-6 

անգամ՝ փոքր չափաբաժնով և միջ-

-տեստներով՝ մեծ չափաբաժնով 3ٳ

անգամյա սննդակարգի փոխարեն։ 

Ձեռքի տակ ٳնեցեք այնպիսի 

մթերք, որից կարելի է հեշտ ٳ արագ 

կերակٳր պատրաստել, օրինակ՝ 

թարմ բանջարեղենով ապٳր եփել, 
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սառեցված ٳտելիքն արագ տաքաց-

նել միկրոալիքային վառարանٳմ, 

յոգٳրտ, մածٳն կամ կաթնաշոռ։ 

Ամեն օր շատ հեղٳկներ խմեք՝ 

առնվազն 8 բաժակ ջٳր կամ հյٳթ։

Աշխատանքային գրաֆիկը սահմա-

նեք ըստ Ձեր վիճակի։ Հոգնածٳ-

թյան զգացٳմը կարող է ազդել 

էներգիայի այն ծավալի վրա, որն ան-

հրաժեշտ է Ձեզ աշխատանքի հա-

մար։ Ձեր ինքնազգացողٳթյٳնը կա-

րող է թٳյլ տալ, որ աշխատեք լրիվ 

ծանրաբեռնվածٳթյամբ, սակայն 

կարող է պահանջվել նաև, որ կրճա-

տեք Ձեր աշխատանքային օրը՝ աշ-

խատելով օրական մի քանի ժամ 

կամ շաբաթական մի քանի օր։ Կա-

րող եք Ձեր ղեկավարի հետ քննար-

կել տնից աշխատելٳ հնարավոր 

տարբերակները՝ խٳսափելով ամեն 

օր աշխատանքի գնալٳց։ Հնարա-

վորٳթյան դեպքٳմ կարող եք դի-

տարկել ճառագայթային բٳժման 

ընթացքٳմ առողջական խնդրի 

պատճառով արձակٳրդ վերցնելٳ 

տարբերակը։

Պլանավորեք ճառագայթային թե-

րապիայի ժամանակացٳյցը։ Բժշկի 

հետ քննարկեք ճառագայթային թե-

րապիայի ժամանակացٳյցի հնա-

րավոր տարբերակները։ Օրինակ՝ 

եթե ճառագայթային թերապիայի 

սեանսները լինեն առավոտյան ժա-

մերին, հետո կկարողանաք գնալ աշ-

խատանքի, իսկ երբեմն էլ՝ հնարա-

վոր է գնալ ճառագայթման սեանսի՝ 

աշխատանքից հետո։

Օգտվեք այլ մարդկանց օգնٳթյٳ-

նից։ Հոգնածٳթյան զգացٳմ ٳնե-

նալٳ պարագայٳմ կարող եք հայցել 

Ձեր ընտանիքի անդամների և/կամ 

ընկերների աջակցٳթյٳնը։ Տնային 

խնամք առաջարկող ծառայٳթյٳն-

ները, ընտանիքի անդամներն ٳ ըն-

կերները կարող են օգնել տնային 

գործերի հարցٳմ, կատարել որոշ 

հանձնարարٳթյٳններ կամ էլ մեքե-

նայով ٳղեկցել Ձեզ ճառագայթային 

թերապիայի կլինիկա, այնٳհետև՝ 

տٳն, ինչպես նաև կարող են օգնել 

Ձեզ համար կերակٳր պատրաստել։

Փորձառٳթյան փոխանակٳմ այլ 

պացիենտների հետ։ Քաղցկեղ ٳնե-

ցող մարդիկ կարող են օգնել միմ-

յանց՝ կիսելով հոգնածٳթյան զգա-

ցٳմը մեղմելٳ ձևերի փորձը։ Քաղց-

կեղով պացիենտների հետ կարելի է 

ծանոթանալ «փոխաջակցման խմբե-

րի» միջոցով՝ հանդիպելով նրանց 

հետ կամ շփվելով առցանց։ Տեղեկա-

ցեք Ձեզ բٳժող թիմից կամ «ՀԵՆԱ-

ՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրա-

մից գործող «փոխաջակցման խմբե-

րի» և դրանց միանալٳ հնարավո-

րٳթյٳնների մասին։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Ամեն օր հետևեք Ձեր ինքնազգացո-

ղٳթյանը։ Գրառٳմները կօգնեն 

Ձեզ ճիշտ պլանավորել և օգտագոր-

ծել Ձեր ժամանակը։ Նման գրա-

ռٳմներն օգտակար կլինեն նաև այն 

ժամանակ, երբ որևէ էական փոփո-

խٳթյٳն նկատեք Ձեր առօրյա զգա-

ցողٳթյٳններٳմ և ցանկանաք 

դրանց մասին տեղեկացնել բժշկին․ 

օրինակ՝ էներգիայի կտրٳկ անկٳմ 

և հոգնածٳթյան զգացٳմ կամ հա-

կառակը՝ անսպառ եռանդ և խան-

դավառٳթյٳն։

Հոգնածٳթյան զգացٳմը լայն տա-

րածված կողմնակի ազդեցٳթյٳն է, 

և շատ հավանական է, որ ճառա-

գայթային բٳժման ընթացքٳմ Դٳք 

նٳյնպես զգաք որոշ հոգնածٳթյٳն։

Հարցերի դեպքٳմ դիմեք բժշկին 

կամ բٳժքրոջը։ Հոգնածٳթյան զգա-

ցٳմ առաջացնող խնդիրների դեպ-

քٳմ (օրինակ՝ անեմիայի դեպքٳմ, 

երբ արյան կարմիր գնդիկների մա-

կարդակը նորմայից ցածր է, դեպ-

րեսիայի կամ քնի խանգարման դեպ-

քٳմ) բժիշկը կարող է արդյٳնավետ 

միջոցներ առաջարկել։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ՄԱԶԱԹԱՓؤؤՆ

Ճառագայթային թերապիայի ժա-

մանակ մազաթափٳթյٳն լինٳմ է 

միայն մարմնի այն հատվածٳմ, որը 

ենթարկվٳմ է ճառագայթման։

Մազաթափٳթյան 

պատճառը

Ճառագայթային թերապիան կարող 

է առաջացնել մազաթափٳթյٳն, 

քանի որ ճառագայթٳմը վնասٳմ է  

արագ բազմացող, այդ թվٳմ՝ մազ-

արմատների բջիջները։

Մազաթափٳթյٳնը տեղի է ٳնենٳմ 

մարմնի միայն այն հատվածٳմ, որն 

անմիջականորեն ենթարկվٳմ է ճա-

ռագայթման։ Այս առٳմով, ճառա-

գայթային մազաթափٳթյٳնը տար-

բերվٳմ է քիմիաթերապիայի պատ-

ճառով առաջացած մազաթափٳ-

թյٳնից, որն ընդգրկٳմ է ողջ մար-

մինը։ Օրինակ՝ եթե ճառագայթվٳմ 

է գլխٳղեղը, ապա մասնակի կամ 

ամբողջական մազաթափٳթյٳն կլի-

նի միայն գլխի հատվածٳմ՝ այն մա-

սերٳմ, որտեղից «մտնٳմ է» ճառա-

գայթը։ Իսկ եթե ճառագայթٳմ եք 

ստանٳմ կոնքի հատվածٳմ, ապա 

մազաթափٳթյٳն կարող է լինել 

միայն ցայլքի և աճٳկային շրջա-

նٳմ, բայց ոչ գլխի հատվածٳմ։

Որքա՞ն երկար է տևٳմ 

մազաթափٳթյٳնը։

Մարմնի ճառագայթվող հատվածٳմ 

մազաթափٳթյٳն կարող է սկսվել 

ճառագայթային թերապիայի առա-

ջին սեանսից 2-3 շաբաթ անց։ Տվյալ 

հատվածٳմ ամբողջական մազա-

թափٳթյٳն զարգանٳմ է մոտ մեկ 

շաբաթվա ընթացքٳմ։ Մազերը կա-

րող են նորից աճել ճառագայթային 

թերապիայի ավարտից 3-6 ամիս 

անց։ Երբեմն ճառագայթման շատ 

մեծ չափաբաժինների դեպքٳմ մա-

զաթափٳթյٳնը կարող է լինել մնա-

յٳն, այսինքն՝ այդ հատվածٳմ այլևս 

մազեր չեն աճի։ 

Երբ մազերը սկսեն նորից աճել, 

դրանք իրենց տեսքով, գٳյնով և 

որակով կարող են տարբերվել նախ-

կինից։ Նոր մազերը կարող են լինել 

ավելի նոսր կամ գանգٳր՝ նախկին 

 ղիղ մազերի փոխարեն կամ ավելիٳ

բաց/մٳգ՝ ի տարբերٳթյٳն նախկի-

նٳմ ٳնեցած մազերի։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Մազաթափٳթյٳնը մեղմելٳ 

ձևերը

Ի՞նչ անել նախքան 

մազաթափٳթյٳնը։

Արդյո՞ք կարճացնել մազերը, թե՞ սափ-

րել գլٳխը։ Նախօրոք պլանավորելը 

Ձեզ կարող է հաղորդել զգացٳմ, որ 

Դٳք կարող եք կառավարել մազա-

թափٳթյան գործընթացը։ Եթե որո-

շել եք սափրել գլٳխը, ապա օգտա-

գործեք էլեկտրական ածելի, որպես-

զի սափրելիս չվնասեք մաշկը։

Եթե պլանավորٳմ եք կեղծամ գնել, 

ապա գնեք դա մազաթափٳթյٳնից 

առաջ կամ ճառագայթային թերա-

պիան սկսելٳն պես։ Այդ դեպքٳմ 

կկարողանաք կեղծամի ճիշտ ընտ-

րٳթյٳն կատարել՝ համադրելով դա 

Ձեր մազերի գٳյնի, տեսքի և ոճի 

հետ։ Որոշ մարդիկ կեղծամի հար-

դարման և խնամքի խորհٳրդների 

համար դիմٳմ են իրենց վարսա-

հարդարին։ Մազաթափٳթյٳնից 

հետո կարիք է առաջանٳմ կեղծամը 

հարդարել և տիրապետել այն կրե-

լٳ/հանելٳ հմտٳթյանը։ Կեղծամ 

ընտրելիս հատٳկ ٳշադրٳթյٳն է 

պետք դարձնել դրա ներքին շերտի 

փափկٳթյանը, որպեսզի հետագա-

յٳմ այն չվնասի մազաթափٳթյٳ-

նից հետո զգայٳն դարձած գլխա-

մաշկը։

Մազերը լվանալիս հարկավոր է 

զգٳյշ լինել։ Օգտագործեք մեղմ շամ-

պٳն, օրինակ՝ մանկական։ Լվացած 

մազերը չորացրեք՝ տրորելٳ փոխա-

րեն թեթև թփթփացնելով փափٳկ 

սրբիչով։

Մի՛ օգտագործեք այնպիսի պարա-

գաներ, որոնք կարող են վնասել 

նٳրբ գլխամաշկը, օրինակ՝

Ÿ մազերը հարթեցնող կամ գանգ-

րացնող արդٳկներ,

Ÿ գլանիկավոր սանր կամ գանգ-

րացնող սարք,

Ÿ մազերի չորացման էլեկտրական 

ֆեն,

Ÿ մազակալ կամ ամրակ,

Ÿ մազերի լաք,

Ÿ մազերի ներկ,

Ÿ միջոցներ, որոնք մշտական ֆիք-

սٳմ են մազերը կամ թٳլացնٳմ։

Մի՛ օգտագործեք այնպիսի միջոց-

ներ, որոնք կոշտացնٳմ են Ձեր մա-

զերը։ Մազերը կոշտացնող միջոցնե-

րից են մազերի ներկերը, մշտական 

ֆիքսացիայի նյٳթերը, գելերը, 

փրփٳրները, յٳղերը, ճարպային 

նյٳթերը կամ քսٳքները։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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Ի՞նչ անել 

մազաթափٳթյٳնից հետո։

Պաշտպանեք Ձեր գլխամաշկը։ Մա-

զաթափٳթյٳնից հետո Ձեր գլխա-

մաշկը կարող է զգայٳն լինել, ٳս-

տի, երբ դրսٳմ եք, հարկավոր է այն 

պաշտպանել շատ սառը օդից կամ 

արևայրٳքից՝ գլٳխը ծածկելով 

գլխարկով, չալմայով կամ շարֆով։

Տաք պահեք Ձեզ։ Մազերն օգնٳմ են 

տաք պահել գլٳխը, իսկ դրանց բա-

ցակայٳթյٳնը կարող է նպաստել 

մրսելٳ զգացողٳթյանը, ٳստի 

ինքներդ Ձեզ տաք պահելٳ և հար-

մարավետ զգալٳ համար պետք է 

կրեք գլխարկ, չալմա, շարֆ կամ 

կեղծամ։

Մազաթափٳթյٳն կլինի մարմնի 

միայն այն հատվածٳմ, որն անմի-

ջականորեն ենթարկվٳմ է ճառա-

գայթման։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ 

ՓՈՓՈԽؤؤՆՆԵՐ

Գլխի և պարանոցի ճառագայթٳմը 

կարող է խնդիրներ առաջացնել բե-

րանի խոռոչٳմ, օրինակ՝

Ÿ փոքր կտրվածքների կամ խոցե-

րի նման վերքեր բերանի խոռո-

չٳմ,

Ÿ չորٳթյٳն կոկորդٳմ և բերանի 

խոռոչٳմ (նաև կոչվٳմ է քսերոս-

տոմիա),

Ÿ համի զգացողٳթյան կորٳստ,

Ÿ ատամների վնասٳմ,

Ÿ համի զգացողٳթյան փոփոխٳ-

թյٳն, օրինակ՝ մետաղական 

համ՝ միս ٳտելիս,

Ÿ լնդերի, ատամների կամ լեզվի 

բորբոքٳմ,

Ÿ ծնոտների լարվածٳթյٳն և ոսկ-

րերի փոփոխٳթյٳններ,

Ÿ թանձր, սոսինձանման մածٳցիկ 

թٳք։

Բերանի խոռոչٳմ փոփո-

խٳթյٳնների պատճառը

Ճառագայթային  թերապիան 

ոչնչացնٳմ է քաղցկեղային բջիջնե-

րը, ինչպես նաև վնասٳմ է առողջ 

բջիջները, օրինակ՝ թքագեղձերի 

բջիջները և բերանի փափٳկ խոնավ 

ծածկٳյթը պատող բջիջները։

Որքա՞ն երկար են տևٳմ 

փոփոխٳթյٳնները բերանի 

խոռոչٳմ։

Որոշ խնդիրներ, օրինակ՝ բերանի 

խոռոչի վերքերը, կարող են անհե-

տանալ բٳժման ավարտից հետո, 

իսկ այլ խնդիրներ, օրինակ՝ համի 

զգացողٳթյան փոփոխٳթյٳնները, 

կարող են տևել մի քանի ամիս և ան-

գամ տարիներ։ Իսկ այլ խնդիրներ էլ, 

օրինակ՝ բերանի խոռոչի չորٳթյٳ-

նը, կարող են զգալիորեն բարելավ-

վել ժամանակի ընթացքٳմ, բայց 

երբեք չանհետանալ։

Բերանի խոռոչٳմ փոփոխٳ-

թյٳնները մեղմելٳ ձևերը

Այցելել ատամնաբٳյժի։ Գլխի և պա-

րանոցի շրջանٳմ ճառագայթային 

բٳժման մեկնարկից առաջ Ձեր բե-

րանի խոռոչը պետք է հնարավորինս 

առողջ լինի, ٳստի կարևոր է բٳ-

ժٳմն սկսելٳց մի քանի շաբաթ 

առաջ այցելել ատամնաբٳյժի։ Տե-

ղեկացրեք ատամնաբٳյժին, որ Ձեզ 

մոտ քաղցկեղ է ախտորոշվել և Ձեզ 

ցٳցված է ստանալ ճառագայթային 

թերապիա։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 



59

Ատամնաբٳյժը կզննի Ձեր բերանի 

խոռոչն ٳ ատամները և կկատարի 

անհրաժեշտ ատամնաբٳժական մի-

ջամտٳթյٳններ, ինչից հետո Ձեզ 

անհրաժեշտ կլինի ամբողջٳթյամբ 

ապաքինվել՝ նախքան ճառագայ-

թային թերապիայի մեկնարկը։

Ամեն օր զննեք Ձեր բերանի խոռոչը, 

ինչի շնորհիվ հնարավորինս շٳտ 

կարող եք տեսնել կամ զգալ առաջա-

ցող խնդիրները։ Խնդիրները, որոնց 

նկատմամբ պետք է լինեք ٳշադիր՝ 

բերանի խոռոչի վերքերն են, սպի-

տակ բծերը կամ բորբոքային փոփո-

խٳթյٳնները։

Պահպանեք բերանի խոռոչի խոնա-

վٳթյٳնը՝ հետևելով այս խորհٳրդ-

ներին․

Ÿ օրվա ընթացքٳմ հաճախակի 

փոքր կٳմերով ջٳր խմեք,

Ÿ սառցե խորանարդիկներ ծծեք,

Ÿ առանց շաքարի մաստակ ծամեք,

Ÿ առանց շաքարի կոշտ կոնֆետ-

ներ ծծեք,

Ÿ թٳքը փոխարինող նյٳթ օգտա-

գործեք,

Ÿ հարցրեք բժշկին՝ արդյո՞ք թքի 

արտադրٳթյանը նպաստող դե-

ղամիջոցները կօգնեն Ձեզ։

Մաքٳր պահեք Ձեր բերանի խոռո-

չը, ատամները, լնդերը և լեզٳն։

Ÿ Յٳրաքանչյٳր սնվելٳց հետո և 

քնելٳց առաջ խոզանակով մաք-

րեք ատամները, լնդերն ٳ լեզٳն։

Ÿ Օգտագործեք ատամի խոզա-

նակներից ամենափափٳկը, 

նախքան խոզանակով մաքրելը 

դրա մազիկները փափկացրեք 

հոսող գոլ ջրով։

Ÿ Ատամների համար օգտագործեք 

նատրիٳմի ֆտորիդով մածٳկ։

Ÿ Ատամների համար օգտագործեք 

նատրիٳմի ֆտորիդով հատٳկ 

գել, որը կարող է նշանակել Ձեր 

ատամնաբٳյժը։

Ÿ Մի օգտագործեք բերանի խոռոչը 

լվանալٳ հեղٳկներ, որոնք պա-

րٳնակٳմ են ալկոհոլ։

Ÿ Ամեն օր զգٳշորեն մաքրեք 

ատամները հատٳկ ատամնա-

թելով։ Եթե որոշ հատվածներٳմ 

լնդերն արյٳնահոսٳմ կամ ցա-

վٳմ են, ապա խٳսափեք այդ 

հատվածներٳմ ատամները մաք-

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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րելٳց, սակայն մաքրեք մնացած 

ատամները։

Ÿ Օրվա ընթացքٳմ 2-3 ժամը մեկ 

բերանի խոռոչը ողողեք աղաջրի 

թٳյլ լٳծٳյթով, օրինակ՝ խառնե-

լով ¼ թեյի գդալ սոդան և ¼ թեյի 

գդալ կերակրի աղը մեկ լիտր գոլ 

ջրի հետ։

Ÿ Ատամի պրոթեզ կրելٳ դեպքٳմ 

վստահ եղեք, որ այն լավ է 

նստٳմ, և սահմանափակեք օր-

վա ընթացքٳմ այն կրելٳ ժամա-

նակը։ Մարմնի ընդհանٳր քաշի 

կորստի դեպքٳմ ատամի պրո-

թեզը կարող է թٳլանալ, ٳստի 

ատամնաբٳյժը պետք է կրկին 

համապատասխանեցնի այն։

Ÿ Մաքٳր պահեք ատամի պրոթե-

զը՝ ամեն օր լվանալով կամ խո-

զանակելով այն։

Սննդի նկատմամբ ٳշադիր եղեք, 

եթե բերանի խոռոչٳմ վերքեր կան։

Ÿ Ընտրեք այնպիսի մթերք, որը 

հեշտ է ծամել և կٳլ տալ։

Ÿ Սնٳնդը փոքր կտորներով կծեք, 

դանդաղ ծամեք և ٳտելիքի հետ 

միասին փոքր կٳմերով հեղٳկ 

խմեք։

Ÿ Օգտագործեք փափٳկ և ջրային 

մաս ٳնեցող սնٳնդ, օրինակ՝ 

եփած շիլաներ, կարտոֆիլի պյٳ-

րե և ձվածեղ։

Ÿ Ուտելիքը փափկացրեք՝ դրան  

խառնելով թանձրٳկ, խյٳս, 

սոٳս, արգանակ, յոգٳրտ կամ 

այլ հեղٳկ։

Ÿ Կերակٳրը հարկավոր է ٳտել 

չափավոր տաք կամ սենյակային 

ջերմաստիճանի։

Խٳսափեք այնպիսի իրերից, որոնք 

կարող են վնասել, քերծել կամ այրել 

բերանի խոռոչը, օրինակ․

Ÿ սٳր ծայրերով, չոր և փխրٳն 

սնٳնդ, օրինակ՝ կարտոֆիլի կամ 

եգիպտացորենի չիպսեր, չորա-

հաց, հացի կեղև և այլն,

Ÿ շատ տաք ٳտելիք,

Ÿ կծٳ ٳտելիք, օրինակ՝ կծٳ սո-

-տեսٳ ս, քարիով համեմվածٳ

տներ, սալսա և չիլի պղպեղ,

Ÿ բարձր թթվայնٳթյամբ մրգեր և 

հյٳթեր, օրինակ՝ լոլիկ, նարինջ, 

կիտրոն և թٳրինջ,

Ÿ ատամի չոփիկ կամ այլ սٳր իրեր,

Ÿ ցանկացած ծխախոտային ար-

տադրանք, ներառյալ ծխախոտ, 

ծխամորճ, սիգար և ծամելٳ ծխա-

խոտ (թٳթٳն),

Ÿ ալկոհոլ պարٳնակող ըմպելիք-

ներ։

Խٳսափեք շաքարի բարձր պարٳ-

նակٳթյամբ սննդից և ըմպելիքնե-
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Տեղեկացրեք բժշկին կամ բٳժքրոջը 

բերանٳմ ցավի առկայٳթյան մա-

սին․  գոյٳթյٳն ٳնի դեղորայք և այլ 

միջոցներ, օրինակ՝ բերանի խոռոչի 

գել, որոնք կարող են մեղմել ցավը բե-

րանٳմ։

Ձեզնից կպահանջվի մինչև կյանքի 

վերջ լավ խնամել բերանի խոռոչը։ 

Տեղեկացեք Ձեր ատամնաբٳյժից, 

թե ի՞նչ հաճախականٳթյամբ է հար-

կավոր կատարել կանոնավոր 

ատամնաբٳժական զննٳմ, ինչպե՞ս 

լավագٳյնս խնամել ատամներն ٳ 

բերանի խոռոչը ճառագայթային թե-

րապիայի ավարտից հետո։ 

Գլխի և պարանոցի հատվածٳմ ճա-

ռագայթային թերապիա ստանալٳ 

դեպքٳմ արգելվٳմ է օգտագործել 

ալկոհոլ և ծխախոտ։

րից։ Շաքարի բարձր հագեցվածٳ-

թյամբ սնٳնդն ٳ ըմպելիքները, օրի-

նակ՝ սովորական գազավորված ջٳ-

րը, մաստակն ٳ քաղցրավենիքը, 

կարող են նպաստել ատամների 

քայքայմանը։

Գլխի և պարանոցի հատվածٳմ ճա-

ռագայթային թերապիայի մեկնար-

կից առնվազն երկٳ շաբաթ առաջ 

հարկավոր է այցելել ատամնաբٳյ-

ժի։

Վարժٳթյٳններ կատարեք ծնոտի 

մկաններով․ բերանը 20 անգամ հնա-

րավորինս լայն բացեք և փակեք այն-

պես, որ վարժٳթյٳնը ցավ չպատ-

ճառի։ Կրկնեք այս վարժٳթյٳնն 

օրական երեք անգամ, նٳյնիսկ եթե 

ծնոտը թմրած չէ։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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ՍՐՏԽԱՌՆՈՑ ԵՎ ՓՍԽؤՄ

Ճառագայթային թերապիան կարող 

է առաջացնել սրտխառնոց կամ 

փսխٳմ կամ էլ՝ երկٳսը միասին։ 

Սրտխառնոցն այն զգացողٳթյٳնն 

է, երբ ٳնեք տհաճ զգացٳմ կամ 

ցավ ստամոքսٳմ և զգٳմ եք, որ 

 մٳմ եք փսխել։ Փսխել նշանակٳզٳ

է հետ տալ՝ ստամոքսն ազատելով 

ընդٳնած կերակրից և եղած հեղٳկ-

ներից։ Հնարավոր է նաև, որ ործկա-

լٳ ջղաձգٳմներ տեղի ٳնենան, երբ 

օրգանիզմը փորձٳմ է փսխել, թեև 

ստամոքսը դատարկ է։

Սրտխառնոցի ٳ փսխման 

պատճառը

Սրտխառնոց և փսխٳմ կարող են 

առաջանալ այն դեպքերٳմ, երբ ճա-

ռագայթվٳմ է  ստամոքսը, աղիները 

կամ ٳղեղի որոշ հատվածներ։ Սրտ-

խառնոց և փսխٳմ ٳնենալٳ Ձեր 

ռիսկը կախված է նրանից, թե ճառա-

գայթման ի՞նչ չափաբաժին եք ստա-

նٳմ, մարմնի որքա՞ն մեծ հատված է 

ենթարկվٳմ ճառագայթման և ար-

դյո՞ք ճառագայթման հետ զٳգահեռ 

ստանٳմ եք քիմիաթերապիա։

Որքա՞ն երկար են տևٳմ 

սրտխառնոցն ٳ փսխٳմը։

Սրտխառնոց ٳ փսխٳմ կարող են 

առաջանալ ճառագայթային թերա-

պիայի սեանսից 30 րոպե հետո կամ 

մի քանի ժամ անց։ Այն օրերին, երբ 

ճառագայթային թերապիա չեք ստա-

նٳմ, հավանաբար, ավելի լավ 

կզգաք Ձեզ։

Կանխեք սրտխառնոցը։ Փսխٳմից 

խٳսափելٳ լավագٳյն միջոցն է 

սրտխառնոցի հնարավոր կանխٳ-

մը։ Սրտխառնոցի կանխման միջոց-

ներից մեկն է ٳտել և խմել առանց 

սٳր համերի, հեշտ մարսվող կերա-

կٳր և ըմպելիքներ, որոնք չեն 

գրգռٳմ Ձեր ստամոքսը, օրինակ՝ 

տոստ կամ չորահաց, ժելե և խնձորի 

հյٳթ։ Ստամոքսը չգրգռող սննդի և 

ըմպելիքների ցանկը բերված է  88

էջٳմ։

Փորձեք հանդարտվել/խաղաղվել 

սեանսից առաջ։ Ճառագայթային թե-

րապիայի յٳրաքանչյٳր սեանսից 

առաջ հանդարտվելը/խաղաղվելը 

կարող է օգնել, որպեսզի սրտխառ-

նոցն ավելի թٳյլ արտահայտված 

լինի, իսկ հանդարտվել/ թٳլանալ 

կարող եք այն հանգիստ գործողٳ-

թյٳնների միջոցով, որոնք Ձեզ հա-

ճٳյք են պատճառٳմ, օրինակ՝ գիրք 

կարդալ կամ երաժշտٳթյٳն լսել։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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Հանդարտվելٳ/թٳլանալٳ վարժٳ-

թյٳններն են՝

Պլանավորեք սնٳնդ և ըմպելիք ըն-

դٳնելٳ ժամերը։ Որոշ մարդիկ  

իրենց ավելի լավ են զգٳմ, երբ 

սնվٳմ են ճառագայթային թերա-

պիայի սեանսից առաջ, իսկ ոմանք 

էլ՝ հակառակը՝ լավ չեն զգٳմ։ Տար-

բեր մոտեցٳմների շնորհիվ ինք-

ներդ կարող եք պարզել, թե որն է 

 յն ժամըٳլավագ ٳև խմել ٳտելٳ

Ձեզ համար։ Ճառագայթային թերա-

պիայի պրոցեդٳրայից 1-2 ժամ 

առաջ փորձեք թեթև միջٳտեստ 

անել, օրինակ՝ կրեկերներ և խնձորի 

հյٳթ։ Կամ էլ՝ հակառակը․ հնարա-

վոր է՝ Ձեզ լավ զգաք, եթե ճառագայ-

թային թերապիայի սեանսն ընդٳ-

նեք դատարկ ստամոքսով, ինչը նշա-

ն ա կ ٳ մ  է  ճ ա ռ ա գ ա յ թ ٳ մի ց  

առնվազն 2-3 ժամ առաջ սնٳնդ/ըմ-

պելիք չընդٳնել։

Սնٳնդն ընդٳնեք փոքր չափաբա-

ժիններով և միջٳտեստներով։ Բազ-

մաթիվ մարդկանց փորձը վկայٳմ է, 

որ նրանք իրենց լավ են զգٳմ, եթե 

ամեն օր 5-6 անգամ են սնվٳմ՝ 

փոքր չափաբաժնով և միջٳտեստ-

ներով, ի տարբերٳթյٳն 3-անգամ-

յա մեծ չափաբաժնով սննդակարգի։ 

Կարևոր է նաև ٳտելٳ ընթացքٳմ 

դանդաղ ծամել ٳ չշտապել։

Յٳրաքանչյٳր օրվա ընթացքٳմ 

սնվեք 5-6 անգամ՝ փոքր չափաբա-

ժնով և միջٳտեստներով, ի տար-

բերٳթյٳն 3-անգամյա մեծ չափա-

բաժիններով սննդակարգի։

Ուտելիքն ٳ ըմպելիքներն օգտա-

գործեք գոլ կամ սենյակային ջերմ-

աստիճանի (ոչ շատ տաք և ոչ շատ 

սառը)։ Նախքան որևէ բան ٳտելը 

կամ խմելը՝ համոզվեք, որ տաք 

սնٳնդն ٳ ըմպելիքները մի փոքր 

սառել են մինչև սենյակային ջերմ-

աստիճանին, ինչպես նաև մի փոքր 

տաքացրեք սառը ٳտելիքն ٳ ըմպե-

լիքները, օրինակ՝ մի քանի րոպեով 

դնելով միկրոալիքային վառարա-

նٳմ։

Խոսեք բժշկի կամ բٳժքրոջ հետ, 

նրանք կարող են Ձեզ խորհٳրդ տալ 

հատٳկ սննդակարգ կամ նշանակել 

սրտխառնոցը կանխող դեղամիջոց։ 

Կարող եք նաև քննարկել այլընտ-

րանքային մոտեցٳմների, օրինակ՝ 

ակٳպٳնկտٳրայի առավելٳթյٳն-

ները, որը կարող է օգնել թեթևացնել 

հակաքաղցկեղային բٳժմամբ պայ-

մանավորված սրտխառնոցի և 

փսխման երևٳյթները։ Ակٳպٳնկ-

տٳրայի տարատեսակներից է 

ասեղնաբٳժٳթյٳնը, երբ մարմնի 

առանձնահատٳկ կետերٳմ մաշկի 

միջով բարակ ասեղներ են տեղադ-

րٳմ։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար



64

ՍԵՌԱԿԱՆ ԵՎ 

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ 

ԱՌՈՂՋؤԱՆ 

ՓՈՓՈԽؤؤՆՆԵՐ

Ճառագայթային թերապիան եր-

բեմն առաջացնٳմ է սեռական օր-

գանների փոփոխٳթյٳններ, որոնք 

կարող են ներառել հորմոնալ փոփո-

խٳթյٳններ և սեռական հարաբե-

րٳթյٳն ٳնենալٳ նկատմամբ հե-

տաքրքրٳթյան կորٳստ կամ ան-

կարողٳթյٳն։ Ճառագայթային թե-

րապիան կարող է ազդել նաև վեր-

արտադրողական առողջٳթյան 

վրա՝ թե՛ թերապիայի ընթացքٳմ և 

թե՛ դրա ավարտից հետո։ Ճառագայ-

թային թերապիայով պայմանավոր-

ված սեռական և վերարտադրողա-

կան առողջٳթյան փոփոխٳթյٳն-

ները տարբեր են կանանց և տղա-

մարդկանց համար։ 

Կանանց խնդիրները

Ÿ Ցավ կամ անհարմարٳթյٳն սե-

ռական հարաբերٳթյٳն ٳնենա-

լٳ ընթացքٳմ։

Ÿ Հեշտոցի լորձաթաղանթի քոր, 

այրոց, չորٳթյٳն կամ ատրոֆիա 

(երբ հեշտոցի մկանները թٳլա-

նٳմ են, իսկ պատերը՝ բարա-

կٳմ)։

Ÿ Հեշտոցի նեղացٳմ, երբ հեշտո-

ցը դառնٳմ է նվազ էլաստիկ, նե-

ղանٳմ է և կարճանٳմ։

Ÿ Դաշտանադադարի ախտա-

նշաններ այն կանանց մոտ, 

որոնք դեռևս չٳնեն դաշտանա-

դադար, օրինակ՝ ջերմահոր-

դանքներ, հեշտոցի լորձաթա-

ղանթի չորٳթյٳն և դաշտանի 

դադարٳմ։

Ÿ Անպտղٳթյٳն, երբ կինն այլևս 

երբեք չի կարողանա հղիանալ։

Տղամարդկանց խնդիրները

Ÿ Իմպոտենցիա կամ էրեկտիլ դիս-

ֆٳնկցիա․ չի հաջողվٳմ ստա-

նալ կամ (դրանից հետո) պահ-

պանել առնանդամի այն մակար-

դակը, որն անհրաժեշտ է բավա-

րար սեռական հարաբերٳթյٳն 

ապահովելٳ համար։ 

Ÿ Անպտղٳթյٳն․ տղամարդն այլ-

ևս երբեք չի կարող երեխա 

սերմնավորել սերմնահեղٳկի 

սակավ քանակٳթյան կամ ցածր 

որակի պատճառով։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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Սեռական և վերարտադրո-

ղական առողջٳթյան փո-

փոխٳթյٳնների պատճառը

Սեռական և վերարտադրողական 

առողջٳթյան փոփոխٳթյٳններ 

կարող են առաջանալ այն դեպքٳմ, 

երբ ճառագայթման է ենթարկվٳմ 

կոնքի շրջանը։ Կանանց դեպքٳմ 

դա կարող է ընդգրկել հեշտոցը, 

արգանդը կամ ձվարանները, իսկ 

տղամարդկանց դեպքٳմ՝ ամորձի-

ները և/կամ շագանակագեղձը։ Ճա-

ռագայթային թերապիայի պատճա-

ռով սպիացած հյٳսվածքն առա-

ջացնٳմ է սեռական առողջٳթյանը 

վերաբերող բազմաթիվ կողմնակի 

ազդեցٳթյٳններ։ Ճառագայթման 

հետ կապված այլ կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳններ, օրինակ՝ հոգնածٳ-

թյան զգացٳմը կամ թٳլٳթյٳնը, 

ցավը, տագնապը կամ դեպրեսիան, 

նٳյնպես կարող են ազդել Ձեր սե-

ռական ցանկٳթյան վրա։

Որքա՞ն են տևٳմ սեռական 

և վերարտադրողական 

առողջٳթյան փոփոխٳ-

թյٳնները։

Ճառագայթային  թերապիայի 

ավարտից հետո մարդկանց մեծա-

մասնٳթյան մոտ սեռական ցանկٳ-

թյٳնը վերականգնվٳմ է նٳյն ին-

տենսիվٳթյամբ, ինչպես որ եղել է 

բٳժٳմից առաջ։ Բٳժٳմն ավար-

տելٳց հետո սեռական առողջٳ-

թյան փոփոխٳթյٳններից շատերն 

անհետանٳմ են, սակայն հորմոնալ 

փոփոխٳթյٳնների և անպտղٳ-

թյան խնդիրները կարող են ٳղեկցել 

Ձեզ մինչև կյանքի վերջ։ Եթե ճառա-

գայթային թերապիայի ավարտից 

հետո Ձեզ հաջողվի հղիանալ/երե-

խա սերմնավորել, ապա դրան նա-

խորդող Ձեր ճառագայթային բٳժٳ-

մը չպետք է որևէ կերպ անդրադառ-

նա երեխայի առողջٳթյան վրա։

Թե՛ տղամարդկանց և թե՛ կանանց 

համար կարևոր է ամٳսնٳ կամ 

զٳգընկերոջ հետ լինել բաց և ան-

կեղծ, թե ինչ զգացողٳթյٳններ և 

անհանգստٳթյٳններ ٳնեք և ինչ-

պես կցանկանաք կազմակերպել 

Ձեր ինտիմ կյանքը ճառագայթային 

թերապիայի ողջ ընթացքٳմ։

Կանանց դեպքٳմ բժշկի 

հետ քննարկվող կարևոր 

հարցերը

Անպտղٳթյٳն․ նախքան ճառագայ-

թային թերապիայի մեկնարկը՝ տե-

ղեկացրեք Ձեր բժշկին՝ արդյոք հա-

վանական եք համարٳմ բٳժٳմն 

ավարտելٳց հետո հղիանալٳ ցան-

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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կٳթյٳնը։ Այդ պարագայٳմ բժշկի 

հետ կարող եք քննարկել անպտղٳ-

թյան խնդիրը կարգավորելٳ տար-

բերակները, օրինակ՝ բٳժٳմն սկսե-

լٳց առաջ ձվաբջիջների պահպա-

նٳմ՝ հետագայٳմ օգտագործելٳ 

նպատակով։

Սեռական առողջٳթյան խնդիրներ․ 

Դٳք կարող եք ٳնենալ կամ չٳնե-

նալ նման խնդիրներ։ Ձեր բժիշկը 

կամ բٳժքٳյրը կարող են տեղեկաց-

նել այն խնդիրների մասին, որոնք, 

հավանաբար, կարող են զարգանալ 

և առաջարկել դրանք մեղմելٳ մի-

ջոցներ։

Հակաբեղմնավորٳմ․ Խիստ կա-

րևոր է չհղիանալ ճառագայթային թե-

րապիայի ընթացքٳմ, քանի որ 

հղիٳթյան ողջ ընթացքٳմ ճառա-

գայթային թերապիան կարող է 

վնաս պատճառել պտղին։ Եթե դաշ-

տանադադար դեռ չեք ٳնեցել, տե-

ղեկացեք բժշկից հակաբեղմնավոր-

ման միջոցների մասին։

Հղիٳթյٳն․ հղի լինելٳ դեպքٳմ այդ 

մասին անպայման տեղեկացրեք 

Ձեր բժշկին։

Հեշտոցի լայնացٳմ․ հեշտոցի նեղա-

ցٳմը տարածված խնդիր է այն կա-

նանց մոտ, որոնք ճառագայթային 

թերապիա են ստանٳմ կոնքի շրջա-

նٳմ։ Սեռական հարաբերٳթյٳն 

 ժամանակ նման խնդիրը ٳնենալٳ

կարող է ցավ պատճառել։ Հեշտոցը 

կարելի է ձգել և լայնացնել՝ օգտա-

գործելով հեշտոցային ընդարձակիչ 

(դիլատատոր), որը հեշտոցի հյٳս-

վածքները մեղմորեն ընդարձակող 

հատٳկ գործիք է։ Տեղեկացեք 

բժշկից կամ բٳժքրոջից՝ որտեղից 

կարելի է գնել ընդարձակիչ, և ինչ-

պես օգտագործել այն։

Հղի լինելٳ դեպքٳմ այդ մասին ան-

պայման տեղեկացրե՛ք Ձեր բժշկին՝ 

նախքան ճառագայթային թերա-

պիայի մեկնարկը։

Հեշտոցի փափկացٳմ․ հեշտոցը խո-

նավ պահելٳ համար ամեն օր հա-

տٳկ լոսյոն օգտագործեք, իսկ սե-

ռական հարաբերٳթյٳն ٳնենալٳ 

համար՝ ջրի կամ հանքային յٳղերի 

հիմքի վրա քսանյٳթեր։

Սեքս․ տեղեկացեք բժշկից՝ արդյոք 

կարելի է սեռական հարաբերٳթյٳն 

-նենալ ճառագայթային թերաٳ

պիայի ընթացքٳմ։ Կանանց մեծա-

մասնٳթյٳնը կարող է սեռական հա-

րաբերٳթյٳն ٳնենալ, բայց ամեն 

դեպքٳմ լավ կլինի ստٳյգ ճշտել և 

վստահ լինել։ Եթե հեշտոցի չորٳ-

թյան պատճառով սեռական հարա-

բերٳթյٳնը ցավոտ է, ապա կարող 

եք օգտագործել ջրի կամ հանքային 

յٳղերի հիմքով քսանյٳթեր։
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Տղամարդկանց դեպքٳմ 

բժշկի հետ քննարկվող 

կարևոր հարցերը

Տեղեկացրեք բժշկին, եթե կարծٳմ 

եք, որ հետագայٳմ հնարավոր է 

ցանկանաք երեխաներ ٳնենալ։

Անպտղٳթյٳն․ նախքան ճառագայ-

թային թերապիայի մեկնարկը՝ տե-

ղեկացրեք Ձեր բժշկին՝ արդյոք հա-

վանական եք համարٳմ հետագա-

յٳմ երեխաներ ٳնենալٳ ցանկٳ-

թյٳնը։ Այդ պարագայٳմ բժշկի հետ 

կարող եք քննարկել անպտղٳթյան 

խնդիրը կարգավորելٳ տարբերակ-

ները, օրինակ՝ սերմնահեղٳկի պահ-

պանٳմը սառեցմամբ, որն անհրա-

ժեշտ կլինի կատարել ճառագայթա-

յին բٳժٳմն սկսելٳց առաջ։

Իմպոտենցիա․ կարող եք տեղեկա-

նալ Ձեր բժշկից կամ բٳժքրոջից՝ ար-

դյո՞ք հավանական է, որ առաջանա 

իմպոտենցիա, և որքա՞ն երկար այն 

կարող է տևել։ Բժիշկը կարող է նշա-

նակել որոշ դեղամիջոցներ կամ խոր-

հٳրդ տալ այլ բٳժٳմ, որոնք կարող 

են օգտակար լինել։

Սեքս․ տեղեկացեք բժշկից՝ արդյոք 

կարելի է սեռական հարաբերٳթյٳն 

-նենալ ճառագայթային թերապիաٳ

յի ընթացքٳմ։ Տղամարդկանց մե-

ծամասնٳթյٳնը կարող է սեռական 

հարաբերٳթյٳն ٳնենալ, բայց, 

ամեն դեպքٳմ, լավ կլինի ստٳյգ 

ճշտել և վստահ լինել։

Եթե հետագայٳմ ցանկանٳմ եք 

երեխաներ ٳնենալ, ապա կարող է 

պահանջվել հավաքել Ձեր սերմնա-

հեղٳկը և պահպանել այն հետագա-

յի համար՝ նախքան ճառագայթային 

թերապիայի մեկնարկը։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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ՄԱՇԿԱՅԻՆ 

ՓՈՓՈԽؤؤՆՆԵՐ

Ճառագայթման պատճառով բٳժ-

վող հատվածٳմ կարող են առաջա-

նալ մաշկի փոփոխٳթյٳններ։ 

Ստորև նկարագրված են դրանց 

ամենատարածված դրսևորٳմները։

Կարմրٳթյٳն․ մարմնի՝ ճառագայթ-

ման ենթակա հատվածٳմ մաշկը 

կարող է այնպիսի տեսք ٳնենալ, 

կարծես միջին կամ ծանր աստի-

ճանի արևայրٳք կամ այրվածք եք 

ստացել։ Այնٳամենայնիվ, դա այր-

վածք չէ, այլ մաշկի բորբոքման յٳ-

րահատٳկ տեսակ՝ ճառագայթային 

մաշկաբորբ (դերմատիտ)։

Ուժեղ քոր․ մարմնի՝ ճառագայթման 

ենթակա հատվածٳմ մաշկը կարող 

է շատ ٳժեղ քոր գալ։ Շատ կարևոր է 

խٳսափել քորելٳց, ինչը կարող է 

առաջացնել մաշկի քերծվածքներ 

կամ ճաքեր, այնٳհետև՝ վարակ և 

բորբոքٳմ։ Մաշկի քերծվածքներն ٳ 

ճաքերը խնդիր են դառնٳմ այն ժա-

մանակ, երբ ճառագայթման ենթա-

կա հատվածٳմ մաշկը շերտազատ-

վٳմ (պլոկվٳմ) է ավելի արագ, քան 

այն կարող է վերականգնվել։

Չոր և շերտազատվող մաշկ․ ճառա-

գայթվող հատվածٳմ մաշկը կարող 

է չափազանց շատ չորանալ՝ ընդ-

հٳպ շերտով պլոկվելը, ինչպես 

լինٳմ է շատ անհաջող արևայրٳքի 

դեպքٳմ։ Եթե մաշկն ավելի արագ է 

պլոկվٳմ, քան կարող է վերա-

կանգնվել, ապա կարող են առա-

ջանալ վերքեր կամ խոցեր։

Խոնավ ռեակցիա․ ճառագայթման 

ենթակա հատվածٳմ մաշկը կարող 

է դառնալ խոնավ, այտٳցված և բոր-

բոքված։ Այս խնդիրն առաջանٳմ է 

մարմնի այն հատվածներٳմ, որտեղ 

մաշկը ծալքեր ٳնի, օրինակ՝ նստա-

տեղ, ականջների հետնամաս, 

կրծքերի տակ, ինչպես նաև այն 

հատվածներٳմ, որտեղ մաշկը շատ 

բարակ է, օրինակ՝ պարանոցը։

Մաշկի այտٳցվածٳթյٳն․ ճառա-

գայթման ենթակա հատվածٳմ մաշ-

կը կարող է այտٳցվել և ٳռել։

Մաշկային փոփոխٳթյٳն-

ների պատճառը

Ներկայٳմ ճառագայթային թերա-

պիայի անցկացման ընթացքٳմ մաշ-

կային ախտահարٳմներ հանդի-

պٳմ են պացիենտների մոտավորա-

պես 20%-ի մոտ: Գերակշռող դեպքե-

րٳմ, եթե պահպանվٳմ են ՃԲՈԱ 

կանոնները, ճառագայթային դեր-

մատիտն արտահայտվٳմ է կարճա-

տև կարմրٳթյամբ, չորٳթյամբ, մաշ-

կի թեփոտٳմով, պիգմենտացիա-

յով: Եթե այս ընթացքٳմ ոչ մի բٳ-
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ժական միջոց չի ձեռնարկվٳմ, 

ապա մաշկային ախտահարٳմը խո-

րանٳմ է և արտահայտվٳմ թաց 

դերմատիտի տեսքով: Այս դեպքٳմ 

բٳժٳմն ընդհատվٳմ է մինչև այդ 

երևٳյթների անհետացٳմը:

Ճառագայթվող հատվածٳմ առա-

ջանٳմ է մաշկի առողջ բջիջների 

վնասٳմ։ Երբ մարդիկ ճառագայթա-

յին թերապիա են ստանٳմ գրեթե 

ամեն օր, ապա սեանսների միջև 

ընկած ժամանակահատվածը մաշ-

կին չի բավարարٳմ վերականգնվե-

լٳ համար։ Մաշկային փոփոխٳ-

թյٳններ կարող են առաջանալ 

մարմնի ցանկացած հատվածٳմ, որ-

տեղ «ընկնٳմ» է ճառագայթٳմը։

Սպեցիֆիկ ռեակցիաների առաջաց-

ման պատճառներից է մաշկային ծալ-

քերի շփվող մակերեսների ճառա-

գայթٳմը՝ հատկապես շոգ եղանա-

կին, երբ բարձրանٳմ է քրտնար-

տադրٳթյٳնը: Ռիսկի գործոններից 

են նաև գիրٳթյٳնը, հիպերտոնիկ 

հիվանդٳթյٳնը, դիաբետիկ անգիո-

պաթիան և այլն:

Եթե Դٳք ٳնեք նշված ռիսկի գոր-

ծոններից որևէ մեկը, ապա մաշկա-

յին ախտահարٳմը կանխարգելող 

միջոցառٳմների կիրառٳմը պար-

տադիր է, քանի որ դրանց շնորհիվ 

ապահովվٳմ է ճառագայթային թե-

րապիայի անընդհատٳթյٳնը, այս-

ինքն` բարձրանٳմ է դրա արդյٳնա-

վետٳթյٳնը: Մաշկային ախտա-

հարման կանխարգելման և բٳժման 

համար առաջարկվٳմ են բազմա-

թիվ ֆիզիկական մեթոդներ և դեղո-

րայքային միջոցներ:

Որքա՞ն են տևٳմ մաշկային 

փոփոխٳթյٳնները։

Մաշկային փոփոխٳթյٳններ կարող 

են առաջանալ ճառագայթային թե-

րապիայի մեկնարկից մի քանի շա-

բաթ անց։ Այս փոփոխٳթյٳններից 

շատերն անհետանٳմ են ճառա-

գայթային բٳժٳմն ավարտելٳց 2-3 

շաբաթ հետո։ Սակայն, որոշ մաշկա-

յին փոփոխٳթյٳններ կարող են 

պահպանվել անգամ ճառագայթա-

յին թերապիայի ավարտից հետո։ 

Ճառագայթման ենթարկված հատ-

վածٳմ մաշկը միշտ կարող է ավելի 

մٳգ գٳյն ٳնենալ և բծերով պատ-

ված լինել։ Ավելին, այդ հատվածٳմ 

մաշկը կարող է ավելի չոր կամ հաստ 

թվալ։ Եվ արևի նկատմամբ Դٳք 

այսٳհետ շատ զգայٳն կլինեք՝ 

արագ արևայրٳք ստանալով։

Մաշկի փոփոխٳթյٳնները 

մեղմելٳ ձևերը

Մաշկի խնամք․ ճառագայթային թե-

րապիայի ընթացքٳմ հարկավոր է 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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չափազանց լավ խնամել մաշկը, լի-

նել ٳշադիր և չքորել, չքերել և 

չքերծել մաշկը ճառագայթման են-

թակա հատվածٳմ, օգտագործել 

քսٳքներ՝ բժշկի կամ բٳժքրոջ 

խորհրդով։

Մաշկը պաշտպանել շատ տաք կամ 

շատ սառը ջերմաստիճանների ազ-

դեցٳթյٳնից․ ճառագայթման են-

թակա հատվածٳմ չի կարելի օգտա-

գործել տաքացնող բարձիկներ, սառ-

ցե պարկեր կամ այլ տաք/սառը 

իրեր։

Ուշադիր եղեք լոգանք կամ ցնցٳղ 

ընդٳնելիս․ ամեն օր կարող եք գոլ 

ջրով ցնցٳղ ընդٳնել։ Եթե նախ-

ընտրٳմ եք գոլ ջրով լոգանք ընդٳ-

նել, ապա կարելի է դա անել 2-3 օրը 

մեկ անգամ և կարճ տևողٳթյամբ։ 

Թե՛ ցնցٳղ և թե՛ լոգանք ընդٳնելիս 

փափٳկ օճառ օգտագործեք։ Թաց 

մարմինը չորացնելٳ համար փա-

փٳկ սրբիչ օգտագործեք և մաշկը 

թփթփացնելով չորացրեք՝ առանց 

տրորելٳ։ Ուշադիր եղե՛ք, որպեսզի 

ճառագայթման ենթակա հատվա-

ծٳմ մաշկի վրա թանաքով կատար-

ված նշٳմները չջնջվեն, քանի որ 

դրանք շատ կարևոր են ճառագայթ-

ման թիրախային տարածքը ճիշտ 

պահպանելٳ համար։

Օգտագործեք միայն այն լոսյոնները 

կամ մաշկի խնամքի պարագաները, 

որոնք խորհٳրդ է տալիս բժիշկը 

կամ բٳժքٳյրը։ Եթե մաշկային 

խնդիրներ կամ կորյակային հիվան-

դٳթյٳն ٳնենալٳ դեպքٳմ օգտա-

գործٳմ եք բժշկի նշանակմամբ 

որևէ քսٳք, ապա նախքան ճառա-

գայթային թերապիան սկսելն ան-

պայման տեղեկացրեք այդ մասին 

Ձեր ճառագայթային ٳռٳցքաբա-

նին։ Ստորև նշված մաշկի խնամքի 

պարագաներից որևէ մեկն օգտա-

գործելٳց առաջ անպայման ճշտեք 

բժշկի հետ՝ արդյո՞ք դրանք թٳյլա-

տրելի են Ձեր դեպքٳմ։

Ÿ լոգանքի համար նախատեսված 

(հոտավետ) փրփٳր,

Ÿ դիմափոշի,

Ÿ կրեմ,

Ÿ հոտազերծիչ (դեզոդորանտ),

Ÿ մազերը մաքրող միջոցներ,

Ÿ դիմահարդարման միջոցներ,

Ÿ յٳղեր,

Ÿ քսٳքներ,

Ÿ օծանելիքներ,

Ÿ փոշի,

Ÿ օճառ,

Ÿ արևապաշտպան կրեմ/լոսյոն։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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Զով, խոնավ միջավայրը կարող է 

Ձեր մաշկի համար ավելի նպաստա-

վոր պայմաններ ապահովել։ Սեն-

յակներٳմ ցանկալի խոնավ միջա-

վայր կարելի է ստեղծել՝ տաքացٳց-

չի վրա դնելով ջրով լի աման կամ էլ 

հատٳկ օդը խոնավացնող սարք օգ-

տագործել։ Այս դեպքٳմ շատ կա-

րևոր է հետևել դրա շահագործման և 

կանոնավոր մաքրման կանոններին՝ 

կանխելٳ մանրէների տարածٳմը։

Փափٳկ գործվածքներից պատ-

րաստված հագٳստ կրեք, ինչպես 

նաև ապահովեք, որ Ձեր անկողնա-

յին պարագաները նٳյնպես լինեն 

շատ փափٳկ գործվածքներից։

Ճառագայթվող հատվածٳմ չի կա-

րելի կրել կիպ սեղմող՝ օդափոխٳ-

թյանը խանգարող հագٳստ, օրի-

նակ՝ գոտի կամ կորսետ, բոդի և զٳ-

գագٳլպա։

Ճառագայթային թերապիայի ըն-

թացքٳմ չափազանց ٳշադիր և հո-

գատար վերաբերվեք Ձեր մաշկին  ․

հարկավոր է լինել զգٳյշ և չքորել, 

չքերել և չքերծել մաշկը։

Մաշկը մշտապես պաշտպանեք 

արևից։ Արևը կարող է վնասել Ձեր 

մաշկը նٳյնիսկ ամպամած օրերին 

կամ անգամ մի քանի րոպե դրսٳմ 

գտնվելիս։ Չի կարելի լինել լողա-

փٳմ կամ արևայրٳք ընդٳնել։ 

Դրսٳմ գտնվելիս հարկավոր է կրել 

լայնեզր գլխարկ, երկար թևքերով 

վերնաշապիկ և երկար անդրավար-

տիք։ Տեղեկացեք բժշկից կամ բٳժ-

քրոջից արևապաշտպան լոսյոնների 

մասին, հնարավոր է՝ նրանք Ձեզ 

խորհٳրդ տան օգտագործել SPF30 

կամ ավելի բարձր մակնշմամբ 

արևապաշտպան լոսյոն։ Դٳք պետք 

է մաշկն արևից պաշտպանեք ան-

գամ ճառագայթային թերապիայի 

ավարտից հետո։

Չի կարելի օգտվել սոլյարիից, քանի 

որ արհեստական արևայրٳք առա-

ջացնող սարքերը նٳյն ձևով վնա-

սٳմ են մաշկը, ինչպես արևի ճառա-

գայթները։

Կպչٳն ժապավեն․ ճառագայթման 

ենթակա հատվածٳմ մաշկի վրա չի 

կարելի կիրառել կպչٳն վիրակա-

պեր կամ սոսնձապատ ժապավենի 

այլ տեսակներ։ Տեղեկացեք բժշկից 

կամ բٳժքրոջից, թե ինչպես կարելի 

է վիրակապ դնել առանց կպչٳն կամ 

սոսնձապատ ժապավենի։

Ինչպե՞ս սափրվել ․ տեղեկացեք 

բժշկից կամ բٳժքրոջից՝ արդյո՞ք կա-

րելի է սափրել ճառագայթման են-

թակա հատվածը, եթե այո, ապա օգ-

տագործեք էլեկտրասափրիչ՝ բացա-

ռելով նախասափրման հեղٳկը, որը 

կվնասի Ձեր մաշկը։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Հետանցքի/շեքի հատված․ եթե ճա-

ռագայթٳմ եք ստանٳմ ٳղիղ աղٳ 

հատվածٳմ, ապա, ամենայն հավա-

նականٳթյամբ, կٳնենաք մաշկա-

յին խնդիրներ, որոնք հաճախ վատ-

թարանٳմ են ամեն անգամ աղինե-

րի գործելٳց հետո։ Աղիների գործե-

լٳց հետո հետանցքը մաքրեք ման-

կական թաց/խոնավ սրբիչով կամ 

ցայտող ջրի շիթով։ Ճշտեք բٳժքրո-

ջից, արդյո՞ք նստած լոգանք ընդٳ-

նելը (երբ նստած վիճակٳմ լոգանքի 

գոլ ջٳրը ծածկٳմ է միայն ազդրերն 

 նստատեղը) կարող է օգտակար ٳ

լինել։

Խոսեք Ձեր բժշկի/բٳժքրոջ հետ. 

որոշ մաշկային փոփոխٳթյٳններ 

կարող են բավական լٳրջ լինել։ 

Ճառագայթային թերապիայի յٳրա-

քանչյٳր սեանսից առաջ Ձեզ բٳժող 

թիմը կզննի Ձեր մաշկը։ Ցանկացած 

մաշկային փոփոխٳթյٳն նկատե-

լٳն պես հարկավոր է տեղյակ պա-

հել բժշկին։

Դեղորայքը կարող է օգնել որոշ մաշ-

կային փոփոխٳթյٳնների դեպքٳմ։ 

Դրանք ներառٳմ են լոսյոններ՝ չոր 

կամ քոր եկող մաշկի համար, հակա-

բիոտիկներ՝ վարակի դեմ պայքարե-

լٳ համար, ինչպես նաև՝ այտٳցնե-

րը կամ քորը մեղմող դեղեր։ 

Ուշադիր եղեք, որպեսզի ճառա-

գայթման ենթակա հատվածٳմ մաշ-

կի վրա թանաքով կատարված 

նշٳմները չջնջվեն։

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ԲԿԱՆՑՔԻ ԵՎ 

ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ 

ՓՈՓՈԽؤؤՆՆԵՐ 

Պարանոցի կամ կրծքավանդակի 

հատվածٳմ կատարվող ճառագայ-

թային թերապիան կարող է հանգեց-

նել բկանցքի և կերակրափողի պա-

տերի այտٳցմանն ٳ բորբոքմանը։ 

Այս խնդիրը կոչվٳմ է էզոֆագիտ, 

որի ժամանակ Ձեզ թվٳմ է, թե կո-

կորդٳմ գոյացٳթյٳն կա կամ էլ՝ 

կրծքավանդակٳմ կամ կոկորդٳմ 

այրոց ٳնեք։ Կٳլ տալٳ ժամանակ 

նٳյնպես կարող եք տհաճٳթյٳն և 

ցավ ٳնենալ։

Բկանցքի  և կերակրափողի 

փոփոխٳթյٳնների 

պատճառը

Պարանոցի կամ կրծքավանդակի 

հատվածٳմ գործարկվող ճառագայ-

թային թերապիան կարող է առա-

ջացնել բկանցքի և կերակրափողի 

փոփոխٳթյٳններ, քանի որ այն ոչ 

միայն ոչնչացնٳմ է քաղցկեղային 

բջիջները, այլ կարող է նաև վնասել 

այդ օրգանները պատող առողջ 

բջիջները։ Այդպիսի փոփոխٳթյٳն-

ներ ٳնենալٳ Ձեր ռիսկը կախված է 

նրանից, թե ճառագայթման ինչ չա-

փաբաժին եք ստանٳմ, արդյոք 

դրան զٳգահեռ քիմիաթերապիա 

ևս ստանٳմ եք, և արդյոք ճառագայ-

թային բٳժման ընթացքٳմ օգտա-

գործٳմ եք ծխախոտ ٳ ալկոհոլ։

Որքա՞ն երկար են տևٳմ 

բկանցքի և կերակրափողի 

փոփոխٳթյٳնները։

Ճառագայթային թերապիան մեկ-

նարկելٳց 2-3 շաբաթ անց կարող 

եք Ձեզ մոտ նկատել բկանցքի և կե-

րակրափողի փոփոխٳթյٳններ։ 

Ամենայն հավանականٳթյամբ 

կսկսեք Ձեզ լավ զգալ ճառագայթա-

յին թերապիան ավարտելٳց 4-6 շա-

բաթ անց։

Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին կամ բٳժ-

քրոջը, եթե․

Ÿ ,նٳթյٳդժվար ٳլ տալٳնեք կٳ

Ÿ զգٳմ եք կարծես շնչահեղձ եք 

լինٳմ,

Ÿ հազٳմ եք ٳտելٳ կամ խմելٳ 

ընթացքٳմ։

Բկանցքի և կերակրափողի 

փոփոխٳթյٳնները 

մեղմելٳ ձևերը

Ուշադիր եղեք՝ ինչ կերակٳր եք 

մ, երբ բկանցքը բորբոքված է։ٳտٳ

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար



74

Ÿ Ընտրեք այնպիսի ٳտելիքներ, 

որոնք հեշտ է ծամել և կٳլ տալ։

Ÿ Մթերքը կտրատեք, բլենդերով 

հարեք կամ աղացեք, որպեսզի 

հեշտ լինի ٳտելը։

Ÿ Օգտագործեք փափٳկ, կիսահե-

ղٳկ կամ հեղٳկ սնٳնդ, օրինակ՝ 

եփած շիլաներ, կարտոֆիլի 

պյٳրե և ձվածեղ։

Ÿ Ուտելիքը փափկացրեք՝ կերա-

կٳրին խառնելով թանձրٳկ, 

խյٳս, սոٳս, արգանակ, յոգٳրտ 

կամ այլ հեղٳկ։

Ÿ Խմեք ոչ շատ սառը ըմպելիքներ։

Ÿ Ըմպելիքները խմեք քիչ-քիչ՝ ձո-

ղիկի օգնٳթյամբ։

Ÿ Կերակٳրը հարկավոր է ٳտել ոչ 

շատ սառը կամ սենյակային 

ջերմաստիճանի։

Սնٳնդն ընդٳնեք փոքր չափա-

բաժնով և միջٳտեստներով։ Ձեզ 

ավելի հեշտ կլինի յٳրաքանչյٳր ան-

գամ կերակٳրն ٳտել փոքր չափա-

բաժնով։ Խորհٳրդ է տրվٳմ 3-

անգամյա  մեծ  չափաբաժնով 

սննդակարգի փոխարեն սնվել օրա-

կան 5-6 անգամ՝ փոքր չափաբաժ-

նով։

Ընտրեք կալորիաներով և սպիտա-

կٳցներով հարٳստ մթերք և ըմպե-

լիքներ։ Երբ առկա է կٳլ տալٳ 

դժվարٳթյٳն, մարդիկ ավելի քիչ 

քանակٳթյամբ են սնٳնդ ընդٳնٳմ 

և արդյٳնքٳմ ٳնենٳմ են քաշի կո-

րٳստ։ Իսկ ճառագայթային թերա-

պիայի ժամանակ շատ կարևոր է 

պահպանել մարմնի քաշը, ٳստի կա-

լորիաներով և սպիտակٳցներով հա-

րٳստ մթերք և ըմպելիքներ (տես 87 

էջٳմ) ընդٳնելը կարող է օգնել Ձեզ։

Ուտելիս կամ խմելիս նստեք ٳղղա-

հայաց և գլٳխը մի փոքր առաջ թե-

քած։

Ուտելٳց հետո առնվազն 30 րոպե 

մնացեք ٳղղահայաց նստած կամ 

կանգնած։ Խٳսափեք այնպիսի 

մթերքներից, որոնք կարող են վնա-

սել՝ այրել կամ քերծել Ձեր կոկորդը, 

օրինակ․

Ÿ շատ տաք ٳտելիք և ըմպելիքներ,

Ÿ կծٳ ٳտելիք,

Ÿ բարձր թթվայնٳթյٳն ٳնեցող 

մթերք և հյٳթեր, օրինակ՝ լոլիկ և 

նարինջ,

Ÿ սٳր ծայրերով, չոր և փխրٳն 

սնٳնդ, օրինակ՝ կարտոֆիլի կամ 

եգիպտացորենի չիպսեր,

Ÿ ցանկացած ծխախոտային ար-

տադրանք, ներառյալ ծխախոտ, 

ծխամորճ, սիգար և ծամելٳ 

ծխախոտ (թٳթٳն),

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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Ÿ ալկոհոլ պարٳնակող ըմպելիք-

ներ։

Խորհրդակցեք սննդաբանի հետ, 

որը Ձեզ կարող է խորհٳրդ տալ այն-

պիսի սննդակարգ, որով կկարողա-

նաք պահպանել մարմնի քաշը։

Խոսեք Ձեր բժշկի/բٳժքրոջ հետ․ տե-

ղեկացրեք կոկորդի ցանկացած 

նկատվող փոփոխٳթյան մասին, 

օրինակ՝ կٳլ տալٳ դժվարٳթյٳն, 

այնպիսի զգացողٳթյٳն, կարծես 

թե շնչահեղձ եք լինٳմ կամ հազ 

 մ։ٳընթացք ٳկամ խմել ٳտելٳ

Տեղեկացրեք նաև կոկորդٳմ ցավ 

-ստ նկատեٳև քաշի կոր ٳնենալٳ

լٳ դեպքٳմ։ Բժիշկը կարող է այդ 

ախտանշանները մեղմող դեղեր 

նշանակել, օրինակ՝ հակաթթվային 

դեղ, բկանցքը և կերակրափողը պա-

տող գելեր և ցավազրկողներ։ 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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ՄԻԶؤՂԻՆԵՐԻ ԵՎ 

ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ 

ՓՈՓՈԽؤؤՆՆԵՐ

Ճառագայթային թերապիան կարող 

է առաջացնել միզٳղիների և միզա-

պարկի փոփոխٳթյٳններ, որոնք կա-

րող են ներառել հետևյալ խնդիրները՝

Ÿ այրոց կամ ցավ, երբ սկսٳմ եք մի-

զել կամ միզելٳց հետո (երբ մի-

զապարկն արդեն դատարկ է),

Ÿ միզարձակٳմը սկսելٳ դժվարٳ-

թյٳն, 

Ÿ միզապարկը լրիվ դատարկելٳ 

դժվարٳթյٳն,

Ÿ հաճախակի և անհետաձգելի մի-

զելٳ ցանկٳթյٳն,

Ÿ ցիստիտ (միզապարկի բորբո-

քٳմ) և միզٳղիների այտٳց և 

բորբոքٳմ, 

Ÿ անմիզապահٳթյٳն, երբ չեք կա-

րողանٳմ վերահսկել մեզի ար-

տահոսքը միզապարկից, հատ-

կապես՝ երբ հազٳմ կամ փռշ-

տٳմ եք,

Ÿ հաճախակի գիշերային միզար-

ձակٳմ,

Ÿ արյան հետքեր մեզի մեջ,

Ÿ միզապարկի կծկանքներ, որոնք 

նման են ցավոտ մկանային ջղա-

ձգٳմների։

Միզٳղիների և միզապարկի 

փոփոխٳթյٳնների 

պատճառը

Միզٳղիների և միզապարկի խնդիր-

ները կարող են առաջանալ շագա-

նակագեղձի կամ միզապարկի հատ-

վածٳմ կատարվող ճառագայթման 

դեպքٳմ: Ճառագայթային թերա-

պիան կարող է վնասել միզապարկի 

պատի և միզٳղիների համակարգի 

առողջ բջիջները, որոնք կարող են 

առաջացնել այտٳց, խոցեր և բոր-

բոքٳմ:

Որքա՞ն երկար են տևٳմ 

միզٳղիների և միզապարկի 

փոփոխٳթյٳնները։

Միզٳղիների և միզապարկի խնդիր-

ները հաճախ սկսվٳմ են ճառագայ-

թային թերապիայի մեկնարկից 3-5 

շաբաթ անց։ Խնդիրները գերազան-

ցապես անհետանٳմ են ճառագայ-

թային թերապիայի ավարտից 2-8 

շաբաթ հետո։

Միզٳղիների և միզապարկի 

փոփոխٳթյٳնները 

մեղմելٳ ձևերը

Խմել մեծ քանակով հեղٳկներ․ օրա-

կան հարկավոր է խմել 6-8 բաժակ 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ջٳր, որը բավարար է, որպեսզի մե-

զի գٳյնը տատանվի թափանցիկից 

մինչև բաց դեղին։

Խٳսափել սٳրճից, սև թեյից, ալկո-

հոլից, համեմٳնքներից և ցանկա-

ցած ծխախոտային արտադրանքից։

Խոսեք Ձեր բժշկի/բٳժքրոջ հետ, 

եթե նկատٳմ եք միզٳղիների և մի-

զապարկի փոփոխٳթյٳններ․ հնա-

րավոր է պահանջվի մեզի հետազո-

տٳթյٳն կատարել՝ պարզելٳ հա-

մար ինֆեկցիայի առկայٳթյٳնը։

Խոսեք Ձեր բժշկի/բٳժքրոջ հետ, 

եթե ٳնեք անմիզապահٳթյան 

խնդիր․ այս դեպքٳմ հնարավոր է՝ 

Ձեզ ٳղղորդեն ֆիզիոթերապևտի 

կամ ٳրոլոգի մոտ, որը կգնահատի 

խնդրի լրջٳթյٳնը, ինչպես նաև 

կարող է խորհٳրդ տալ կատարել մի-

զապարկի գործٳնեٳթյան վերա-

հսկٳմը բարելավող ֆիզիկական 

վարժٳթյٳններ։

Դեղորայք․ բժիշկը կարող է հակա-

բիոտիկներ նշանակել, եթե Ձեր 

խնդիրներն առաջացել են ինֆեկ-

ցիայի հետևանքով։ Այլ դեղամիջոց-

ները կօգնեն Ձեզ հեշտٳթյամբ մի-

զել, նվազեցնել այրոցի կամ ցավի 

զգացողٳթյٳնը և մեղմացնել միզա-

պարկի կծկանքները (սպազմները)։

Օրական խմեք 6-8 բաժակ ջٳր։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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ՀԱՐՑԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ؤՂՂԵԼ ՁԵՐ 

ԲԺՇԿԻՆ ԿԱՄ ԲؤԺՔՐՈՋԸ

Ստորև բերված են այն հնարավոր հարցերը, որոնք կարող եք ٳղղել Ձեր 

բժշկին կամ բٳժքրոջը։ Խորհٳրդ է տրվٳմ գրի առնել այս հարցերի 

պատասխանները, որպեսզի հետագայٳմ կարողանաք անդրադառնալ 

դրանց։

Ճառագայթային թերապիայի մասին

Ո՞րն է ճառագայթային թերապիայի նպատակն իմ բٳժման պարագայٳմ։

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ճառագայթային թերապիայի ո՞ր տեսակն եմ ստանալٳ։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ինչպե՞ս է ճառագայթային թերապիան օգնելٳ ինձ։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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Քանի՞ շաբաթ կտևի իմ ճառագայթային բٳժման կٳրսը։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Արդյո՞ք քիմիաթերապիայի և/կամ վիրահատٳթյան կարիք կٳնենամ։ Եթե 

այո՝ ապա ե՞րբ և ինչպե՞ս։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Արդյո՞ք հատٳկ սննդակարգի կարիք ٳնեմ ճառագայթային թերապիայի 

ընթացքٳմ կամ դրանից հետո։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Կողմնակի ազդեցٳթյٳնների մասին

Ի՞նչ կողմնակի ազդեցٳթյٳններ պետք է ակնկալեմ ճառագայթային թերա-

պիայի ընթացքٳմ։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ի՞նչ կարող եմ անել՝ օգնելٳ մեղմել այդ կողմնակի ազդեցٳթյٳնները։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Արդյո՞ք այս կողմնակի ազդեցٳթյٳնները կանհետանան ճառագայթային 

թերապիայի ավարտից հետո։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ի՞նչ ٳշացած կողմնակի ազդեցٳթյٳններ կարող են առաջանալ ինձ մոտ 

ճառագայթային թերապիայի ավարտից հետո։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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Արդյո՞ք ի վիճակի կլինեմ շարٳնակելٳ իմ բնականոն կյանքը և գործٳնեٳ-

թյٳնը։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Որքա՞ն հաճախ պետք է այցելեմ կանոնավոր ստٳգٳմների համար։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Բٳժٳմն ավարտելٳց հետո ի՞նչ խնդիրների դեպքٳմ կարող եմ զանգահա-

րել Ձեզ։   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Այլ հարցեր

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲؤԺՈՂ ԹԻՄԸ

Ճառագայթային ٳռٳցքաբան _______________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________ 

Ճառագայթային տեխնիկ  ___________________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________ 

Ճառագայթային բٳժման բٳժքٳյր___________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________ 

Քիմիաթերապևտ___________________________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________ 

Վիրաբٳյժ-ٳռٳցքաբան____________________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________ 

Ընտանեկան բժիշկ/թերապևտ_______________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________

Շրջանային ٳռٳցքաբան ___________________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________ 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Այլ մասնագետներ

Անٳն _____________________________________________________________

Մասնագիտٳթյٳն__________________________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________

Անٳն _____________________________________________________________

Մասնագիտٳթյٳն__________________________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________

Անٳն______________________________________________________________

Մասնագիտٳթյٳն__________________________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________

Անٳն______________________________________________________________

Մասնագիտٳթյٳն__________________________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________

Անٳն______________________________________________________________

Մասնագիտٳթյٳն__________________________________________________

Կոնտակտային տվյալներ____________________________________________

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԵՎ ՀԵՂؤԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Պարզ հեղٳկներ

Մթերքի և հեղٳկների այս ցանկը կարող է օգնել Ձեզ լٳծ ٳնենալٳ դեպքٳմ։

Ապٳրներ

Ÿ թափանցիկ, անյٳղ արգանակ

Ÿ կոնսոմե (թանձր արգանակ մսից կամ թռչնից)

Ÿ բանջարեղենի խտացրած արգանակ

Ըմպելիքներ

Ÿ խնձորի հյٳթ

Ÿ թափանցիկ գազավորված ըմպելիքներ

Ÿ լոռամրգի կամ խաղողի հյٳթ

Ÿ մրգերի համով ըմպելիքներ

Ÿ մրգային պٳնշ

Ÿ սպորտային ըմպելիքներ

Ÿ թեյ

Ÿ ջٳր

Քաղցրեղեն

Ÿ մրգային սառը խորանարդիկներ՝ առանց մրգային զանգվածի

Ÿ մրգային սառը խորանարդիկներ՝ առանց կաթի

Ÿ մեղր

Ÿ ժելե

Ÿ հասարակ ժելատինային աղանդ

Ÿ մրգային սառցե ձողիկներ

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Թաղանթանյٳթի ցածր պարٳնակٳթյամբ մթերք

Մթերքի և հեղٳկների այս ցանկը կարող է օգնել Ձեզ լٳծ ٳնենալٳ դեպքٳմ։

Հիմնական ٳտեստներ

Ÿ հավ և հնդկահավ՝ առանց կաշվի

Ÿ եփած, զտած շիլաներ

Ÿ կաթնաշոռ

Ÿ ձٳ

Ÿ ձٳկ (առանց կաշվի)

Ÿ մակարոնեղեն

Ÿ կարտոֆիլ՝ խաշած կամ հարած, առանց կճեպի

Ÿ սպիտակ հաց

Ÿ սպիտակ բրինձ

Մրգեր և բանջարեղեն

Ÿ ծնեբեկ

Ÿ բանան

Ÿ պահածոյացված մրգեր, օրինակ՝ դեղձի, տանձի և խնձորի հյٳթ

Ÿ թափանցիկ մրգային հյٳթեր

Ÿ բանջարեղենի հյٳթ

Միջٳտեստներ

Ÿ չեզոք համով բիսկվիտներ

Ÿ ժելե

Ÿ աղի ձողիկներ

Ÿ շարբաթ կամ օշարակ 

Ÿ յոգٳրտ՝ հասարակ կամ վանիլային

Ÿ մածٳն

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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Կալորիաներով և սպիտակٳցներով հարٳստ մթերք և 

ըմպելիքներ

Այս ցանկը կարող է օգնել Ձեր մարմնի քաշը պահպանելٳ խնդրի դեպքٳմ։

Ապٳրներ

Ÿ կրեմապٳրներ

Ÿ ապٳրներ՝ ոսպով, հատիկավոր սիսեռով կամ լոբٳ տարբեր տեսակ-

ներով

Ըմպելիքներ

Ÿ նախաճաշին անմիջապես պատրաստվող շեյքեր

Ÿ կաթնային շեյքեր

Ÿ սմٳզի

Ÿ անարատ կաթ (ցածր յٳղայնٳթյամբ կամ սերը քաշած կաթի փոխա-

րեն)

Հիմնական ٳտեստներ և այլ մթերք

Ÿ լոբազգիներ, օրինակ՝ ոսպ, բծավոր լոբի, կարմիր լոբի, սև լոբի

Ÿ կարագ, մարգարին կամ ձեթ

Ÿ պանիր

Ÿ հավ, ձٳկ կամ տավարի միս

Ÿ կաթնաշոռ

Ÿ սերٳցքային պանրով կրեկերներ կամ նեխٳր

Ÿ համեմված/լցոնած խոզապٳխտ

Ÿ ձٳ, օրինակ՝ ձվածեղ կամ լցոնած ձٳ

Ÿ բիսկվիտ

Ÿ ընկٳյզ, արևածաղկի սերմեր, ցորենի հատիկներ

Ÿ գետնանٳշի կարագ

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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Աղանդեր և այլ քաղցրեղեն

Ÿ ձվով, կաթով ٳ շաքարով կրեմ՝ փափٳկ կամ եփած

Ÿ սառեցրած յոգٳրտ

Ÿ պաղպաղակ

Ÿ բիսկվիտ

Ÿ յոգٳրտ

Դյٳրամարս մթերք և ըմպելիքներ

Այս ցանկը կարող է օգնել Ձեզ լٳծ կամ սրտխառնոց և փսխٳմ ٳնենալٳ 

դեպքٳմ։

Ապٳրներ և ըմպելիքներ

Ÿ թափանցիկ արգանակ, օրինակ՝ հավի կամ տավարի մսի

Ÿ ըմպելիքներ

Ÿ թափանցիկ գազավորված ըմպելիքներ

Ÿ լոռամրգի կամ խաղողի հյٳթ

Ÿ մրգերի համով ըմպելիքներ

Ÿ մրգային պٳնշ

Ÿ սպորտային ըմպելիքներ

Ÿ թեյ

Ÿ ջٳր

Հիմնական ٳտեստներ և միջٳտեստներ

Ÿ հավ՝ տապակած կամ ջեռոցٳմ եփած, առանց կաշվի

Ÿ կրեկերներ

Ÿ բրնձի շիլա, արագ եփող վարսակ, մակարոնեղեն

Ÿ կարտոֆիլ՝ խաշած, առանց կճեպի

Ÿ ձողիկներ կամ չորահաց

Ÿ աղի ձողիկներ

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
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Ÿ սպիտակ բրինձ

Ÿ սպիտակ հաց

Քաղցրեղեն

Ÿ չեզոք համ ٳնեցող բիսկվիտներ

Ÿ պահածոյացված մրգեր, օրինակ՝ դեղձի, տանձի և խնձորի հյٳթ

Ÿ ժելե

Ÿ մրգային սառցե ձողիկներ

Ÿ շարբաթ կամ օշարակ

Ÿ յոգٳրտ՝ հասարակ կամ վանիլային

Ÿ մածٳն

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար
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«ASCO-ի պատասխաններ. 

կրծքագեղձի քաղցկեղ» 

ISBN 978-9939-1-0753-0 

Երևան, 2018թ.

«Քիմիաթերապիա.                 

 յց հիվանդների ևٳղեցٳ

խնամատարների համար» 

ISBN 978-9939-1-0752-3 

Երևան, 2018թ.

«Լիմֆեդեմա.                            

     յց կրծքագեղձիٳղեցٳ

քաղցկեղով ախտորոշված 

պացիենտների համար» 

ISBN 978-9939-1-1080-6 

Երևան, 2020թ.

«Ճառագայթային թերապիա. 

 յց պացիենտների ևٳղեցٳ

խնամատարների համար» 

ISBN 978-9939-1-1133-9 

Երևան, 2020թ.

«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի մշակած և

տպագրած պացիենտական գրքٳյկների ցանկ

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 

ԹԵՐԱՊԻԱ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ԵՎ 

ԽՆԱՄԱՏԱՐՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ

ASCO-ի պատասխաններ     90

ASCO-ի պատասխաններ

Կրծքագեղձի 

քաղցկեղ

Ձեր բٳժٳմը և խնամքը կազմակերպելٳ 
համար վստահելի տեղեկատվٳթյٳն 

Կլինիկական ٳռٳցքաբանٳթյան 
ամերիկյան միٳթյٳնից (ASCO)

ASCO-ի պատասխաններ     90

Ուղեցٳյց 
հիվանդների և 
խնամատարների համար

ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱ

Ճշգրիտ տեղեկատվٳթյٳն՝ 
ինչպես նախապատրաստվել 

քիմիաթերապիային

Ուղեցույց 
կրծքագեղձի քաղցկեղով 
ախտորոշված 
պացիենտների 
համար

ԼԻՄՖԵԴԵՄԱ
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«Ճառագայթային թերապիա. ٳղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների 

համար» գրքٳյկٳմ տեղ գտած խորհٳրդները բժշկական կամ իրավաբա-

նական 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 հիշատակ-

ված է ինչ-որ սննդատեսակ, ծառայٳթյٳն կամ բٳժման եղանակ, ապա դա 

չի նշանակٳմ, որ վերջիններս առաջարկվٳմ են Ձեզ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարե-

գործական հիմնադրամի կողմից: Պացիենտների համար կրթական նյٳթե-

րٳմ զետեղված տեղեկٳթյٳնը նախատեսված չէ կիրառվելٳ որպես 

բժշկական խորհٳրդ կամ փոխարինելٳ բٳժող բժշկի մասնագիտական 

դատողٳթյանը։ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի կարծիքով՝ 

բٳժմանն առնչվող բոլոր որոշٳմները պացիենտներն ٳ նրանց բժիշկները 

պետք է կայացնեն համատեղ։

Սٳյն գրքٳյկի ցանկացած վերարտադրٳմ ٳ տարածٳմ, առանց «ՀԵՆԱ-

ՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի համաձայնٳթյան, արգելվٳմ են։

Սٳյն գրքٳյկի տպագրٳթյٳնը ֆինանսավորվել է Նիդերլանդների 

Թագավորٳթյան կառավարٳթյան կողմից տրամադրած դրամաշնորհի 

շրջանակներٳմ: Այստեղ արտահայտված է հեղինակ(ներ)ի դիրքորոշٳմը, 

որի համընկնٳմը Նիդերլանդների Թագավորٳթյան կառավարٳթյան 

դիրքորոշման հետ պարտադիր չէ:

Printing of this brochure was funded through a grant by the Government of 

the Kingdom of the Netherlands, and the opinions, findings, conclusions or 

recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not 

necessarily reflect those of the Government of the Kingdom of the Netherlands.

_____________________________________________________________________________________ 
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Գրքٳյկը տրամադրվٳմ է ԱՆՎՃԱՐ:

Գրքٳյկի խմբագրٳմն ٳ սրբագրٳմը, 

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 մշակվել և տպագրվել է 

«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական 

հիմնադրամի նախաձեռնٳթյամբ։


