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«Քիմիաթերապիա. ٳղեցٳյց հիվանդների և 

խնամատարների համար»

Վերոնշյալ խորագրով գրքٳյկը մշակվել է «ՀԵՆԱՐԱՆ» բա-
րեգործական հիմնադրամի նախաձեռնٳթյամբ, որի առաքե-
լٳթյٳնն է ակտիվ մասնակցել Հայաստանٳմ ٳռٳցքային հի-
վանդٳթյٳնների դեմ պայքարին, նպաստել ٳռٳցքային հիվան-
դٳթյٳնների և դրանց հնարավոր կանխարգելման մասին հան-
րային իրազեկվածٳթյան բարձրացմանը: «ՀԵՆԱՐԱՆ»-ի 

հիմնական նպատակներն են.

1. կազմակերպել սոցիալ-հոգեբանական, հոգեٳռٳցքաբանական, իրավաբա-
նական օգնٳթյٳն իր շահառٳների՝ ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳններից բٳժվող 
մարդկանց և նրանց ընտանիքների անդամների ٳ խնամատարների համար,

2. բարձրացնել ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնների խնդրի մասին հասարակٳթյան
իրազեկվածٳթյան մակարդակը,

3. նպաստել քաղցկեղային և նախաքաղցկեղային հիվանդٳթյٳնների վերա-
բերյալ անհրաժեշտ գրականٳթյան ստեղծմանն ٳ տպագրٳթյանը, կլինիկական 
-յցների թարգմաٳղեցٳ յցների կազմմանը, արտասահմանյան կլինիկականٳղեցٳ
նٳթյանն ٳ տպագրٳթյանը, տեղեկատվٳթյան տարածմանն ٳ փոխանակմանը,

4. խթանել ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնների բնագավառٳմ գործող հաստատٳ
թյٳնների կարողٳթյٳնների հզորացٳմը դասընթացների, սեմինարների, գիտա-
ժողովների և կոնֆերանսների միջոցով:

Քաղցկեղի ախտորոշման հետ դժվար է համակերպվել, և բազմաթիվ հիվանդների ٳ 
նրանց ընտանիքների անդամների համար դա դառնٳմ է լրջագٳյն խնդիր: 
«ՀԵՆԱՐԱՆ»-ը կարող է օգնել նրանց ավելի լավ հասկանալ ٳռٳցքի հետ կապված 
հարցերը, բٳժման տարբերակները և աջակցٳթյան միջոցները կամ «աջակցման 
խմբի» միջոցով կազմակերպել օգտակար շփٳմներ ոչ միայն նմանատիպ այլ հի-
վանդների, այլև ապաքինվածների հետ։
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«ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամն այն կառٳյցն է, որտեղ մշտապես հնարավոր է ստանալ 
հոգեբանական և իրավաբանական անվճար աջակցٳթյٳն: Այստեղ Ձեզ կօգնեն 
հասկանալ` ինչպես կողմնորոշվել առողջապահٳթյան համակարգٳմ, կներկայաց-
նեն Ձեր իրավٳնքները և կտրամադրեն համապատասխան խորհրդատٳների, 
տնային խնամքի ծառայٳթյٳն մատٳցող, կրթական և տեղեկատվական կենտրոն-
ների կոնտակտային տվյալներ:

Էլ.փոստ՝ henaran.fund@gmail.com 

Facebook` Հենարան Հիմնադրամ/Henaran Foundation 

Կայքէջ՝   www.henaran-fund.org



Հարգելի՛ բարեկամ,

Ձեր ձեռքٳմ է մի եզակի աշխատٳթյٳն, որը ստեղծվել է բժիշկների և հիվանդների 

համատեղ ջանքերով։ Հայաստանի ٳռٳցքաբանները, քիմիաթերապևտները, 

սննդաբաններն ٳ հոգեբանները, արձագանքելով հիվանդների հնչեցրած՝ հայալեզٳ 

համապատասխան ٳղղորդիչ գրականٳթյٳն ٳնենալٳ անհրաժեշտٳթյան կոչին, 

մշակել են այս գրքٳյկը՝ շնորհիվ քաղցկեղ վերապրածների և պացիենտական 

կազմակերպٳթյٳնների մեծ աջակցٳթյան։

Քիմիաթերապիան կարող է լٳրջ փոփոխٳթյٳններ առաջացնել Ձեր կյանքٳմ՝ 

ազդեցٳթյٳն թողնելով Ձեր ընդհանٳր վիճակի վրա։ Ուստի բնական և հասկանալի է, 

որ Դٳք և Ձեր մտերիմները մտահոգ եք ٳ ճնշված։ Բժիշկների և քաղցկեղ 

վերապրածների համոզմամբ, եթե հիվանդը նախապես իրազեկված է սպասվող 

երևٳյթների ٳ բարդٳթյٳնների և դրանց կանխարգելման մասին, ապա ավելի 

հանգիստ ٳ առանց սարսափի կարող է նախապատրաստվել քիմիաթերապիային՝ 

վստահորեն ակնկալելով լիարժեք ապաքինٳմ։

Թե՛ բժիշկները և թե՛ նախկին հիվանդները հավաստիացնٳմ են՝ քաղցկեղը դատավճիռ 

չէ, այլ հիվանդٳթյٳն, որը հնարավոր է բٳժել։

Առո՛ղջ եղեք։

Արթٳր Արմենակի Ավետիսյան

Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոնի գլխավոր բժիշկ,

,.յժ, բ.գ.թٳցքաբան, կրծքագեղձի վիրաբٳռٳ

«Առողջ կրծքագեղձ» նախագծի հեղինակ

Հռիփսիմե Մարտիրոսյան

Կրծքագեղձի քաղցկեղ վերապրած,

«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն
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Հարգելի՛ ընթերցող,

Եթե կարդٳմ եք այս գրքٳյկը, ապա, ամենայն 

հավանականٳթյամբ, Ձեզ կամ Ձեր հարազատին 

սպասվٳմ է քիմիաթերապիա:

Գրքٳյկի հեղինակները հանգամանորեն 

անդրադառնٳմ են հիվանդներին հٳզող գրեթե 

բոլոր հարցերին։ Մանրամասն բացատրված են  

բոլոր հավանական բարդٳթյٳնները և կողմնակի 

ազդեցٳթյٳնները, նաև տրված են պարզ և 

հակիրճ խորհٳրդներ, թե ինչպես պայքարել 

դրանց դեմ, թեթևացնել այդ երևٳյթների 

ազդեցٳթյٳնը և զերծ մնալ հնարավոր 

սխալներից։

Գրքٳյկի կարևոր նպատակներից է նաև 

մանրամասն տեղեկատվٳթյան տրամադրմամբ 

հիվանդի և նրա հարազատների մոտ ձևավորել 

ավելի հանգիստ, առանց վախերի և սարսափների 

վերաբերմٳնք սպասվող քիմիաթերապևտիկ 

բٳժման և դրա ընթացքի հանդեպ։

Այս գրքٳյկը, անդրադառնալով ամենահٳզիչ և 

տխٳր թեմային, թٳյլ է տալիս հիվանդին հٳսալ 

լիարժեք ապաքինման համար։

Գրքٳյկի հեղինակներն անٳղղակի կերպով 

հորդորٳմ են. մի՛ երկյٳղեք, եղե՛ք իրազեկ…

Հասմիկ Էդٳարդի Պետրոսյան

ՀՀ գլխավոր քիմիաթերապևտ 2016-2019թթ
Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոնի 

Ընդհանٳր և մանկական քիմիաթերապիայի 

բաժանմٳնքի վարիչ, 

ցքաբան-քիմիաթերապևտٳռٳ



Դٳք առերեսվել եք «քաղցկեղ» ախտորոշման հետ։ Ուսٳմնասիրել եք Ձեր 
բٳժման տարբերակները և Ձեր բժշկի օգնٳթյամբ եզրահանգել, որ քիմիաթե-
րապիան Ձեր բٳժման լավագٳյն տարբերակն է։ Քիմիաթերապիա ստանալٳ 
հետ կապված՝ Ձեր և մտերիմների կողմից հնչող բազմաթիվ հարցերը, մտա-
հոգٳթյٳնները և խառը զգացٳմներ ٳնենալը բնականոն երևٳյթներ են։ Բٳժ-
ման էٳթյան ընկալٳմը կարող է նվազեցնել Ձեր անհանգստٳթյٳնը և օգնել 
մեղմել տագնապը, իսկ ճշգրիտ տեղեկատվٳթյٳնը՝ ճիշտ նախապատրաստվել 
քիմիաթերապիային՝ կանխելٳ կամ նվազեցնելٳ դրա որոշ կողմնակի ազդե-
ցٳթյٳնները։ Այս գրքٳյկը կոչված է հաստատելٳ և լրացնելٳ, բայց ո՛չ փոխա-
րինելٳ Ձեր քաղցկեղը բٳժող թիմի կողմից տրամադրվող տեղեկٳթյٳնները։

Քիմիաթերապիան կարող է լٳրջ փոփոխٳթյٳններ առաջացնել Ձեր կյանքٳմ։ 
Այն կարող է ազդել Ձեր ընդհանٳր առողջական վիճակի վրա, վտանգել Ձեր բա-
րեկեցٳթյٳնը, խաթարել ամենօրյա ռեժիմը և լարվածٳթյٳն առաջացնել առ-
օրյա հարաբերٳթյٳններٳմ։ Ուստի բնական և հասկանալի է, որ Դٳք և Ձեր 
մտերիմները կլինեք տխٳր, վախեցած, մտահոգ, բարկացած կամ ճնշված։

Բٳժող թիմը կարող է տրամադրել օգտակար խորհٳրդներ և գործնական տե-
ղեկٳթյٳններ, մինչդեռ այս գրքٳյկը, որը մշակվել է «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործա-
կան հիմնադրամի նախաձեռնٳթյամբ, լինելով մշտապես Ձեր ձեռքի տակ, մատ-
չելի կերպով կներկայացնի այդ արժեքավոր տեղեկատվٳթյան մեծ մասը՝ այն 
հասանելի դարձնելով Ձեր բٳժման ողջ ընթացքٳմ: Եվ ի դեպ՝ հատٳկ առանձ-
նացված էջերٳմ կարող եք գրառել Ձեր բٳժմանը վերաբերող կարևոր տեղե-
կٳթյٳններ։ 

Գրքٳյկի վերջٳմ ներկայացված է բառարան, որի նպատակն է բացատրել Ձեզ 
բٳժող թիմի կողմից օգտագործվող որոշ բժշկական տերմիններ։ Բառարանٳմ 
տեղ գտած տերմիններին մանրամասն ծանոթանալով՝ կարող եք առավել դյٳ-
րին և արդյٳնավետ դարձնել Ձեր շփٳմը բٳժանձնակազմի հետ, քանի որ չա-
փազանց էական է Ձեր և Ձեզ բٳժող թիմի փոխադարձ համագործակցٳթյٳնը։ 
Տեղեկացված և հետաքրքրված լինելը, հարցեր ٳղղելը և ծագող խնդիրների 
համատեղ քննարկٳմն այն լավագٳյն ٳղիներն են, որոնք կօգնեն հասկանալ, 
թե ինչ է կատարվٳմ Ձեզ հետ և ինչպես եք հաղթահարելٳ քաղցկեղը:

ՆԱԽԱԲԱՆ
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ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Բժշկագիտٳթյան ասպարեզٳմ նոր բացահայտٳմներն օգնٳմ են հետազո-
տողներին ստեղծել թերապիայի այնպիսի տեսակներ, որոնք թիրախավորٳմ են 
 ցքային բջիջների մակերեսին տեղակայված կենսաբանական մարկերներըٳռٳ
կամ ٳռٳցքային բջիջների ներսٳմ գտնվող գենետիկական նյٳթը։ Արդյٳնքٳմ 
առաջանٳմ են բազմաթիվ նոր հնարավորٳթյٳններ՝ փորձարկելٳ նորարա-
րական դեղամիջոցներ, իմٳնային թերապիայի տեսակներ, դեղամիջոցներն 
-համակարգեր: Թերապիայի նման տեսակներն օգտագոր ٳցքին հասցնելٳռٳ
ծٳմ են փոփոխված գեներ, գենային ինժեներիայի մեթոդներով մոդելավորած 
վիրٳսներ և մոլեկٳլների մեջ պարٳրված դեղամիջոցներ, որոնք անգամ ման-
րադիտակով տեսնելٳ համար չափազանց փոքր են։

Գիտնականներն արդեն պարզել են, որ միևնٳյն արտաքին տեսքով երկٳ 
-մնասիրելիս կարելի է բացահայտել դրանց միանٳսٳ ցք մանրադիտակովٳռٳ
գամայն տարբեր կենսաբանական բնٳյթը։ Օրինակ՝ ախտաբանական զննման 
արդյٳնքٳմ երկٳսն էլ հատկորոշվել են որպես գլիոբլաստոմա (գլխٳղեղի 
քաղցկեղային ٳռٳցք)։ Մինչդեռ, կենսաբանական հատկանիշների տեսանկյٳ-
նից, ٳռٳցքներից մեկը, ի տարբերٳթյٳն երկրորդի, կարող է ավելի շատ սպի-
տակٳցներ կամ ավելի քիչ խմորիչներ արտադրել։ Կենսաբանական հատկա-
նիշների նման տարբերٳթյամբ է բացատրվٳմ այն փաստը, որ միևնٳյն տիպի 
-մարդիկ կարող են միանգա ٳնեցող երկٳ ցք (օրինակ՝ գլիոբլաստոմա)ٳռٳ
մայն տարբեր կերպ արձագանքել բٳժմանը՝ արձանագրելով չափազանց տար-
բեր արդյٳնքներ:

Քիմիաթերապիայի նախօրեին կարող են առաջանալ անհանգստٳթյան և տագ-
նապի զգացٳմներ։ Ամեն ոք յٳրովի է տագնապٳմ քիմիաթերապիայից՝ հատ-
կապես ամենասկզբٳմ, երբ չի պատկերացնٳմ, թե ինչ կարելի է ակնկալել։ Քի-
միաթերապիան կարող է ٳղեկցվել ինչպես լավ, այնպես էլ վատ օրերով։ Ժամա-
նակի ընթացքٳմ Դٳք կսովորեք զգալ Ձեր օրգանիզմի պատասխանը/ռեակ-
ցիան քիմիաթերապիային, իսկ բٳժման յٳրաքանչյٳր կٳրսի ավարտին ավելի 
 թյանը։ Կարևոր է հիշել, որٳնակٳ Ձեր ٳժերը մեկտեղելٳ ավելի կվստահեք ٳ
այս դեղամիջոցները պայքարٳմ են Ձեզ համար մի մեծ ճակատամարտٳմ, իսկ 
բٳժٳմը կռիվ է Ձեր կյանքի համար։

Ձեզ բٳժող թիմٳմ կարող են լինել տարատեսակ մասնագետներ, սակայն այդ 
թիմի ամենակարևոր անդամը Դٳք եք՝ քաղցկեղից բٳժվող անհատը, ٳմ հոր-
դորٳմ ենք բٳժման ընթացքٳմ ակտիվ մասնակցٳթյٳն ցٳցաբերել՝ ներգրավ-
ված գործընկերոջ կարգավիճակով։



100-ից ավելի քիմիաթերապևտիկ դե-
ղամիջոցներ օգտագործվٳմ են տար-
բեր համակցٳթյٳններով։ Քաղցկեղի 
բٳժման համար կարելի է կիրառել 
առանձին քիմիաթերապևտիկ դեղա-
միջոցներ, սակայն հաճախ բազմա-
թիվ դեղամիջոցներ օգտագործվٳմ 
են միասին որոշակի կարգով կամ որո-
շակի համակցٳթյամբ (կոչվٳմ է հա-

մակցված քիմիաթերապիա): Տարբեր 
ներգործٳթյամբ համակցված դեղա-
միջոցները կարող են համատեղ և 
միաժամանակյա ազդեցٳթյٳն ٳնե-
նալ՝ սպանելով քաղցկեղային բջիջնե-

րի ավելի մեծ քանակٳթյٳն։ Սա կա-
րող է նաև նվազեցնել քիմիաթերա-
պևտիկ այս կամ այն առանձին դեղա-
միջոցի նկատմամբ քաղցկեղի դիմա-
կայٳն դառնալٳ հնարավորٳթյٳնը։

Նٳյնիսկ եթե ٳռٳցքն ամբողջٳ-
թյամբ հեռացվել է, այնٳամենայնիվ 
վիրահատٳթյٳնից հետո առանձին 
քաղցկեղային բջիջներ կարող են պահ-
պանվել օրգանիզմٳմ և բարենպաստ 
պայմանների դեպքٳմ նորից բազմա-
նալ։ Քիմիաթերապիան կարելի է կի-
րառել որպես ٳռٳցքի աճի նկատ-
մամբ հսկողٳթյան միջոց, ինչպես 
նաև (որոշ դեպքերٳմ) ցավոտ ախ-
տանիշները մեղմացնելٳ նպատա-
կով:

Ձեր բժիշկը պետք է  որոշի, թե ինչ դե-
ղամիջոց կամ դեղամիջոցների հա-
մակցٳթյٳն է նախատեսվٳմ Ձեր 
բٳժման դեպքٳմ, ինչ չափաբաժնով, 
ինչպես եք դրանք ընդٳնելٳ, ինչ 

ԻՆՉ Է ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՆ

Քիմիաթերապիան հակաٳռٳցքային դեղամիջոցների 

կիրառմամբ քաղցկեղի բٳժٳմն է և ٳռٳցքային բջիջների 

ոչնչացٳմը։ 

Վիրահատական միջամտٳթյամբ և ճառագայթային թերապիայի միջոցով հե-
ռացվٳմ, սպանվٳմ կամ վնասվٳմ են որոշակի տարածքի քաղցկեղային բջիջ-
ները, մինչդեռ քիմիաթերապիան կարող է ազդեցٳթյٳն ٳնենալ ողջ օրգանիզ-
մի վրա։ Այն կարող է սպանել քաղցկեղային այն բջիջները, որոնք մետաստազա-
վորվել (տարածվել) են մարմնի` առաջնային ٳռٳցքից հեռٳ գտնվող այլ հատ-
վածներٳմ։

Ուղեցٳյց հիվանդների և խնամատարների համար   11



12     Քիմիաթերապիա 

հաճախականٳթյամբ և որքան ժա-
մանակ։ Բոլոր այս որոշٳմները կախ-
ված են քաղցկեղի տեսակից, տեղա-
կայٳմից, չափերից և այն հանգա-
մանքից, թե ինչպես է քաղցկեղն ազ-
դٳմ Ձեր օրգանիզմի բնականոն գոր-
ծառٳյթների և ընդհանٳր առողջٳ-
թյան վրա։

Ինչպե՞ս է գործٳմ 

քիմիաթերապիան

Քիմիաթերապիան հակաٳռٳցքային 
բٳժٳմ է գերազդեցիկ քիմիական 
պատրաստٳկներով։ Որպես կանոն, 
դա ներգործٳմ է ողջ օրգանիզմի 
վրա, սակայն լինٳմ են դեպքեր, երբ 
բٳժٳմն ٳղղվٳմ է դեպի մարմնի 
միայն այն հատվածները, որոնք ախ-
տահարված են ٳռٳցքով։ Քիմիաթե-
րապիայի նպատակն է ոչնչացնել 
 `ցքը, փոքրացնել դրա չափերըٳռٳ
նախքան վիրահատական կամ ճառա-
գայթային բٳժٳմը,  ոչնչացնել 
մարմնի այլ հատվածներٳմ տարած-
ված ٳռٳցքային բջիջները, մեղմաց-
նել ٳռٳցքով պայմանավորված ախ-
տանիշները (օրինակ՝ ցավը) կամ 
հսկողٳթյան տակ պահել ٳռٳցքը։ 
Քիմիաթերապիայի ներգործٳթյٳնն 
օրգանիզմի վրա հասկանալٳ համար 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել մեկ կա-
րևոր հանգամանք. նորմալ և առողջ 
բջիջները քայքայվٳմ և վերարտա-
դրվٳմ են որոշակի մոդելի համա-
ձայն, մինչդեռ ٳռٳցքային բջիջներն 

անկառավարելի կերպով են աճٳմ և 
բազմանٳմ։ Քանի որ ٳռٳցքային 
բջիջներն ավելի արագ են աճٳմ և 
բազմանٳմ, քան օրգանիզմի նորմալ 
բջիջների մեծամասնٳթյٳնը, հե-
տևաբար՝ հակաٳռٳցքային պատ-
րաստٳկները հատٳկ նախագծված 
են հենց այդ արագ բազմացող բջիջ-
ների ոչնչացման համար։ Այդٳհան-
դերձ որոշ նորմալ և առողջ բջիջներ 
նٳյնպես արագ են բազմանٳմ, ٳստի 
դրանք ևս վնասվٳմ են քիմիաթերա-
պիայի ժամանակ։ Արագ աճող առողջ 
բջիջներ կարելի է գտնել՝

Ÿ ոսկրածٳծٳմ,

Ÿ մարսողական համակարգի լորձա-
թաղանթٳմ,

Ÿ մազերի արմատը (սոխٳկը) պա-
րٳրող մազային պարկիկներٳմ՝ 
ֆոլիկٳլներٳմ։

Այսպիսի նորմալ բջիջների վնասվելը 
պայմանավորված է քիմիաթերա-
պիայի կողմնակի ազդեցٳթյٳննե-
րով։

Ինչٳ՞ է կիրառվٳմ 

քիմիաթերապիա

Քիմիաթերապիայի նպատակն է 
կանգնեցնել ٳռٳցքի բջիջների աճն 
 ղղակիորեն զրկելովٳ մը՝ٳտարած ٳ
դրանց բազմանալٳ հնարավորٳթյٳ-
նից կամ արհեստականորեն խթանե-
լով բջիջների մահվան բնականոն 



գործընթացը (կոչվٳմ է ապոպտոզ՝ 

apoptosis)։ Առողջ օրգաններٳմ ա-
պոպտոզը ցանկացած ժամանակ վե-
րահսկٳմ է մեր մարմնի բջիջների քա-
նակը և նոր բջիջների անհրաժեշտٳ-
թյան դեպքٳմ ազդակներ է ٳղար-
կٳմ օրգանիզմին։ Քաղցկեղի դեպ-
քٳմ ٳռٳցքի բջիջները կարող են դի-
մակայٳն լինել ապոպտոզի նկատ-
մամբ, կամ դրանց վերարտադրٳմն 
ավելի արագ է տեղի ٳնենٳմ, քան 
բջջի մահը, ինչն էլ հանգեցնٳմ է 
:ցքի աճինٳռٳ

Քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցները 
կիրառվٳմ են նման աճի գործընթացը 
դադարեցնելٳ ,ٳռٳցքի բջիջների 
վարքագիծը փոխելٳ կամ այդ բջիջ-
ներն ٳղղակիորեն սպանելٳ համար։ 
Գոյٳթյٳն ٳնեն քիմիաթերապևտիկ 
դեղամիջոցների երկٳ ընդարձակ տե-
սակներ՝ ցիտոստատիկ (cytostatic), 
որոնք կոչվٳմ են նաև թիրախային 

կամ կենսաբանական դեղեր ٳ կան-
խٳմ են բջիջների բազմացٳմը, և ցի-
տոտոքսիկ (cytotoxic), որոնք նախա-
տեսված են բջիջների մահն առաջաց-
նելٳ համար:

Քիմիաթերապիայի 

նպատակը

Քիմիաթերապիայի վերջնական նպա-
տակն է ոչնչացնել ٳռٳցքի բջիջները 
կամ առնվազն դադարեցնել դրանց 
աճը, իսկ երբեմն էլ փոքրացնել 

 ٳժելٳմ այն բٳցքը՝ հետագայٳռٳ
կամ հեռացնելٳ մտադրٳթյամբ։ 

Քիմիաթերապիան կարող է կիրառվել 
նաև ٳռٳցքը մեկ այլ բٳժման, օրի-
նակ՝ ճառագայթային թերապիայի 
նկատմամբ ավելի զգայٳն դարձնելٳ 
նպատակով։ Կախված քաղցկեղի տե-
սակից, փٳլից (որքան է այն արդեն 
տարածվել) և թե բٳժման գործընթա-
ցի որ հատվածٳմ եք գտնվٳմ, քի-
միաթերապիան կարող է կիրառվել 
հետևյալ նպատակներով.

Ÿ բٳժել քաղցկեղը,

Ÿ կանխել քաղցկեղի տարածٳմը,

Ÿ դանդաղեցնել քաղցկեղի աճը,

Ÿ սպանել այն քաղցկեղային բջիջնե-
րը, որոնք մետաստազավորվել 
(տարածվել) են մարմնի` առաջնա-
յին ٳռٳցքից հեռٳ գտնվող այլ 
հատվածներٳմ,

Ÿ թեթևացնել քաղցկեղի հետևան-
քով առաջացած ախտանիշները։

Երբեմն քիմիաթերապիան լինٳմ է 
միակ անհրաժեշտ բٳժٳմը, բայց 
ավելի հաճախ կիրառվٳմ է՝ համա-
տեղվելով վիրահատٳթյան կամ ճա-
ռագայթային թերապիայի կամ երկٳ-
սի հետ միաժամանակ` պայմանավոր-
ված հետևյալ գործոններով.

Ÿ Քիմիաթերապիան կարող է կի-
րառվել՝ ٳռٳցքը փոքրացնելٳ հա-
մար՝ նախքան վիրահատٳթյٳնը 
կամ ճառագայթային թերապիան 
(նեոադյٳվանտ թերապիա)։
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Ÿ Քիմիաթերապիան կարող է հա-
ջորդել վիրահատٳթյանը կամ ճա-
ռագայթային թերապիային՝ օգնե-
լٳ սպանել քաղցկեղի այն բջիջնե-
րը, որոնք կարող են դեռևս գոյٳ-
թյٳն ٳնենալ օրգանիզմٳմ (ադյٳ-
վանտ թերապիա):

Ÿ Քիմիաթերապիան կարող է կի-
րառվել բٳժման այլ տեսակների 
հետ միասին՝ քաղցկեղի կրկնվելٳ 
դեպքٳմ։

ՀԱՐՑԵՐ ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ؤՂՂԵԼ 

ԲԺՇԿԻՆ

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

Ÿ Ո՞րն է ինձ նշանակված քիմիաթերապիայի նպատակը։

Ÿ Ի՞նչ հավանականٳթյٳն կա, որ այն արդյٳնավետ կլինի։

Ÿ Կա՞ն, արդյոք, նٳյն նպատակին հասնելٳ այլ եղանակներ։

Ÿ Ինչպե՞ս կարող եմ համոզվել քիմիաթերապիայի արդյٳնավետٳթյան մեջ։

Ÿ Ի՞նչ ենք անելٳ, եթե դա օգտակար չլինի։

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

Ÿ Ինչպե՞ս եմ ստանալٳ քիմիաթերապիան, ի՞նչ հաճախականٳթյամբ և որքա՞ն 
ժամանակ։

Ÿ Որտե՞ղ եմ ստանալٳ քիմիաթերապիան։

Ÿ Ի՞նչ կարող եմ անել բٳժմանը նախապատրաստվելٳ և կողմնակի ազդեցٳ-
թյٳնների հավանականٳթյٳնը նվազեցնելٳ համար։

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

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



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

Ÿ Արդյո՞ք տվյալ հիվանդանոցٳմ իրականացվٳմ է կլինիկական հետազոտٳ-
թյٳն։ Կարո՞ղ եմ մասնակցել դրան։

Ÿ Արդյո՞ք կկարողանամ աշխատել քիմիաթերապևտիկ բٳժման ընթացքٳմ։

Ÿ Որքա՞ն կարժենա քիմիաթերապիան։

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

Մի քանի խորհٳրդ՝ հիշելٳ բժշկին ٳղղած Ձեր հարցերի պատասխանները.

Ÿ Այլցելٳթյան ընթացքٳմ կատարեք գրառٳմներ։ Մի՛ ամաչեք Ձեր բժշկին 
խնդրել, որ նա դանդաղ խոսի, եթե ինչ-որ բան նշելٳ կարիք ٳնեք։ Ինչ-որ 
բան չհասկանալٳ դեպքٳմ հարցեր տվեք։

Ÿ Խնդրեք ընկերներից կամ հարազատներից որևէ մեկին ٳղեկցել Ձեզ, որ-
պեսզի այցելٳթյան ընթացքٳմ օգնի հասկանալ բժշկի ասածները, գրա-
ռٳմներ կատարել և հետագայٳմ հիշեցնել դրանց մասին։

ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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Երկրորդ կարծիք ստանալٳ 

անհրաժեշտٳթյٳն

Նախքան բٳժման մեկնարկը մեկ այլ 
բժշկի կարծիք լսելը կօգնի Ձեզ պար-
զել` արդյո՞ք առաջարկվող բٳժٳմը 
լավագٳյն տարբերակն է Ձեր դեպ-
քٳմ։ Ձեր բժիշկը չպետք է առարկի, 
եթե նման ցանկٳթյٳն եք հայտնٳմ: 
Հաճախ արդեն անցկացված բոլոր 
հետազոտٳթյٳնների արդյٳնքները 
կարելի է ٳղարկել մեկ այլ բժշկի՝ 
երկրորդ կարծիք ստանալٳ նպատա-
կով, այսինքն` կարիք չի լինի նորից 
կրկնել նշված հետազոտٳթյٳնները:

Ի՞նչ հաճախականٳթյամբ և 

որքա՞ն ժամանակ կստանաք 

քիմիաթերապիա

Բժշկի նշանակմամբ քիմիաթերա-
պիան իրականացվٳմ է հիվանդանո-
ցٳմ՝ ամբٳլատոր կամ ստացիոնար 
կերպով, իսկ դրա հաճախականٳ-
թյٳնն ٳ տևողٳթյٳնը կախված են 
քաղցկեղի տեսակից, բٳժման նպա-
տակից, կիրառվող դեղերից, ինչպես 
նաև դրա նկատմամբ Ձեր օրգանիզմի 
արձագանքից: Ձեր բٳժման ծրագիրն 
անհատական կլինի՝ պայմանավոր-
ված տվյալ ٳռٳցքի համար առա-
ջարկվող դեղամիջոցների տեսակով, 
-ստի այն կարող է տարբերվել քիٳ
միաթերապիա ստացող Ձեր ծանոթ-
ների բٳժման ծրագրերից:

Ընդհանٳր առմամբ, քիմիաթերա-
պիան իրականացվٳմ է կանոնավոր 
կերպով, ընդմիջٳմներով և կանխ-
որոշված ժամանակացٳյցով, օրի-
նակ՝ շաբաթական մեկ անգամ՝ մի քա-
նի շաբաթվա ընթացքٳմ կամ յٳրա-
քանչյٳր 3-4 շաբաթը մեկ անգամ։ Այս 
փٳլին հաջորդٳմ է բٳժٳմից զերծ 
հանգստի ժամանակաշրջանը (սովո-
րաբար՝ 1-ից մինչև 3-4 շաբաթ), այնٳ-
հետև նորից սկսվٳմ է բٳժման փٳլը։ 
Հանգստի ժամանակաշրջանն առողջ 
հյٳսվածքներին հնարավորٳթյٳն է 
տալիս վերականգնվելٳ, իսկ հիվան-
դին՝ ٳժերը հավաքելٳ։

Քիմիաթերապևտիկ բٳժման ծրագի-
րը կարող է նաև կախված լինել կի-
րառվող դեղամիջոցի նպատակից։ 
Օրինակ՝ ռադիոսենսիբիլիզատորնե-
րը դեղեր են, որոնք ٳռٳցքն ավելի 
զգայٳն են դարձնٳմ ճառագայթային 
թերապիայի նկատմամբ, հետևաբար՝ 
դրանք օգտագործվٳմ են ճառագայ-
թٳմից առաջ կամ դրա ընթացքٳմ։ 
Որոշ քիմիաթերապևտիկ բٳժٳմ կա-
րող է իրականացվել ճառագայթٳմից 
առաջ (նեոադյٳվանտ), դրա ընթաց-
քٳմ (զٳգընթաց) կամ դրա ավարտից 



հետո (ադյٳվանտ)։ Բացի այդ, քի-
միաթերապիան, առանց ճառագայթ-
ման, կարող է կիրառվել որպես ինք-
նٳրٳյն բٳժٳմ կամ պահպանող թե-
րապիա։

Շատերին է հետաքրքիր, թե որքան 
ժամանակ են դեղերը փաստացի 
մնٳմ օրգանիզմٳմ, և ինչպես են 
դրանք հեռացվٳմ։ Շատ քիմիաթե-
րապևտիկ դեղեր տարրալٳծվٳմ են 
երիկամներٳմ և լյարդٳմ, իսկ օրգա-
նիզմից հեռացվٳմ են մեզի կամ 
կղանքի միջոցով։ Դեղերն օրգանիզ-
մից դٳրս բերելٳն անհրաժեշտ ժա-
մանակը կախված է տարբեր հանգա-
մանքներից, այդ թվٳմ` ընդٳնվող քի-
միաթերապևտիկ դեղի տեսակից, ըն-
դٳնվող այլ դեղերից, Ձեր տարիքից և 
թե որքան լավ են գործٳմ Ձեր երի-
կամներն ٳ լյարդը։ Ձեր բժիշկը կտե-
ղեկացնի ընդٳնվող դեղերի պատճա-
ռով հատٳկ նախազգٳշական միջո-
ցառٳմների անհրաժեշտٳթյան մա-
սին։

Քաղցկեղի կրկնٳթյան դեպքٳմ  կա-
րող է կրկին կիրառվել քիմիաթերա-
պիա։ Այս անգամ այլ դեղամիջոցներ 
կարող են նշանակվել՝ թեթևացնելٳ 
ախտանիշները կամ դանդաղեցնելٳ 
քաղցկեղի զարգացٳմը կամ տարա-
ծٳմը: Կողմնակի բարդٳթյٳնները 
նٳյնպես կարող են տարբեր լինել՝ 
կախված դեղերի տեսակից, չափա-
բաժնից և ներմٳծման եղանակից։

Քիմիաթերապևտիկ 

դեղամիջոցների ներմٳծման 

եղանակները

Քիմիաթերապիան քաղցկեղային 
բջիջներ պետք է հասնի արյան միջո-
ցով։ Հակաٳռٳցքային բٳժٳմը կա-
րող է իրականացվել մեկ (մոնոթերա-

պիա) կամ մի քանի դեղամիջոցներով 
(համակցված քիմիաթերապիա կամ 
պոլիքիմիաթերապիա)։ Հաճախ հա-
մակցված բٳժٳմն ավելի արդյٳնա-
վետ է գործٳմ, քանի որ շատ դեղամի-
ջոցներ փոխգործակցٳթյամբ բարձ-
րացնٳմ են միմյանց ազդեցٳթյٳնը։ 
Համակցված բٳժման պարագայٳմ 
նաև նվազٳմ է հավանականٳթյٳնը, 
որ քաղցկեղային բջիջները ոչ զգայٳն 
կդառնան բٳժման նկատմամբ։

Ներերակային եղանակ

Հակաٳռٳցքային դեղամիջոցների 
ներմٳծման համար, սովորաբար, կի-
րառվٳմ է ներերակային միջամտٳ-
թյան մեթոդը։ Այս դեպքٳմ դեղամի-
ջոցն օրգանիզմ է ներմٳծվٳմ երա-
կով՝ բարակ և ճկٳն փոքր խողովակի՝ 
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կատետրի միջոցով՝ անմիջապես 
խառնվելով արյան հետ։ Նախաբազ-
կի կամ ձեռքի երակին կատետր 
միացնելٳ համար կիրառվٳմ է ասեղ, 
որը միացնելٳց հետո հանվٳմ է, իսկ 
կատետրը մնٳմ է իր տեղٳմ: Սա 
կոչվٳմ է ներերակային բٳժٳմ: Ներ-
երակային դեղերը տրվٳմ են հետևյալ 
եղանակներով՝

Ÿ Դեղամիջոցները կարելի է արագո-
րեն օրգանիզմ ներմٳծել կատետ-
րի միջոցով՝ անմիջապես ներարկ-
չից՝ մի քանի րոպեների ընթաց-
քٳմ: Սա կոչվٳմ է ներերակային 
սրսկٳմ։

Ÿ Ներերակային ներարկٳմը կարող 
է 30 րոպեից մինչև մի քանի ժամ 
տևել։  Պլաստիկ տոպրակٳմ 
գտնվող խառը դեղորայքային լٳ-
ծٳյթը հոսٳմ է կատետրին կցված 
հատٳկ խողովակով, իսկ դրա հոս-
քը հաճախ վերահսկվٳմ է ներերա-
կային պոմպ կոչվող սարքի միջո-
ցով։

Ÿ Երբեմն անհրաժեշտ են լինٳմ շա-
րٳնակական ներարկٳմներ կա-
տարել՝ 1-7 օր տևողٳթյամբ, որոնք 
մշտապես վերահսկվٳմ են էլեկտ-
րոնային ներերակային պոմպերի 
միջոցով։

Շարٳնակական քիմիաթերապիայի 
ընթացքٳմ օգտագործվող ասեղներն 
 կատետրները կարող են սպիներ ٳ
թողնել և վնասել երակները։ Այս դեպ-
քٳմ կարելի է կիրառել կենտրոնական 

երակային կատետր (ԿԵԿ), որն ավելի 
մեծ կատետր է, միացվٳմ է կրծքա-
վանդակի կամ նախաբազկի մեծ 
երակին և մնٳմ է Ձեր բٳժման ողջ 
տևողٳթյան ընթացքٳմ՝ խٳսափելٳ 
յٳրաքանչյٳր անգամ ասեղի կիրա-
ռٳմից։ ԿԵԿ-ով կարելի է նաև արյան 
նմٳշ վերցնել, իսկ ներերակային դե-
ղամիջոցները կարող են ավելի հեշ-
տٳթյամբ ներմٳծվել օրգանիզմ։

Գոյٳթյٳն ٳնեն ԿԵԿ-ի տարբեր տե-
սակներ, օրինակ՝ մաշկից դٳրս 
ցցված փափٳկ խողովակների տես-
քով՝ առանց ասեղի անհրաժեշտٳ-
թյան։ Մեկ այլ տեսակը կոչվٳմ է մٳտ-
քակետ (port - պորտ)՝ փոքր անոթա-
ման, որից սկիզբ է առնٳմ կենտրոնա-
կան երակային կատետրը, որն օրգա-
նիզմի ներսٳմ միացվٳմ է խոշոր երա-
կին։ Վիրահատական միջամտٳ-
թյամբ մٳտքակետերը (պորտերը) եր-
կարատև ժամկետով տեղադրվٳմ են 
կրծքավանդակի կամ ձեռքի մաշկի 
տակ, իսկ պորտերի մեջ, ներթափան-
ցելով մաշկի տակ, խրվٳմ են հատٳկ 
ասեղներ, որոնց միջոցով դեղեր են 
ներմٳծվٳմ։



Բٳժٳմն սկսելٳց առաջ անհրաժեշտ 
է բժշկի հետ քննարկել ԿԵԿ-ի կիրառ-
ման հարցը։ Հաճախ բٳժման ընթաց-
քٳմ է պարզվٳմ ԿԵԿ-ի անհրաժեշ-
տٳթյٳնը, քանի որ առանձին ան-
ձանց մոտ երակային խնդիրները 
դժվարացնٳմ են նախատեսված քի-
միաթերապիան հասցնել ավարտին։ 
Ձեր բժիշկը կարող է օգնել Ձեզ ինչ-
պես ԿԵԿ-ի անհրաժեշտٳթյան, այն-
պես էլ դրա համապատասխան տե-
սակի ընտրٳթյան հարցٳմ։

Այլ եղանակներ

Կախված դեղամիջոցների տեսակից 
և քաղցկեղի տեղակայٳմից՝ քիմիա-
թերապիան կարող է իրականացվել 
նաև հետևյալ եղանակներով.

□ Պերօրալ կամ բերանի միջոցով

Քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցն ըն-
դٳնվٳմ է դեղահաբի, դեղապատիճի 
կամ հեղٳկի տեսքով՝ ճիշտ այնպես, 
ինչպես այլ դեղեր։ Այս դեպքٳմ չա-
փազանց կարևոր է դեղորայքն ընդٳ-
նել ճշգրիտ չափաբաժնով, ճիշտ ժա-
մանակին և այնքան ժամկետով, որ-
քան նշանակել է Ձեր բժիշկը։

□ Ինտրատեկալ

Քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցը ներ-
մٳծվٳմ է ողնٳղեղային խողովակի 
մեջ և հասնٳմ Ձեր ٳղեղն ٳ ողնٳղե-
ղը պատող ողնٳղեղային հեղٳկին։ 

Քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցը կա-
րելի է արագորեն ներմٳծել անմիջա-
պես ողնաշարի մեջ ներթափանցող 
ասեղի կամ վիրահատական միջա-
մտٳթյամբ գլխամաշկի տակ երկա-
րաժամկետ տեղադրվող կատետրի ٳ 
մٳտքակետի միջոցով: Այս դեպքٳմ 
մٳտքակետը կոչվٳմ է «Օմայա» պա-
հեստաման՝ փոքր անոթաման, որին 
կցվٳմ է փոքրիկ խողովակ, որը Ձեր 
-ղեٳմ է ողնٳմ հասնٳղեղի խոռոչٳ
ղային հեղٳկին։ «Օմայա» պահեստա-
մանը մնٳմ է Ձեր գլխամաշկի տակ 
մինչև բٳժման ավարտը։

□ Ինտրաարտերիալ

Քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցը ներ-
մٳծվٳմ է անմիջապես զարկերակ՝ 
ազդելով որևէ առանձին հատվածի 
վրա (օրինակ՝ լյարդ, ձեռք, ոտք): Այս 
եղանակն օգնٳմ է սահմանափակել 
քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցի ազ-
դեցٳթյٳնը մարմնի այլ մասերի վրա 
և կոչվٳմ է տարածքային (ռեգիոնար) 
քիմիաթերապիա։

□ Ինտրակավիտար

Քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցը կա-
տետրով կարելի է ներմٳծել որովայ-
նային խոռոչ (աղիների և այլ օրգան-
ների շٳրջ գտնվող տարածք որովայ-
նٳմ. կոչվٳմ է ներորովայնային քի-
միաթերապիա) կամ կրծքավանդակի 
խոռոչ (թոքերի և այլ օրգանների շٳրջ 
գտնվող տարածք կրծքավանդակٳմ)։

Ուղեցٳյց հիվանդների և խնամատարների համար   19



20     Քիմիաթերապիա 

□ Ինտրամٳսկٳլյար կամ

միջմկանային

Քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցն 
ասեղի միջոցով ներմٳծվٳմ է մկանի 
մեջ (որպես ներարկٳմ կամ սրսկٳմ)։

□ Ինտրալեզիոնալ

Ասեղի կիրառմամբ քիմիաթերապև-
տիկ դեղամիջոցը ներմٳծվٳմ է անմի-
ջապես ٳռٳցքի մեջ` մաշկի վրա, մաշ-
կի տակ կամ որևէ ներքին օրգանٳմ:

□ Տեղային

Կրեմի, գելի կամ քսٳքի տեսքով քի-
միաթերապևտիկ դեղամիջոցը կի-
րառվٳմ է մաշկի վրա՝ անմիջապես 
քաղցկեղի տեղակայման վայրٳմ։

Բٳժման ծրագիրը

Ձեր բٳժման ծրագիրը կարող է պայ-
մանավորված լինել ինչպես կիրառվող 
դեղամիջոցների նկատմամբ Ձեր օր-
գանիզմի ռեակցիայով, այնպես էլ 
կողմնակի ազդեցٳթյٳններով։ Ցի-
տոտոքսիկ քիմիաթերապիայի հե-
տևանքով առաջացող հիմնական 
կողմնակի ազդեցٳթյٳնները դրսևոր-
վٳմ են մազակորստի, սրտխառնոցի 
և փսխման, փորլٳծٳթյան կամ փոր-
կապٳթյան, հոգնածٳթյան և արյան 
բջիջների քանակի անկման երևٳյթ-
ներով։ Ցիտոստատիկ քիմիաթերա-
պիայի դեպքٳմ կողմնակի ազդեցٳ-
թյٳնները հաճախ տարբերվٳմ են 
ավանդական քիմիաթերապիայի 
կողմնակի ազդեցٳթյٳններից։ Օրի-
նակ՝ հնարավոր են ցան ձեռքերի վրա 
կամ դեմքին, հոգնածٳթյٳն կամ 
քնկոտٳթյٳն, հիպերտոնիա, մաշկի 
չորٳթյٳն կամ թրոմբոցիտների նոր-



մալ քանակով արյٳնահոսٳթյٳն: 
Նոր դեղամիջոց ընդٳնելիս կարևոր է 
պարզել Ձեզ բٳժող թիմի կարծիքը 
սպասվող փոփոխٳթյٳնների և 
դրանց հավանականٳթյան վերա-
բերյալ։ 

Քիմիաթերապևտիկ բٳժման ընթաց-
իրականացվող քٳմ արյան կանոնա-

ը նպատակ վոր հետազոտٳթյٳններ   
 արյան բջիջների ٳնեն վերահսկելٳ
քանակը։ Քիմիաթերապիան մասնա- 
վորապես ազդٳմ է արյան սպիտակ 
գնդիկների (դրանք պայքարٳմ են 
վարակների դեմ), կարմիր գնդիկների 
(օրգանիզմը թթվածնով են ապահո-

նպաս-վٳմ) և թրոմբոցիտների վրա (
տٳմ ն են արյան մակարդվելٳ ): Ար-
տասովոր բան չկա, երբ բٳժման ըն-
թացքٳմ արյան գնդիկների քանակը 
պակասٳմ է, բայց դա չի հանգեցնٳմ 
Ձեր բٳժման ծրագրի անհրաժեշտ փո-

նկատٳմ եք փոխմանը։ Սակայն, եթե 
որևէ բորբոքٳմ, բարձր ջերմٳթյٳն 
կամ աննորմալ արյٳնահոսٳթյٳն, 
անմիջապես տեղեկացրեք Ձեր 
բժշկին։ Քիմիաթերապիայի Ձեր հա-
ջորդ սեանսը կարող է հետաձգվել 
մինչև արյան գնդիկների քանակի վե-
րականգնٳմը, որն ի վերջո Ձեր օգ-
տին է։

Ար յան գնդիկների քանակի անկման 
դեպքٳմ հարցրեք Ձեր բժշկին, թե 
հատկապես դրա որ մակարդակն է 
մտահոգիչ։ Եթե Ձ  եր դեպքٳմ քանակը 
հասնٳմ է այդ մակարդակին, ապա 
խորհٳրդ հարցրեք` ինչպես պահպա-

նել առողջٳթյٳնը մինչև դրանց ան-
հրաժեշտ քանակի վերականգնٳմը։ 
Որոշ պարզ կանխարգելիչ միջոցա-
ռٳմներ կարող են օգնել Ձեզ պահպա-
նել ընդհանٳր առողջٳթյٳնը։

Երբ բժիշկը ներկայացնٳմ է Ձեր քի-
միաթերապևտիկ բٳժման ծրագիրը, 
քննարկեք այն ընտանիքի անդամնե-
րի հետ։ Նախնական պլանավորٳմը 
կարող է օգնել Ձեզ գտնել  բٳժման 
պրակտիկ հարցերի լٳծٳմը։ Երբեմն 
քիմիաթերապիան տևٳմ է մի տարի 
կամ ավելի երկար, հետևաբար՝ Ձեր 
և/կամ Ձեր ընտանիքի անդամների 
ամենօրյա նոր ռեժիմի սահմանٳմը 
կարող է մեղմել այդ անցٳմային ժա-
մանակաշրջանը։ Ճկٳն աշխատան-
քային գրաֆիկը, երեխայի խնամքը՝ 
կես կամ ամբողջ օրով, նախապես 
պատրաստված կերակٳրը, հանգս-
տի նպատակով հաճախակի ընդմի-
ջٳմները և քիչ ակտիվٳթյٳնը քի-
միաթերապիայի սեանսին հաջորդող 
մի քանի օրերի ընթացքٳմ կարող են 
օգնել նվազեցնել քիմիաթերապևտիկ 
բٳժման ծրագրի ազդեցٳթյٳնը Ձեր 
կյանքի որակի վրա։
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Ինչպե՞ս պարզել 

քիմիաթերապիայի 

արդյٳնավետٳթյٳնը

Ձեզ բٳժող թիմը կանոնավոր ստٳ-
գٳմներ կիրականացնի՝ պարզելٳ 
բٳժման արդյٳնավետٳթյٳնը որո-
շակի հետազոտٳթյٳնների միջոցով, 
օրինակ՝ ֆիզիկական վարժٳթյٳն-
ներ, արյան, սոնոգրաֆիկ և ռենտգեն 
հետազոտٳթյٳններ, ոսկրածٳծի 
բիոպսիա և այլն։ Բժիշկը կարող է 
պարբերաբար Ձեզ ٳղեգրել ՄՌՏ 
կամ ՀՏ հետազոտٳթյٳն անցնելٳ 
ինչպես քիմիաթերապիայի ընթաց-
քٳմ, այնպես էլ դրանից մեկ կամ եր-
կٳ տարի անց։ Տեղեկացեք նրանից 
հետազոտٳթյٳնների արդյٳնքների 
մասին, և թե ինչ են դրանք վկայٳմ 
Ձեր բٳժման առաջընթացի վերաբեր-
յալ։ Հնարավոր է՝ արձանագրվեն 
կողմնակի ազդեցٳթյٳններ, սակայն 
դրանք միանշանակորեն չեն վկայٳմ 
բٳժման արդյٳնավետٳթյան մասին։ 
Կարող է պահանջվել քիմիաթերա-
պիայի մի քանի սեանս՝ նախքան 
 ցքը նկատելիորեն կփոքրանա՝ٳռٳ
համաձայն կատարված ՄՌՏ կամ ՀՏ 
հետազոտٳթյٳնների։ Երբեմն դրա 
փոքրացٳմը տեղի է ٳնենٳմ հան-
կարծակի և շատ արագ, իսկ երբեմն էլ 
այն կարող է ամսիներ տևել։ Ուռٳցքի 
անփոփոխ չափը, այսինքն՝ աճի կան-
գը, նٳյնպես կարող է վկայել քիմիա-
թերապևտիկ դեղամիջոցի արդյٳ-
նավետ գործելٳ մասին։ Եթե ٳ ռٳցքը 

չի փոքրանٳմ այն աստիճան, որ գո-
հացնի Ձեր բժշկին, ապա գոյٳթյٳն 
-ժٳնեն այլընտրանքային դեղեր և բٳ
ման այլ տեսակներ։ Եթե քիմիաթերա-
պևտիկ բٳժման ընթացքٳմ զգٳմ եք 
ցավ, այրոց, սառնٳթյٳն կամ որևէ 
այլ անսովոր երևٳյթ, ապա անմիջա-
պես տեղեկացրեք Ձեր բժշկին կամ 
բٳժքրոջը։

Քիմիաթերապիայի 

գիտակցված կամավոր 

համաձայնٳթյٳն

Ձեր բժշկի կողմից տեղեկացվելով 
առաջարկվող դեղամիջոցների մասին 
անհրաժեշտ է ապահովել քիմիաթե-
րապիա ընդٳնելٳ վերաբերյալ գրա-
վոր համաձայնٳթյٳն։ Այդ փաստա-
թղթٳմ, որպես կանոն, արձանա-
գրվٳմ է, որ բժիշկը տեղեկացրել է 
Ձեզ Ձեր վիճակի մասին և թե ինչպես 
կարող է քիմիաթերապիան օգնել Ձեզ, 
ինչ  ռիսկեր է պարٳնակٳմ և այլն։ 
Ապահովելով գրավոր համաձայնٳ-
թյٳն՝ Դٳք փաստٳմ եք, որ Ձեզ տրա-
մադրվել են վերոնշյալ տեղեկٳթյٳն-
ները, և Դٳք ցանկանٳմ եք ստանալ 
քիմիաթերապևտիկ բٳժٳմ։ Այս 
գործընթացն ընդٳնված է նաև միջ-
ազգային պրակտիկայٳմ և կոչվٳմ է 
գիտակցված կամավոր համաձայնٳ-

թյٳն:



Վերականգնٳմ 

քիմիաթերապիայից հետո

Մեզնից յٳրաքանչյٳրն ապաքինվٳմ 
է իր անհատական տեմպով, ٳստի 
որոշ մարդիկ կարող են ավելի արագ 
վերականգնվել, քան մյٳսները: Քի-
միաթերապիայից հետո բոլորը չէ, որ 
կարող են ٳնենալ վերականգնման 
միատեսակ՝ «նորմալ» ժամկետ: Այնٳ-
հանդերձ, Ձեր վերականգնման ժամ-
կետը կախված է հետևյալից.

Ÿ օգտագործված հակաٳռٳցքային 
դեղերից,

Ÿ դրանց ներմٳծման եղանակից,

Ÿ դրանց ազդեցٳթյٳնից Ձեր ընդ-
հանٳր առողջական վիճակի վրա:

Ձեր անհատական բٳժման ծրագիրը 
կազմելիս՝ խնդրեք բժշկին հաշվի առ-
նել Ձեր ընդհանٳր առողջական վի-
ճակը և բացատրել, թե վերականգն-
ման ինչ ողջամիտ ժամկետ կարող եք 
ակնկալել։ Դա կօգնի Ձեզ քիմիաթե-
րապիային հաջորդող շաբաթների և 
ամիսների ընթացքٳմ սահմանել իրա-
տեսական նպատակներ։

Քիմիաթերապիային 

զٳգահեռ՝ այլ դեղերի 

ընդٳնٳմ

Որոշ դեղեր կարող են ազդել քիմիա-
թերապիայի արդյٳնավետٳթյան 
վրա։ Բٳժٳմը հնարավորինս  ար-

դյٳնավետ դարձնելٳ նպատակով 
տեղեկացրեք Ձեր բժշկին կամ բٳժ-
քրոջը, թե ٳրիշ ինչ դեղամիջոցներ եք 
ընդٳնٳմ՝ լինեն դրանք դեղատոմ-
սով, թե առանց դեղատոմսի կամ վի-
տամիններ, դեղաբٳյսեր և հավելٳմ-
ներ։

Ÿ Հատٳկ ցٳցակ կազմեք՝ նշելով 
յٳրաքանչյٳր դեղամիջոցի անվա-
նٳմը, չափաբաժինը, ընդٳնման 
հաճախականٳթյٳնը, ով է նշա-
նակել և ինչٳ։

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

Այս ցٳցակը քննարկեք Ձեր ٳռٳցքա-
բանի հետ, և նա Ձեզ կասի՝ արդյո՞ք 
հարկավոր է նախքան քիմիաթերա-
պիան դադարեցնել նշված դեղամի-
ջոցներից որևէ մեկի ընդٳնٳմը։ Իսկ 
քիմիաթերապիան սկսելٳց հետո 
ճշտեք յٳրաքանչյٳր նոր դեղամիջոց 
կամ հավելٳմ ընդٳնելٳ, ինչպես 
նաև նախկինٳմ կանոնավոր կերպով 
ընդٳնվող դեղերի դադարեցման հար-
ցը։
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ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



Բٳժման որոշ եղանակներ  պահան-
ջٳմ են կարճ ժամանակահատվածով 
խٳսափել մտերիմների հետ սերտ 
շփٳմներից, որի մասին բժիշկը Ձեզ 
անպայման կտեղեկացնի բٳժման 
տարբերակները ներկայացնելիս:

Քիմիաթերապիայի շատ դեղեր թٳ-
լացնٳմ են Ձեր օրգանիզմի՝ վարակի 
դեմ պայքարելٳ կարողٳթյٳնը։ Վա-
րակի կանխարգելման լավագٳյն մի-
ջոցներն են հիվանդ մարդկանցից 
հեռٳ մնալը, ձեռքերը հաճախակի 
լվանալը՝ հատկապես նախքան դեմ-
քին, քթին, բերանին կամ աչքերին 
դիպչելը։ Խնդրեք Ձեր ընտանիքի ան-
դամներին և ընկերներին անել նٳյնը, 
երբ նրանք Ձեզ հետ են։

Ձեր և մտերիմների 

անվտանգٳթյٳնը 

քիմիաթերապիայի 

ընթացքٳմ

Քիմիաթերապիայի ընթացքٳմ և դրա-
նից հետո հարկավոր է անել ամեն ինչ՝ 
ինքներդ Ձեզ և Ձեր սիրելիներին 
քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցների 
ազդեցٳթյٳնից պաշտպանելٳ հա-
մար: Բազմաթիվ դեղամիջոցների 
դեպքٳմ Ձեր օրգանիզմից պահանջ-
վٳմ է մոտ 48 ժամ, դրանք յٳրացնելٳ 
և/կամ դրանցից ազատվելٳ համար: 

Թափոնների մեծ մասն օրգանիզմից 
դٳրս է գալիս հեղٳկների՝ մեզի, 
կղանքի, արցٳնքների և փսխանքի 
հետ միասին։ Դեղորայքն առկա է նաև 
արյան մեջ։ Երբ քիմիաթերապևտիկ 
դեղերը դٳրս են գալիս օրգանիզմից, 
դրանք կարող են վնասել կամ գրգռել 
Ձեր կամ նٳյնիսկ այլ մարդկանց մաշ-
կը: Դա նշանակٳմ է, որ զٳգարան-
ները կարող են վտանգել երեխաների 
և ընտանի կենդանիների առողջٳ-
թյٳնը, ٳստի հարկավոր է զգٳյշ լի-
նել։ Խոսե՛ք Ձեր բժշկի հետ կանխար-
գելիչ կամ այլ լրացٳցիչ քայլերի մա-
սին, որոնց հարկավոր է հետևել։

Քիմիաթերապիայի ընթացքٳմ և  

48 ժամ դրանից հետո անհրաժեշտ 

է.

Ÿ Զٳգարանից օգտվելٳց ձեռքերը 
լվանալ գոլ ջրով և օճառով, չորաց-
նել թղթե սրբիչով, որը պետք է դեն 
նետել։

Ÿ Զٳգարանակոնքի մեջ փսխելٳ 
դեպքٳմ մաքրել ցայտած բոլոր 
կաթիլները և ջٳրը երկٳ անգամ 
քաշել։ Դٳյլի կամ տաշտի մեջ 
փսխելٳ դեպքٳմ զգٳշորեն և 
առանց չլմփացնելٳ պարٳնակٳ-
թյٳնը դատարկել զٳգարանա-
կոնքի մեջ և ջٳրը երկٳ անգամ 

ԱՆՎՏԱՆԳؤؤՆԸ 
ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԸՆԹԱՑՔؤՄ
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քաշել։ Լվալ դٳյլը/տաշտը տաք 
օճառաջրով և պարզաջրել՝ լվալٳց 
և պարզաջրելٳց առաջացած ջٳ-
րը լցնելով զٳգարանակոնքի մեջ և 
քաշել ջٳրը։ Դٳյլը չորացնել թղթե 
սրբիչներով, որոնք պետք է դեն 
նետել։

Ÿ Ձեր օրգանիզմի որևէ հեղٳկի հետ 
առնչվելٳ դեպքٳմ խնամատարը 
պետք է հագնի 2 զٳյգ մեկանգամ-
յա օգտագործման ձեռնոց (կարելի 
է գնել դեղատներٳմ), իսկ գործն 
ավարտելٳց և ձեռնոցները նետե-
լٳց հետո՝ ձեռքերը լվանա գոլ ջրով 
և օճառով, անգամ եթե ձեռնոց է 
օգտագործել:

Ÿ Ձեր օրգանիզմի որևէ հեղٳկի հետ 
առնչվելٳց հետո խնամատարը 
պետք է շփման տարածքը շատ լավ 
լվանա գոլ ջրով և օճառով: Քիչ 
հավանական է, որ օրգանիզմի 
որևէ հեղٳկ վնաս պատճառի, 
բայց հարկավոր է առավել ٳշադիր 
լինել՝ խٳսափելٳ նման դեպքե-

րից, իսկ հաջորդ այցելٳթյան ժա-
մանակ՝ տեղեկացնել բժշկին կա-
տարվածի մասին, քանի որ նման 
անպաշտպանվածٳթյանը են-
թարկվելը կարող է խնդիրներ առա-
ջացնել:

Ÿ Օրգանիզմի որևէ հեղٳկի հետքեր 
կրող յٳրաքանչյٳր հագٳստ կամ 
սավան հարկավոր է լվանալ լվաց-
քի մեքենայով (և ո՛չ մի դեպքٳմ 
ձեռքով)՝ գոլ ջրով և լվացքի սովո-
րական փոշով/հեղٳկով՝ առանձ-
նացնելով մյٳս հագٳստներից: 
Եթե այդ իրերը հնարավոր չէ լվա-
նալ անմիջապես, ապա հարկավոր 
է դրանք առանձնացնել պոլիէթիլե-
նային տոպրակٳմ:

Ÿ Եթե օգտագործٳմ եք մեկան-
գամյա տակաշորեր, ներքնաշորեր 
կամ հիգիենիկ տակդիրներ, ապա 
պետք է առանձնացնել դրանք պո-
լիէթիլենային 2 տոպրակٳմ և դեն 
նետել սովորական աղբի հետ միա-
սին:

ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



Քիմիաթերապիան ազդٳմ է 

թե՛ նորմալ և թե՛ ٳռٳցքային 

բջիջների վրա 

Թեև քիմիաթերապևտիկ դեղերն ավե-
լի մեծ ազդեցٳթյٳն ٳնեն արագ վեր-
արտադրվող,  մասնավորապես՝ 
 ցքային բջիջների վրա, սակայնٳռٳ
միշտ չէ, որ դրանք կարող են տար-
բերել նորմալ բջիջներն ٳռٳցքային 
բջիջներից: Քաղցկեղային բջիջներն 
արագ աճի հակٳմ ٳնեն, իսկ քիմիա-
թերապևտիկ դեղերը սպանٳմ են 
հենց արագ աճող բջիջները: Սակայն, 
ներգործելով ողջ օրգանիզմի վրա, 
դրանք կարող են վնասել նաև նորմալ, 
առողջ բջիջները, որոնք նٳյնպես 
արագ աճելٳ հակٳմ ٳնեն: Առողջ 
բջիջներին պատճառած վնասի ար-
դյٳնքٳմ առաջանٳմ են քիմիաթե-
րապիայի «կողմնակի ազդեցٳթյٳն-
ներ», որոնք իրականٳմ քիմիաթերա-
պևտիկ դեղերի՝ նորմալ բջիջների վրա 
ազդեցٳթյան հետևանքներն են: 
Միշտ չէ, որ կողմնակի ազդեցٳթյٳն-
ներն այնքան վատն են, որքան մար-
դիկ ենթադրٳմ են, բայց շատերն են 
անհանգստանٳմ քաղցկեղի բٳժման 
այս տեսակի վերաբերյալ:

Քիմիաթերապևտիկ դեղերը որոշ նոր-
մալ բջիջների վրա համեմատաբար 

ավելի մեծ ազդեցٳթյٳն են թողնٳմ: 
Արագ վերականգնվող կամ վերա-
ծնվող բջիջները նٳյնպես առավել խո-
ցելի են կողմնակի ազդեցٳթյٳնների 
նկատմամբ: Այսպես՝ հատկապես 
զգայٳն են բերանի խոռոչի և աղե-
ստամոքսային տրակտի բջիջները և 
չի բացառվٳմ, որ քիմիաթերապիայի 
որոշ դեղեր, օրինակ, բերանի խոռո-
չٳմ առաջացնեն վնասվածքներ, 
որոնք, ըստ էٳթյան, այդ հատվածի 
նորմալ բջիջների կորٳստ են նշանա-
կٳմ: Նٳյնկերպ՝ առաջանٳմ է փոր-
լٳծٳթյٳնը, քանի որ աղեստամոք-
սային տրակտի արագ վերարտա-
դրվող բջիջները նٳյնպես շատ զգա-
յٳն են քիմիաթերապիայի նկատ-
մամբ: Քիմիաթերապիան սկսելٳց 
առաջ ընդհանٳր լավ առողջական 
վիճակն օգնٳմ է մարմնին ինքն-
ապաքինվել դրա ընթացքٳմ և դրա-
նից հետո, սակայն այդ ինքնապաքի-
նٳմը ժամանակ է պահանջٳմ:

Բացի այդ, անընդհատ վերականգ-
նվող արյան նորմալ բջիջները զգայٳն 
են դառնٳմ քիմիաթերապիայի ազդե-
ցٳթյան նկատմամբ: Ուստի բժիշկը 
մշտապես պետք է հետևի Ձեր արյան 
բաղադրիչների՝ վարակների դեմ պայ-
քարող սպիտակ գնդիկների, արյան 
մակարդելիٳթյանը նպաստող թրոմ-
բոցիտների և հյٳսվածքներին թթվա-

ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻ 
ԱԶԴԵՑؤؤՆՆԵՐԸ
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ծին մատակարարող կարմիր գնդիկ-
ների ցٳցանիշներին: Բժշկի հետ 
քննարկեք, թե ինչ հաճախականٳ-
թյամբ է պետք ստٳգել արյան ցٳցա-
նիշները և ինչ է հարկավոր անել 
դրանց նվազման դեպքٳմ: Նա կտե-
ղեկացնի նաև, թե քիմիաթերապիայի 
դադարեցٳմից հետո Ձեր արյան 
գնդիկներին ինչ երկարաժամկետ ռիս-
կեր են սպառնٳմ:

Ամենից շատ քիմիաթերապիայի ըն-
թացքٳմ տٳժٳմ են ոսկրածٳծի ար-
յան և մարսողական համակարգի (բե-
րան, կերակրափող, ստամոքս, բա-
րակ աղիք) լորձաթաղանթի բջիջնե-
րը, սեռական օրգաններն ٳ մազային 
պարկիկները։ Որոշ հակաٳռٳցքա-
յին պատրաստٳկներ կարող են խա-
փանել այնպիսի կենսական նշանա-
կٳթյան օրգանների աշխատանքը, 
ինչպիսիք են սիրտը, երիկամները, մի-
զապարկը, թոքերը և նյարդային հա-
մակարգը։

Հնարավոր է, որ Ձեզ մոտ տեղի չٳնե-
նա վերոհիշյալ կողմնակի ազդեցٳ-
թյٳններից և ո՛չ մեկը, կամ արձանա-
գրվեն դրանցից ընդամենը մի քանի-
սը։ Իսկ թե որ կողմնակի ազդեցٳ-
թյٳնները տեղի կٳնենան և ինչ աս-
տիճանի արտահայտված կլինեն, 
կախված է քիմիաթերապիայի տեսա-
կից, պատրաստٳկի չափաբաժնից, 
ինչպես նաև բٳժմանը Ձեր օրգանիզ-
մի արձագանքից: Նախքան քիմիա-
թերապիայի մեկնարկը բժիշկը Ձեզ 

կներկայացնի բٳժման հնարավոր 
կողմնակի ազդեցٳթյٳնները։

Որքա՞ն ժամանակ կտևեն 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնները

Քիմիաթերապիայի ավարտից հետո 
նորմալ բջիջները վերականգնվٳմ են, 
ինչի շնորհիվ աստիճանաբար նվա-
զٳմ են նաև բٳժٳմով պայմանավոր-
ված տհաճ կողմնակի ազդեցٳթյٳն-
ները։ Թե որքան ժամանակ է հարկա-
վոր վերականգնվելٳ համար, կախ-
ված է բազմաթիվ հանգամանքներից, 
մասնավորապես՝ Ձեր առողջական վի-
ճակից և ստացած քիմիաթերապիայի 
տեսակից։

Բժշկٳթյٳնը մեծ հաջողٳթյٳններ է 
արձանագրել քիմիաթերապիայի ինչ-
պես հաճախակի հանդիպող, այնպես 
էլ հազվադեպ տեղի ٳնեցող կողմնա-
կի ազդեցٳթյٳնների կանխարգել-
ման և բٳժման գործٳմ։ Բազմաթիվ 
պատրաստٳկները և բٳժման նոր մե-
թոդները հնարավորٳթյٳն են ընձե-
ռٳմ ավելի արդյٳնավետորեն ոչն-
չացնելٳ քաղցկեղային բջիջները՝ էա-
պես չվնասելով նորմալները։ Քիմիա-
թերապիայի կողմնակի ազդեցٳ-
թյٳններն անհարմարٳթյٳն են պատ-
ճառٳմ, սակայն դրանք պետք է դի-
տարկել որպես քաղցկեղի բٳժմանն 
-նٳթյٳսափելի իրողٳղեկցող անխٳ
ներ։ Դեղամիջոցները կօգնեն զգալիո-
րեն մեղմացնել որոշ կողմնակի ազդե-
ցٳթյٳններ, օրինակ՝ վերացնել 



սրտխառնոցը։ Ստորև ներկայացվٳմ 
են որոշ խորհٳրդներ, թե ինչպես կա-
րելի է հաղթահարել քիմիաթերա-
պիայի առավել հաճախ հանդիպող 
կողմնակի ազդեցٳթյٳնները։

Ի՞նչ է հարկավոր իմանալ կողմնակի 

ազդեցٳթյٳնների մասին

Ÿ Պարտադիր չէ, որ բոլոր բٳժվող-
ների մոտ արձանագրվեն նշված բո-
լոր կողմնակի ազդեցٳթյٳնները, 
իսկ որոշ մարդկանց մոտ դրանցից 
մի քանիսը միայն կարող են տեղի 
-նենալ կամ էլ առհասարակ բաٳ
ցակայել:

Ÿ Տարբեր  հիվանդների  մոտ 
կողմնակի ազդեցٳթյٳնների ٳժ-
գնٳթյٳնը (թե որքան ٳժգին են 
արտահայտված) տարբեր է լինٳմ: 
Բժշկից և բٳժքրոջից տեղեկացեք, 
թե Ձեզ նշանակված քիմիաթերա-
պիայի դեպքٳմ որոնք են ամենա-
տարածված կողմնակի ազդեցٳ-
թյٳնները, որքան ժամանակ 
կտևեն դրանք, ինչ ٳժգնٳթյամբ 
կարտահայտվեն և որ դեպքٳմ է 
անհրաժեշտ դրանց մասին տեղե-
կացնել բժշկին:

Ÿ Հնարավոր է՝ բժիշկը դեղամիջոց-
ներ նշանակի՝ կանխելٳ որոշ 
կողմնակի ազդեցٳթյٳնները` 
նախքան դրանց ի հայտ գալը:

Ÿ Քիմիաթերապիայի որոշ տեսակ-
ներ առաջացնٳմ են երկարաժամ-

կետ կողմնակի ազդեցٳթյٳններ, 
օրինակ՝ սրտի, նյարդային համա-
կարգի կամ պտղաբերٳթյան հետ 
կապված խնդիրներ: Այնٳամենայ-
նիվ, շատ մարդիկ չեն ٳնենٳմ քի-
միաթերապիայի հետևանքով առա-
ջացող երկարաժամկետ կողմնակի 
ազդեցٳթյٳններ: Ուստի բժշկից 
տեղեկացեք Ձեզ նշանակված քի-
միաթերապիայի դեղամիջոցների 
հետ փոխկապակցված երկարա-
ժամկետ կողմնակի ազդեցٳթյٳն-
ների մասին:

Ÿ Թեև կողմնակի ազդեցٳթյٳնները 
կարող են տհաճ լինել, դրանց ան-
խٳսափելիٳթյٳնը պետք է համե-
մատել քաղցկեղային բջիջների ոչն-
չացման անհրաժեշտٳթյան հետ:

Մազաթափٳթյٳն

«Մազաթափٳթյٳնն իմ բٳժման 

ամենադժվարին փٳլն էր։ Ատٳմ էի 

ինձ հայելٳ մեջ նայելը։ Բայց 

ամٳսինս, ով մի քանի տարի արդեն 

ճաղատ էր, ասٳմ էր, որ իրեն 

այդպես դٳր եմ գալիս, քանի որ 

հիմա միմյանց ենք նմանվել: ․․․ Դա 

զվարճացնٳմ էր ինձ, և ես 

գիտակցٳմ էի, որ գեղեցիկ 

արտաքին ٳնենալٳ համար, բացի 

մազերից, գոյٳթյٳն ٳնեն նաև այլ 

միջոցներ»:
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Ճառագայթային բٳժٳմ և 

քիմիաթերապիա

Ճառագայթային բٳժٳմն ٳ քիմիա-
թերապիան հակաٳռٳցքային բٳժ-
ման բարձր արդյٳնավետٳթյամբ 
եղանակներ են։ Ցավոք, դրանց 
կողմնակի ազդեցٳթյٳններից մեկը 
մազաթափٳթյٳնն է։ Քիմիաթերա-
պիան կարող է առաջացնել ողջ 
մարմնի, այդ թվٳմ նաև՝ հոնքերի, 
թարթիչների, ձեռքերի ٳ ոտքերի մա-
զաթափٳթյٳն, սակայն գրեթե միշտ 
այդ երևٳյթը ժամանակավոր բնٳյթ է 
կրٳմ. բٳժման ավարտից հետո մա-
զերը նորից սկսٳմ են աճել։ Ճառա-
գայթային թերապիան կարող է մա-
զերի անդառնալի կորստի հանգեցնել 
միայն մարմնի այն հատվածٳմ, որին 
-ٳղղված է եղել ճառագայթային բٳ
ժٳմը։

Մազերի կորٳստ

Մազերը կորցնելٳ փաստն այդքան էլ 
հաճելի չէ։ Շատ մարդկանց համար 
մազերի գٳյնը և ոճային սանրվածքն 
իրենց անհատականٳթյան մի մասն 
են, ٳստի մազաթափٳթյան հետ 
կապված անհանգստٳթյٳնը լիովին 
բնական է և հիմնավորված։ Սակայն, 
աշխատեք չմոռանալ, որ բٳժٳմը 
ոչնչացնٳմ է նաև քաղցկեղային բջիջ-
ները և օգնٳմ ձերբազատվել ٳռٳց-
քից։ 

Մազաթափٳթյٳնը քիմիաթերա-
պիայի հետևանքով հաճախակի հան-
դիպող կողմնակի ազդեցٳթյٳններից 
է, բայց ոչ բոլոր դեղամիջոցներն են 
դա առաջացնٳմ: Եթե նման կողմնա-
կի ազդեցٳթյٳնը հավանական է Ձեր 
բٳժման դեպքٳմ, ապա, նախքան 
դրա մեկնարկը, բٳժող բժիշկը Ձեզ 
կտեղեկացնի այդ մասին։ Սկզբٳմ մա-
զերը կնոսրանան, այնٳհետև կարող 
են ամբողջովին թափվել, և այդ գործ-
ընթացը տեղի կٳնենա մարմնի մա-
զածածկ բոլոր հատվածներٳմ (գլٳխ, 
դեմք, ձեռքեր և ոտքեր, թևատակեր և 
ցայլք)։ Բٳժման ավարտից հետո ինչ-
պես գլխի, այնպես էլ մարմնի այլ հատ-
վածների մազերը նորից կսկսեն աճել, 
որը երբեմն տեղի է ٳնենٳմ նٳյնիսկ 
բٳժման ընթացքٳմ։ Նոր աճած մա-
զերը կարող են տարբերվել նախորդ-
ներից իրենց գٳյնով, խտٳթյամբ և 
որակով։

Հնարավոր է՝ մազերը թափվեն ոչ թե 
բٳժման ամենասկզբٳմ, այլ քիմիա-
թերապիայի առաջին կٳրսից մի քա-
նի շաբաթ անց, ինչպես նաև բٳժման 
մի քանի կٳրս ընդٳնելٳց հետո։ Մա-
զաթափٳթյٳնը կարող է տեղի ٳնե-
նալ աստիճանաբար կամ զանգվա-
ծային կերպով, իսկ պահպանված մա-
զերը դառնալ չոր և փխրٳն։



Ինչպե՞ս խնամել մազերը և 

գլխամաշկը քիմիաթերապիայի 

ընթացքٳմ

Ÿ Օգտագործեք նٳրբ և խոնավեց-
նող շամպٳններ և բալզամներ։

Ÿ Մազերը հարդարեք փափٳկ խո-
զանակով։

Ÿ Ֆեն կիրառելիս ընտրեք ցածր 
ջերմաստիճան։

Ÿ Կարճ սանրվածք ընտրեք. այդպես 
Ձեր մազերն ավելի խիտ ٳ փար-
թամ տեսք կٳնենան, որի շնորհիվ 
փոքր ինչ դյٳրին կլինի մազերի 
կորստի հետ հաշտվելը։

Ÿ Եթե մազերն ամբողջٳթյամբ են 
թափվել, ապա գլխամաշկի պաշտ-
պանٳթյան համար արևապաշտ-
պան քսٳք օգտագործեք  և 
գլխարկ կրեք։

Ÿ Մի՛ օգտագործեք հարդարման 
տաք սարքեր մազերը գանգրաց-
նելٳ համար։

Ÿ Մի՛ ներկեք և գٳնաթափեք մա-
զերը, ինչպես նաև խٳսափեք քի-
միական գանգրացٳմից։ Մազի 
ներկերը քիմիական նյٳթեր են պա-
րٳնակٳմ, որոնք կարող են վնա-
սել մազերը, ٳստի շատ բժիշկներ 
հիվանդներին խորհٳրդ են տալիս 
չներկել մազերը մինչև դրանց 
վերականգնվելը, որը կարող է տե-
ղի ٳնենալ բٳժٳմից մոտ վեց 
ամիս հետո:

Ÿ Օգտագործեք փափٳկ և հարթ, 
առանց ասեղնագործٳթյան բար-
ձի երես:

Երբեմն մազերը վերականգնվելٳ ըն-
թացքٳմ կամ երբ ճաղատ եք, Ձեր 
գլխամաշկը կարող է չափազանց ցա-
վոտ ٳ չոր լինել և քոր առաջացնել, 
-մ օգٳթյան դեպքٳստի անհրաժեշտٳ
տագործեք փափկեցնող քսٳքներ կամ 
լոսյոններ: Նٳյնիսկ գլխամաշկի նٳրբ 
մերսٳմը կարող է հանգստացնող 
լինել:

Մազերի մեծամասնٳթյٳնը կորցրած 
մարդիկ հաճախ օգտագործٳմ են 
տարբեր գլխաշորեր կամ կեղծամներ՝ 
թաքցնելٳ մազերի բացակայٳթյٳնը։ 
Դա կախված է նրանից՝ արդյոք Դٳք 
աշխատանքի եք գնٳմ, թե մեծամա-
սամբ տանն եք լինٳմ։ Չկան ճիշտ և 
սխալ որոշٳմներ։ Վարվեք այնպես, 
ինչպես Ձեզ հարմար է, և ինչպես նպա-
տակահարմար եք գտնٳմ։ Եթե որո-
շել եք կեղծամ օգտագործել, ապա՝

Ÿ Կեղծամը ձեռք բերեք նախքան 
Ձեր մազերի մեծամասնٳթյան կո-
րٳստը. այդ դեպքٳմ կկարողա-
նաք Ձեր մազերի բնական գٳյնին, 
ինչպես նաև Ձեր սանրվածքին 
հնարավորինս մոտ տարբերակ 
ընտրել։

Ÿ Կեղծամը գնելٳ փոխարեն կարող 
եք վարձել այն։ Տեղեկٳթյٳններ 
կարող եք ստանալ Ձեզ հասանելի 
սոցիալական կամ հասարակական 
կազմակերպٳթյٳններից:
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Ÿ Խնդրեք Ձեր վարսահարդարին, 
որպեսզի նա ձևափոխի կեղծամն 
ըստ Ձեր ճաշակի և դիմագծերի։

Գլխի, ինչպես նաև դեմքի և մարմնի 
մազածածկٳյթի կորٳստն իհարկե 
նյարդայնացնող է, որի հետ դժվար է 
հաշտվել, սակայն չի կարելի մոռանալ, 
որ դա ընդամենը ժամանակավոր 
կողմնակի ազդեցٳթյٳն է, որը քի-
միաթերապիայի անխٳսափելի ٳղե-
կիցն է։ Ձեզ կարող է օգնել ինչ-որ մեկի 
հետ զրٳցելٳ հնարավորٳթյٳնը, ով 
արդեն ստացել է քիմիաթերապիա և 
եղել է նման իրավիճակٳմ։

Քիմիաթերապիայի կٳրս անցնող 
շատ պացիենտների, հատկապես՝ կա-
նանց շրջանٳմ, մազաթափٳթյٳնը 
շատ ٳժեղ հոգեբանական սթրես է 
առաջացնٳմ, իսկ հաճախ նաև բٳ-
ժٳմից հրաժարվելٳ ճակատագրա-
կան որոշման պատճառ է դառնٳմ: 
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների 
շնորհիվ քիմիաթերապիայի կٳրս 
անցնող պացիենտների համար մի 
հատٳկ սարք է մշակվել՝ «Սառեցնող 
գլխարկ», որը որոշ չափով օգնٳմ է 
կանխել մազաթափٳթյٳնը: Սարքն 
աշխատٳմ է հետևյալ սկզբٳնքով. 
գլխի մազածածկٳյթի սառեցٳմ մին-

oչև -4 C՝ քիմիաթերապևտիկ դեղամի-
ջոցի ներարկٳմից 30-40 րոպե առաջ, 
անմիջապես ներարկման ընթացքٳմ 
և հետո: Սառեցման ազդեցٳթյամբ 
տեղի է ٳնենٳմ գլխամաշկի անոթնե-
րի սպազմ, արյան հոսքի դանդաղٳմ, 

որոնց արդյٳնքٳմ գլխամաշկին հաս-
նող ներարկված քիմիաթերապևտիկ 
դեղամիջոցի քանակը կտրٳկ նվա-
զٳմ է և թٳլանٳմ է դրա տոքսիկ ազ-
դեցٳթյٳնը մազի ֆոլիկٳլի վրա՝ թٳյլ 
տալով մասամբ պահպանել մազերը: 
Իհարկե, այս սարքը չի կարող բոլոր 
պացիենտների վրա միևնٳյն արդյٳ-
նավետٳթյամբ ազդել՝ կախված տար-
բեր հանգամանքներից, օրինակ՝ կան 
այնպիսի քիմիաթերապևտիկ դեղա-
միջոցներ, որոնց ներարկման դեպ-
քٳմ «Սառեցնող գլխարկ» սարքի ար-
դյٳնավետٳթյٳնը չափազանց ցածր 
է:

Սրտխառնոց և փսխٳմ

Քիմիաթերապիան կարող է առա-
ջացնել սրտխառնոց և փսխٳմ, քանի 
որ այն վնասٳմ է լորձաթաղանթի և 
գլխٳղեղի այն հատվածի բջիջները, 
որոնք վերահսկٳմ են սրտխառնոցը։ 
Այդ ներգործٳթյան ինտենսիվٳթյٳ-
նը տարբեր մարդկանց մոտ կարող է 
տարբեր լինել՝ կախված կիրառվող 
դեղամիջոցից։ Որոշ մարդիկ զգٳմ են 
ընդամենը ստամոքսի թեթև գրգռٳմ։ 
Հատٳկ պատրաստٳկները նվա-
զեցնٳմ են սրտխառնոցն ٳ փսխٳմը 
կամ էլ իսպառ վերացնٳմ են դրանք։ 
Օգնٳմ են նաև ապրելակերպի որոշ 
փոփոխٳթյٳնները։



Բٳժմանը սպասելիս

Որոշ մարդիկ սրտխառնոց են զգٳմ 
անգամ բٳժման մասին մտածելիս 
կամ դրան սպասելիս։ Այս զգացողٳ-
թյٳնը կոչվٳմ է պայմանական ռեակ-

ցիա։ Ձեր օրգանիզմը բٳժٳմն ٳղեկ-
ցող զգացողٳթյٳնները, ձայներն ٳ 
հոտերը նٳյնացնٳմ է փսխման հետ։ 
Խնդիրներ ٳնենալٳ դեպքٳմ տեղե-
կացրեք բժշկին։ Մի՛ հրաժարվեք բٳ-
ժٳմից, փորձեք լٳծٳմ գտնել Ձեր 
խնդիրներին։

Ինչպես վարվել սրտխառնոցի 

դեպքٳմ

Ÿ Ճաշելٳց առնվազն մեկ ժամ առաջ 
և ոչ թե ընթացքٳմ խմեք հեղٳկ-
ներ՝ հաճախակի և փոքր կٳմերով։

Ÿ Ուտելիքը ճաշակեք և ըմպելիքը 
խմեք դանդաղ։

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

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

Ÿ Հիմնավորապես ծամեք ٳտելիքը, 
որպեսզի այն ավելի դյٳրին մարս-
վի։ Եթե սրտխառնոցը հիմնակա-
նٳմ առավոտյան ժամերին է 
նկատվٳմ, ապա դեռևս անկող-

նٳմ պառկած վիճակٳմ փորձեք 
ինչ-որ չոր բան ٳտել, օրինակ՝ չո-
րահաց կամ թխվածքաբլիթներ 
(եթե բերանի խոռոչٳմ կամ կոկոր-
դٳմ խոցեր կան կամ անհանգս-
տացնٳմ է բերանٳմ չորٳթյան 
զգացٳմը, ապա այս խորհٳրդը 
Ձեզ հարմար չէ)։

Ÿ Խմեք սառը, ոչ քաղցրացրած 
մրգային հյٳթեր (խնձորի կամ խա-
ղողի) կամ թեթև գազավորված, 
կոֆեին չպարٳնակող, զովացٳ-
ցիչ ըմպելիքներ՝ նախապես գա-
զազրկելով դրանք։

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

Ÿ Երբ սրտխառնոց եք զգٳմ, շնչեք 
հանգիստ, դանդաղ և խորը, հնա-
րավորٳթյան դեպքٳմ դٳրս եկեք 
մաքٳր օդ շնչելٳ։

Ÿ Ձեր ٳշադրٳթյٳնը շեղեք այլ բա-
ների վրա, շփվեք ընկերների հետ, 
երաժշտٳթյٳն լսեք կամ հեռٳս-
տացٳյց դիտեք։

Ուղեցٳյց հիվանդների և խնամատարների համար   33



34     Քիմիաթերապիա 

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

Ÿ Խٳսափեք քաղցր, տապակած և 
ճարպոտ/յٳղոտ ٳտելիքից։

Ÿ Հանգստացեք, սակայն ٳտելٳց 
հետո մոտ երկٳ ժամ մի՛ պառկեք։

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

Ÿ Քիմիաթերապիայից առաջ ընդա-
մենը թեթև նախաճաշեք։

Նախքան բٳժման մեկնարկը ճշտեք 
Ձեզ բٳժող բժշկից` արդյոք Ձեզ նշա-
նակված քիմիաթերապևտիկ դեղա-
միջոցն առաջացնٳմ է սրտխառնոց 
կամ փսխٳմ: Եթե այդպես է, ապա 
Ձեզ կտրամադրեն «հակաէմետիկ դե-
ղամիջոցների» պլան, որն առանձնա-
հատٳկ է Ձեզ նշանակված քիմիաթե-
րապևտիկ դեղամիջոցների համար: 
Կան կանխարգելիչ դեղեր, որոնք կա-
րող են վերահսկել փսխٳմը նախքան 
դրա սկսվելը, և դեղեր, որոնք կարելի 
է օգտագործել, երբ արդեն սրտխառ-
նոց ٳնեք կամ հաճախակի փսխٳմ 
եք: Հարկավոր է ٳշադիր հետևել հրա-
հանգներին: 

Որոշ հակաէմետիկ դեղեր պետք է 
ընդٳնել քիմիաթերապևտիկ դեղա-
միջոցի ընդٳնٳմից առաջ և շարٳ-

նակել երկٳ կամ երեք օր դրանից հե-
տո: Տարբեր հակաէմետիկ դեղամի-
ջոցներ ընդٳնٳմ են խմելٳ, ներարկ-
ման կամ մոմիկի ձևով:

Սրտխառնոցն ٳ փսխٳմը կարող են 
սկսվել քիմիաթերապևտիկ դեղամի-
ջոցն ընդٳնելٳ ընթացքٳմ և տևել մի 
քանի ժամ, երբեմն էլ՝ մի քանի օր: 
Տեղեկացրեք բժշկին կամ բٳժքրոջը, 
եթե ٳժեղ սրտխառնոց եք զգٳմ, մեկ 
օրից ավելի եք փսխٳմ, կամ խնդիրն 
այնքան լٳրջ է, որ հեղٳկը երկար չի 
մնٳմ Ձեր օրգանիզմٳմ, և Դٳք ջրա-
զրկվٳմ եք:

Սրտխառնոցն ٳ փսխٳմը գրեթե բո-
լոր դեպքերٳմ կարելի է նվազեցնել 
սննդակարգի փոփոխٳթյամբ և երկٳ 
ախտանիշները թեթևացնող հակա-
էմետիկ դեղամիջոցներով: Տարբեր 
հակաէմետիկ դեղամիջոցներ տար-
բեր կերպ են ազդٳմ, ٳստի հնարա-
վոր է՝ ստիպված լինեք մեկից ավելի 
դեղամիջոցներ փորձել՝ հասկանալٳ 
դրանց ազդեցٳթյٳնը Ձեր օրգանիզ-
մի վրա:

Հոգնածٳթյٳն

«Լինٳմ են օրեր, երբ այնքան քիչ 

էներգիա ٳնեմ, որ նٳյնիսկ 

դժվարանٳմ եմ խոսել։ Ինչո՞ւ եմ այս 

աստիճանի հոգնածٳթյٳն զգٳմ»:

Թեև այս մասին հաճախ չեն խոսٳմ, 
բայց հոգնածٳթյٳնը հակաٳռٳց-



քային բٳժման տարածված կողմնա-
կի ազդեցٳթյٳնն է, երբ՝

Ÿ ֆիզիկական, զգացմٳնքային կամ 
հոգեկան սպառվածٳթյٳն եք 
զգٳմ,

Ÿ Ձեր ձեռքերն ٳ ոտքերը ծանրա-
ցած են թվٳմ,

Ÿ բացակայٳմ է հետաքրքրٳթյٳնն 
առօրյա կյանքի նկատմամբ,

Ÿ խնդիրներ ٳնեք կենտրոնանալٳ 
և գիտակցٳթյան հստակٳթյան 
հետ կապված։

Հոգնածٳթյٳնը կարող է տատանվել 
մեղմից ընդհٳպ մինչև սպառվա-
ծٳթյٳն: Այն տարբերվٳմ է երկար 
օրվա ավարտին ٳնեցած հոգնածٳթ-
յան զգացٳմից և չի վերանٳմ քٳնը 
կամ հանգիստն առնելٳց հետո: Հոգ-
նածٳթյٳնն ամենաٳժեղ կերպով 
դրսևորվٳմ է բٳժման ցիկլի ավար-
տին և շատ այլ կողմնակի ազդեցٳ-
թյٳնների պես, սովորաբար, քիմիա-
թերապիայի ավարտից հետո վերա-
նٳմ է ժամանակի ընթացքٳմ:

Բٳժման հետ կապված հոգնածٳ-
թյٳնը ծանր է ٳ համառ և միշտ չէ, որ 
հաջորդٳմ է ֆիզիկական գործٳ-
նեٳթյանը: Այն կարող է անկանխա-
տեսելի, հٳզական և ճնշող լինել: Եթե 
ա  րդեն ٳնեք ٳռٳցքային հիվանդٳ-
թյամբ պայմանավորված թٳլٳթյٳն 
կամ այլ նյարդաբանական ախտա-
նիշներ, ապա հոգնածٳթյٳնը կարող 
է էլ ավելի խորացնել դրանք:

Հոգնածٳթյան կառավարման առա-
ջին քայլն է տեղեկացնել Ձեզ բٳժող 
թիմին նշված ախտանիշների աստի-
ճանի մասին: Զգալի տարբերٳթյٳն 
կա «հոգնածٳթյٳն» զգալٳ և այնքան 
սպառված լինելٳ միջև, երբ նٳյնիսկ ի 
վիճակի չեք դٳրս գալ անկողնٳց: Ձեզ 
բٳժող թիմը կարող է ստٳգել` արդյոք 
դա բٳժման հետ կապված հոգնածٳ-
թյٳն է և հաստատել, ո  ր չկան այդ ախ-
տանիշների պատճառ հանդիսացող 
այլ չպարզված առողջական խնդիր-
ներ: Այդ տեղեկٳթյٳնների հիման 
վրա բٳժող թիմի հետ կարող եք 
քննարկել Ձեր հոգնածٳթյան կառա-
վարման ձևերը և նվազեցնել դրա 
ազդեցٳթյٳնը կյանքի որակի վրա:

Հակաքաղցկեղային բٳժٳմը կարող 
է վատթարացնել Ձեր քٳնը կամ 
հակառակը՝ քնկոտ դարձնել։ Ուռٳց-
քային հիվանդٳթյամբ պայմանավոր-
ված ցավը, սթրեսը, անհանգստٳ-
թյٳնը կամ դեպրեսիան գերլարվա-
ծٳթյٳն են առաջացնٳմ, և Դٳք հոգ-
նածٳթյٳն եք զգٳմ։ Նորմալ է, երբ 
բٳժման ընթացքٳմ սովորականից 
քիչ էներգիա եք ٳնենٳմ: Պետք է 
ճանաչել և հասկանալ սեփական մար-
մինը։ Ծարավը նշանակٳմ է, որ հար-
կավոր է ջٳր խմել, հոգնածٳթյٳնը 
հٳշٳմ է, որ մարմինը հանգստի 
կարիք ٳնի։ Մի՛ ստիպեք ինքներդ Ձեզ 
աշխատել, երբ զգٳմ եք էներգիայի 
պակասը։ Հանգստացե՛ք և մի՛ ծան-
րաբեռնեք Ձեզ։
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Ինչպե՞ս պայքարել հոգնածٳթյան 

դեմ

Ÿ Հնարավորٳթ յան  դեպքٳմ 
նստեք՝ կանգնելٳ փոխարեն։ Աշ-
խատանքի ժամանակ կարճատև 
ընդմիջٳմներ կատարեք կամ 
ննջեք։

Ÿ Խնայեք Ձեր էներգիան ամենակա-
րևոր գործերի համար, հետաձգեք 
այլ պարտականٳթյٳնները կամ 
գտեք ինչ-որ մեկին, ով Ձեր փո-
խարեն կկատարի դրանք։ Օգնٳ-
թյան դիմեք առօրյա խնդիրների 
լٳծման համար, ինչպիսիք են երե-
խայի խնամքը, գնٳմների կատա-
րٳմը, տնային աշխատանքը: 

Ÿ Կազմակերպեք Ձեր առօրյան այն-
պես, որ դա հարմարեցված լինի 
Ձեր էներգիայի վերելքներին և ան-
կٳմներին։ Ձեր ինքնազգացողٳ-
թյան մասին օրագիր վարեք։ Գտեք 
նմանակման օրինակներ։

Ÿ Ակտիվٳթյٳնը բարելավٳմ է ար-
յան շրջանառٳթյٳնը և Ձեր մարմ-
նին ավելի շատ էներգիա է հաղոր-
դٳմ։ Կատարեք ամենօրյա զբո-
սանքներ։

Ÿ Մեծ քանակٳթյամբ հեղٳկ խմեք։ 
Տեղեկացեք Ձեր բժշկից, թե որ 
ըմպելիքներն են հատկապես օգ-
տակար Ձեզ համար։

Ÿ Սնٳնդը համարվٳմ է Ձեր մարմնի 
վառելիքը, ٳստի հարկավոր է լավ 
սնվել։ Կերակٳր պատրաստելիս 
ձեռքի տակ ٳնեցեք բոլոր անհրա-
ժեշտ բաղադրիչները, կրկնակի չա-
փաբաժին պատրաստեք, որի կեսը 
կարող եք ٳտել հաջորդ անգամ։

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

Ÿ Հանգստացեք/հանդարտվեք նախ-
քան քնելը․ փորձեք հանգստաց-
նող երաժշտٳթյٳն լսել կամ տաք 
լոգանք ընդٳնել։

Ÿ Խٳսափեք կոֆեինի օգտագործٳ-
մից ճաշից հետո և երեկոյան ժա-
մերին։ Դրա ազդեցٳթյٳնը կարող 
է մի քանի ժամ տևել և խանգարել 
Ձեր քٳնը։

Ÿ Նստած կամ պառկած դիրքից դան-
դաղ տեղաշարժվեք՝ կանխելٳ 
գլխապտٳյտը:

Ցավ

Քիմիաթերապիայի ժամանակ կի-
րառվող պատրաստٳկները երբեմն 
կարող են ցավոտ կողմնակի ազդե-
ցٳթյٳններ առաջացնել։ Այդպիսի դե-
ղամիջոցները վնասٳմ են նյարդերը և 



կարող են առաջացնել այրոցի ٳ 
թմրածٳթյան զգացողٳթյٳն, բٳթ 
կամ սٳր ցավ՝ հիմնականٳմ ձեռքերի 
և ոտնաթաթերի մատներٳմ։ Որոշ 
պատրաստٳկներ առաջացնٳմ են 
ցավոտ խոցեր բերանٳմ, գլխացավեր 
կամ մկանային ցավեր, տհաճ զգա-
ցٳմներ կամ ցավեր ստամոքսٳմ։ 
Չարորակ ٳռٳցքն ինքնին նٳյնպես 
կարող է ցավերի պատճառ լինել։

Քաղցկեղով հիվանդ և քիմիաթերա-
պիա ստացող ոչ բոլոր մարդիկ են տա-
ռապٳմ ցավերից, որոնք պայմանա-
վորված են բٳն հիվանդٳթյամբ կամ 
բٳժٳմով։ Բայց եթե կան ցավեր, 
ապա դրանք կարելի է մեղմացնել։

Օգնٳթյٳն ստանալٳ նպատակով 
հնարավորինս մանրամասն պատմեք 
Ձեզ անհանգստացնող ցավի մասին.

Ÿ Որտե՞ղ եք զգٳմ ցավ։

Ÿ Ինչպիսի՞ն է դա՝ սٳր, բٳթ, անդա-
դար և այլն։

Ÿ Որքա՞ն սաստիկ է։

Ÿ Ի՞նչ տևողٳթյٳն ٳնի։

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

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

Ցավի ինտենսիվٳթյٳնը բնٳթագրե-
լիս կիրառեք ցավի սանդղակ։ Փորձեք 
գնահատել Ձեր ցավի ինտենսիվٳ-
թյٳնը թվերով՝ 0-10 միջակայքٳմ։ Ցա-

վի բացակայٳթյան դեպքٳմ դրա ին-
տենսիվٳթյٳնը հավասար է 0-ի, իսկ 
անտանելի ցավի դեպքٳմ՝ 10-ի։ Դٳք 
կարող եք օգտվել նաև 0-5 կամ 0-100 
սանդղակից, սակայն չմոռանաք տե-
ղեկացնել Ձեր բժշկին, թե որ սանդ-
ղակն եք կիրառٳմ. օրինակ՝ իմ ցավի 
ինտեսիվٳթյٳնը հավասար է 7-ի՝ 0-
10 սանդղակի համաձայն։

Ÿ Եթե անդադար կամ պարբերա-
կան ցավեր ٳնեք, ապա կանոնա-
վոր կերպով խմեք Ձեզ նշանակ-
ված ցավազրկող դեղամիջոցները 
(ըստ ցٳցված ժամերի)։

Ÿ Մի՛ մոռացեք ընդٳնել Ձեզ նշա-
նակված դեղամիջոցները։ Ցավն 
առաջանալٳ դեպքٳմ այն ավելի 
դժվար է վերահսկել։

Ÿ Ցավազրկող դեղամիջոցներ ըն-
դٳնելٳ հետ միաժամանակ, փոր-
ձեք հանգստացնող վարժٳթյٳն-
ներ կատարել, որոնք կարող են 
նվազեցնել լարվածٳթյٳնն ٳ վա-
խը՝ այդպիսով մեղմացնելով նաև 
ցավը։

Ÿ Անդադար կամ քրոնիկ ցավի դեպ-
քٳմ, որը վերահսկվٳմ է ցավա-
զրկող դեղամիջոցներով, երբեմն 
կարող եք կարճատև սٳր կամ 
սաստիկ ցավեր զգալ։ Եթե նման 
նոպաներն առաջանٳմ են հիմնա-
կան բٳժման ֆոնին, ապա լրացٳ-
ցիչ՝ կարճատև ազդեցٳթյամբ ցա-
վազրկող դեղամիջոցներ օգտա-
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գործեք։ Մի՛ սպասեք, որ ցավը 
սաստկանա, քանի որ հետո այն 
ավելի դժվար է վերահսկել։

Ցավի բٳժման համար զանազան դե-
ղամիջոցներ և բٳժման մեթոդներ են 
կիրառվٳմ։ Հարկավոր է միայն գտնել 
ճիշտ եղանակը։ Անհրաժեշտٳթյան 
դեպքٳմ խորհրդակցեք համապա-
տասխան ոլորտի մասնագետների 
հետ։

Անեմիա

Քիմիաթերապիան կարող է թٳլացնել 
ոսկրածٳծի՝ էրիթրոցիտներ (արյան 
կարմիր գնդիկներ) արտադրելٳ 
-նը, որոնց նպատակն է օրٳթյٳնակٳ
գանիզմն ապահովել թթվածնով։ Եթե 
էրիթրոցիտները չափազանց սակա-
վաթիվ են, ապա օրգանիզմի հյٳս-
վածքները բավականաչափ թթվածին 
չեն ստանٳմ, և այս վիճակը կոչվٳմ է 
անեմիա։ Անեմիայի նշաններն են 
հևոցը, թٳլٳթյٳնը և հոգնածٳթյٳ-
նը։ Կապ հաստատեք Ձեզ բٳժող 
բժշկի հետ, եթե Ձեզ մոտ առաջացել է 
ստորև նշված ախտանիշներից որևէ 
մեկը՝

Ÿ տկարٳթյٳն, թٳլٳթյٳն,

Ÿ գլխապտٳյտ,

Ÿ հևոց,

Ÿ դժվարացած շնչառٳթյան կամ 
սրտի հիվանդագին բաբախման 
զգացողٳթյٳն։

Քիմիաթերապիայի ժամանակ հա-
ճախ են իրականացվٳմ արյան հե-
տազոտٳթյٳններ՝ պարզելٳ էրիթրո-
ցիտների քանակը։ Եթե դրանք սակա-
վաթիվ են, ապա բٳժող բժիշկը հա-
մապատասխան դեղամիջոցներ 
կնշանակի։

Եթե ախտորոշվել է անեմիա, ապա.

Ÿ Հանգստացեք, գիշերը սովորակա-
նից երկար քնեք, հնարավորٳ-
թյան դեպքٳմ փորձեք մի փոքր 
քնել նաև ցերեկային ժամերին։

Ÿ Սահմանափակեք Ձեր ակտիվٳ-
թյٳնը, ٳժերը խնայեք միայն ամե-
նակարևոր գործերի համար։

Ÿ Խնդրեք այլ մարդկանց օգնել Ձեզ 
տնային գործերٳմ՝ գնٳմներ կատա-
րելٳ, մաքրٳթյٳն անելٳ և այլն։

Ÿ Օգտագործեք հնարավորինս տա-
րատեսակ սնٳնդ:

Ÿ Նստած դիրքից հարկավոր է դան-
դաղ վեր կենալ։ Եթե պառկած եք, 
ապա սկզբٳմ պետք է նստել, 
այնٳհետև տեղից բարձրանալ՝ 
կանխելٳ գլխապտٳյտի առաջա-
ցٳմը։



Օրգանիզմի պաշտպանٳմն 

ինֆեկցիաներից

Բٳժման ընթացքٳմ նٳյնիսկ 

թեթև ինֆեկցիաները կարող են 

մեծ խնդիրներ առաջացնել, ٳստի 

տեղեկացեք` ինչպես պաշտպանվել 

դրանցից։

Քիմիաթերապիան Ձեզ սովորակա-
նից ավելի զգայٳն և ընկալٳնակ է 
դարձնٳմ ինֆեկցիաների նկատ-
մամբ։ Դրա պատճառն այն է, որ հա-
կաٳռٳցքային բٳժٳմը ոսկրածٳծի 
վնասվածք է առաջացնٳմ, ինչի հե-
տևանքով էլ ոսկրածٳծն ավելի քիչ քա-
նակով արյան սպիտակ գնդիկներ է 
արտադրٳմ։ Արյան սպիտակ գնդիկ-
ները՝ լեյկոցիտները, պայքարٳմ են 
բազմաթիվ ախտածին մանրէների 
դեմ՝ հանդիսանալով մարդٳ իմٳնա-
յին համակարգի հիմքը։

Քիմիաթերապիայի ժամանակ Ձեր 
արյան սպիտակ գնդիկների քանակը 
մշտապես վերահսկվٳմ է։ Անհրաժեշ-
տٳթյան դեպքٳմ բժիշկը նշանակٳմ 
է այնպիսի դեղամիջոցներ, որոնց օգ-
նٳթյամբ կարելի է բարձրացնել ար-
յան սպիտակ գնդիկների քանակը՝ 
այդպիսով նվազեցնելով ինֆեկցիայի 
վտանգը։

Բորբոքٳմ առաջացնող մանրէների 
մեծամասնٳթյٳնը ծագٳմ է օրգա-
նիզմի նորմալ միկրոֆլորայից, այս-
ինքն` նման բակտերիաներն առկա են 
նաև առողջ մարդկանց մաշկի վրա և 

բերանٳմ, մարսողական ٳ սեռական 
համակարգٳմ։ Նٳյնիսկ եթե չափա-
զանց հոգատար լինեք ինքներդ Ձեր 
նկատմամբ, այնٳամենայնիվ Դٳք 
պաշտպանված չեք ինֆեկցիաներից։ 
Միաժամանակ, կարող եք նվազեցնել 
հիվանդٳթյան ռիսկը՝ առաջնորդվե-
լով հետևյալ խորհٳրդներով՝

Ÿ Ձեռքերը հաճախակի լվացեք օրվա 
ընթացքٳմ։ Հատկապես խնամ-
քով լվացվեք նախքան ճաշելը, զٳ-
գարանից օգտվելٳց և կենդանի-
ների հետ շփվելٳց հետո։

Ÿ Յٳրաքանչյٳր կղٳմից հետո հա-
տٳկ խնամքով լվացեք հետանցքի 
հատվածը՝ օգտվելով հատٳկ լվա-
ցող միջոցից կամ մանկական օճա-
ռից։ Եթե ٳղիղ աղիքٳմ երակային 
հանգٳյցներ (թٳթք) ٳնեք կամ 
այդ հատվածٳմ բորբոքման նշան-
ներ են նկատվٳմ, ապա խորհր-
դակցեք բժշկի հետ։ Փորկապٳ-
թյան դեպքٳմ խորհրդակցեք 
բժշկի հետ` նախքան հոգնա անելը 
կամ ٳղիղաղիքային մոմիկներ 
դնելը։

Ÿ Աշխատեք կանխել փորկապٳ-
թյան դեպքերը, քանի որ դրանք 
կարող են առաջացնել ٳղիղ աղի-
քի գրգռٳմ։ Թաղանթանյٳթերով 
հագեցած սննդակարգը և ջրի 
առատ օգտագործٳմը նպաստٳմ 
են աղիների գործٳնեٳթյան կար-
գավորմանը։ Մի՛ օգտագործեք հետ-
անցքային ջերմաչափ։

Ուղեցٳյց հիվանդների և խնամատարների համար   39



40     Քիմիաթերապիա 

Ÿ Խٳսափեք վարակակիրների հետ 
շփٳմներից, այսինքն՝ այն մարդ-
կանցից, որոնք հիվանդ են հար-
բٳխով, գրիպով, կարմրٳկով կամ 
ջրծաղիկով։

Ÿ Խٳսափեք մարդաշատ վայրեր այ-
ցելելٳց։ Խանٳթ կամ կինոթատ-
րոն գնացեք այն ժամին, երբ են-
թադրաբար այնտեղ քիչ մարդ է 
լինٳմ։

Ÿ Խٳսափեք շփٳմից այն երեխա-
ների հետ, որոնք վերջերս են պատ-
վաստվել, այսպես կոչված, «կեն-
դանի պատվաստանյٳթով» (օրի-
նակ՝ ջրծաղիկի դեմ), քանի որ դա 
կարող է վտանգավոր լինել թٳլա-
ցած իմٳնային համակարգով 
մարդկանց համար։

Ÿ Մատնահարդարման ժամանակ եր-
բեք չի կարելի հեռացնել եղٳնգնե-
րը պատող մաշկը։

Ÿ Ուշադիր և զգٳյշ եղեք սٳր պարա-
գաներ օգտագործելիս՝ մկրատ-
ներ, դանակներ, ասեղներ, որպես-
զի պատահաբար չվնասեք ինք-
ներդ Ձեզ։

Ÿ Ածելիի փոխարեն էլեկտրասափրիչ 
օգտագործեք։ Հետևեք Ձեր բերա-
նի հիգիենային։ Հաճախակի մաք-
րեք ատամները և ատամի փափٳկ 
խոզանակ օգտագործեք։ Պարբե-
րաբար փոխեք Ձեր ատամի խոզա-
նակը։ Եթե բերանի խոռոչٳմ ին-
ֆեկցիա եք ٳնեցել, ապա փոխեք 

Ձեր ատամի խոզանակը, որպեսզի 
ինֆեկցիան նորից չկրկնվի։

Ÿ Մի՛ սեղմեք և մի՛ քերեք պզٳկներն 
բշտիկները։ ٳ

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

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

Ÿ Եթե մաշկը չափազանց չոր է դար-
ձել կամ սկսել է ճաքճքել, ապա 
լոսյոններ կամ յٳղեր օգտագործեք։

Ÿ Եթե վնասել եք մաշկը, ապա տաք 
ջրով, օճառով և հականեխիչ լٳ-
ծٳյթով անհապաղ մաքրեք վերքը։

Ÿ Խٳսափեք շփվել տնային կենդա-
նիների կղանքի հետ՝ կատٳների 
համար նախատեսված զٳգարա-
նٳմ, թռչٳնների վանդակٳմ, ակ-
վարիٳմٳմ։

Ÿ Խٳսափեք ոչ թարմ ջրի հետ շփٳ-
մից, օրինակ՝ ծաղկամաններից, որ-
տեղ բազմաթիվ բակտերիաներ են 
ապրٳմ և բազմանٳմ։

Ÿ Պաշտպանիչ ձեռնոցներ կրեք, երբ 
այգեգործական աշխատանքներ 
եք կատարٳմ կամ տանը մաքրٳ-
թյٳն եք անٳմ։

Ÿ Առանց Ձեզ բٳժող բժշկի հետ 
խորհրդակցելٳ պատվաստٳմներ 
մի՛ կատարեք։

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



կավոր է դրանք մանրակրկիտ մշա-
կել։ Մի՛ կերեք նախապես կտրատ-
ված սննդամթերք (մսային խոր-
տիկներ, պանրեղեն)։

Ինֆեկցիայի նշանները

Անհապաղ կապ հաստատեք Ձեզ բٳ-
ժող բժշկի հետ, եթե նկատել եք ստո-
րև նշված ախտանիշներից որևէ մեկը.

Ÿ 38°С-ից բարձր ջերմٳթյٳն,

Ÿ տենդ,

Ÿ քրտնարտադրٳթյٳն,

Ÿ ստամոքսի խանգարٳմ,

Ÿ հաճախակի կամ ցավոտ միզար-
ձակٳմ,

Ÿ -ժա ٳլ տալٳժեղ հազ կամ ցավ կٳ
մանակ,

Ÿ հեշտոցի արտասովոր գրգռٳմ/ 
բորբոքٳմ կամ քոր,

Ÿ կարմրٳթյٳն, այտٳցներ և ցավի 
զգացٳմ վերքերի, խոցերի, ստո-
մաների, պզٳկների կամ կատետ-
րի շրջանٳմ,

Ÿ ցավ և ճնշٳմ հայմորյան խոռոչնե-
րٳմ,

Ÿ ականջացավ, գլխացավ կամ պա-
րանոցի ցավոտ լարվածٳթյٳն,

Ÿ բշտիկներ շٳրթերին և մաշկի վրա,

Ÿ խոցեր բերանٳմ։

Բորբոքման մասին վկայող ախտանի-
շը հայտնաբերելիս անհապաղ տեղե-
կացրեք Ձեզ բٳժող բժշկին։ Դա 

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

Արյան մակարդելիٳթյան 

հետ կապված խնդիրներ

Հակաٳռٳցքային դեղամիջոցները 
կարող են վնասել ոսկրածٳծի՝ թրոմ-
բոցիտներ կամ արյան թիթեղիկներ 
արտադրելٳ կարողٳթյٳնը, որոնք 
կպչٳմ են միմյանց և այդպիսով ստի-
պٳմ են արյանը մակարդվել՝ կանգ-
նեցնելով արյٳնահոսٳթյٳնը։

Եթե արյան մեջ չկան բավականաչափ 
քանակով թրոմբոցիտներ, ապա ար-
յٳնահոսٳթյٳններն ٳ արյٳնազե-
ղٳմները կարող են սովորականից 
ավելի հաճախ տեղի ٳնենալ, երբեմն՝ 
նٳյնիսկ առանց վնասվածքի կամ 
տրավմայի։

Դիմեք Ձեզ բٳժող բժշկին, եթե  նկա-
տել եք ստորև նշված ախտանիշներից 
որևէ մեկը.

Ÿ անսպասելի արյٳնազեղٳմներ,

Ÿ փոքր կարմիր կետեր մաշկի վրա,

Ÿ մեզի կարմրավٳն կամ վարդա-
գٳյն երանգ,

Ÿ սև կամ արյٳնոտ կղանք,

Ÿ արյٳնահոսٳթյٳն լնդերից կամ 
քթից,

Ÿ արյٳնահոսٳթյٳն հեշտոցից, ին-
չը նախկինٳմ չի եղել,
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Ÿ չափազանց առատ և երկարատև 
դաշտան,

Ÿ գլխացավ կամ տեսողٳթյան խան-
գարٳմ։

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

Ինչպե՞ս կանխարգելել խնդիրները, 

եթե արյան թիթեղիկները քիչ են

Ÿ Նախքան վիտամիններ, բնական 
հավելանյٳթեր կամ առանց դեղա-
տոմսի վաճառվող այլ դեղամիջոց-
ներ ընդٳնելը՝ խորհրդակցեք Ձեզ 
բٳժող բժշկի հետ։ Նշված պատ-
րաստٳկներից մեծամասնٳթյٳնն 
ասպիրին է պարٳնակٳմ, որը 
նաև վնասٳմ է թրոմբոցիտների 
ֆٳնկցիան։

Ÿ Ատամները մաքրելٳ համար շատ 
փափٳկ խոզանակ օգտագործեք։

Ÿ Քիթը զգٳշորեն մաքրեք, փափٳկ 
թաշկինակ օգտագործեք։

Ÿ Ուշադիր և զգٳյշ եղեք սٳր պարա-
գաների՝ դանակների, մկրատների 
և այլ իրերի հետ աշխատելիս, որ-
պեսզի պատահաբար չվնասեք 
ինքներդ Ձեզ։

Ÿ Որևէ բան թխելիս կամ արդٳկելիս 
զգٳյշ եղեք այրվածքներ ստանա-
լٳց։

Ÿ Մի՛ զբաղվեք այնպիսի մարզաձևե-
րով և այլ գործٳնեٳթյամբ, որոնց 
պատճառով մեծ է վնասվածքներ և 
տրավմաներ ստանալٳ վտանգը։

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

Ÿ Ածելիի փոխարեն էլեկտրասափ-
րիչ օգտագործեք։

Բերանի, լնդերի և ըմպանի 

խնդիրներ

Քիմիաթերապիայի ժամանակ չափա-
զանց կարևոր է պահպանել բերանի 
խոռոչի հիգիենան։ Որոշ հակաٳռٳց-
քային պատրաստٳկներ կարող են 
վնասել բերանի և ըմպանի լորձաթա-
ղանթները՝ առաջացնելով խոցեր։ 
Նման վիճակը կոչվٳմ է ստոմատիտ 
կամ մٳկոզիտ։ Քիմիաթերապիան կա-
րող է լորձաթաղանթները չոր և արյٳ-
նահոսող դարձնել կամ գրգռٳմ առա-
ջացնել բերանٳմ կամ ըմպանٳմ։ Այն 
հիվանդները, որոնք քիմիաթերա-
պիայի մեկնարկից ի վեր վատ են 
սնվել, ավելի են հակված նման 
խնդիրներ ٳնենալٳն:

Բերանի խոռոչٳմ խոցերը չափա-
զանց ցավոտ են, բացի այդ, դրանք 
կարող են նաև բորբոքٳմ առաջաց-



նել։ Բորբոքٳմներ առաջացնٳմ են բե-
րանٳմ ապրող բակտերիաները, 
որոնք առողջ մարդٳ համար որևէ 
վտանգ չեն ներկայացնٳմ։ Լորձաթա-
ղանթի խոցերն ավելի հեշտ է կանխ-
արգելել, քան բٳժել։

Ինչպե՞ս պահպանել ատամների և 

բերանի խոռոչի առողջٳթյٳնը

Ÿ Տեղեկացեք Ձեզ բٳժող բժշկից քի-
միաթերապիայի մեկնարկի ժամ-
կետի մասին, որպեսզի նախօրոք 
հասցնեք այցելել ատամնաբٳյժին։ 
Անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ հե-
ռացրեք ատամնաքարերը, մի՛ մո-
ռացեք ٳշադրٳթյٳն դարձնել 
նաև լնդերին։ Հարկավոր է բٳժել 
լնդերի բոլոր հիվանդٳթյٳնները և 
վերացնել բորբոքման բոլոր օջախ-
ները։ Եթե Ձեր ատամնապրոթեզն 
իր չափերով Ձեզ հարմար չէ կամ 
հարելով վնասٳմ է լնդերը, ապա 
տեղեկացրեք այդ մասին Ձեր 
ատամնաբٳյժին։ Քիմիաթերա-
պիան ատամները խոցելի է դարձ-
նٳմ կարիեսով ախտահարման հա-
մար, ٳստի բժիշկը կարող է Ձեզ 
խորհٳրդ տալ բերանի խոռոչը ողո-

ղելٳ համար ֆտոր պարٳնակող 
հեղٳկ կամ գել օգտագործել։

Ÿ Ուտելٳց հետո ամեն անգամ մաք-
րեք ատամները՝ փափٳկ խոզա-
նակով: Այդ գործողٳթյٳնը կա-
տ ա ր ե ք  մե ղ մ ո ր ե ն ՝  ա ռ ա ն ց 
ատամներն ٳժեղ հարելٳ/տրո-
րելٳ, որպեսզի չվնասեք լնդերը և 
բերանի լորձաթաղանթը։ Հարց-
րեք Ձեր ատամնաբٳյժին, թե ինչ-
պիսի խոզանակ և մածٳկ կարելի է 
օգտագործել, եթե լնդերը չափա-
զանց զգայٳն են։ Սնվելٳց հետո և 
նախքան քնելը բերանը ողողեք 
տաք աղաջրով։

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

Ÿ Բերանի խոռոչը ողողելٳ համար 
մի՛ օգտագործեք ալկոհոլ պարٳ-
նակող հեղٳկ։ Բժշկից կամ դեղա-
գործից տեղեկացեք, թե բերանի 
խոռոչը ողողելٳ հեղٳկներից 
որոնք են բٳժիչ և փափկեցնող 
ազդեցٳթյամբ, օրինակ՝ խմելٳ 
սոդա պարٳնակող լٳծٳյթը 
գրգռٳմ չի առաջացնٳմ։

Եթե բերանի լորձաթաղանթի վրա խո-
ցեր են առաջանٳմ, ապա պետք է 
անհապաղ տեղեկացնել այդ մասին 
Ձեր բժշկին. հավանաբար, անհրա-
ժեշտ կլինի բٳժٳմ նշանակել։ Եթե 
խոցերը ցավոտ են և խանգարٳմ են 
 ն, ապա ստորև բերվածٳտելٳ
խորհٳրդները կարող են օգնել Ձեզ.
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Ÿ Հարցրեք բժշկին, թե ինչ դեղամի-
ջոցներ կարելի է քսել անմիջապես 
վերքի վրա և ինչպես մեղմացնել 
ցավը։

Ÿ Սնٳնդը պետք է լինի սառը կամ 
սենյակային ջերմաստիճանի, քա-
նի որ տաք և շատ տաք ٳտելիքնե-
րը կարող են գրգռել բերանի խո-
ռոչի և ըմպանի զգայٳն լորձաթա-
ղանթը։

Ÿ Օգտագործեք փափٳկ, կրեմա-
նման սննդամթերք, ինչպիսիք են 
պաղպաղակը, կաթնային կոկտեյլ-
ները, մանկական սնٳնդը, փա-
փٳկ մրգատեսակները (բանան և 
խնձորի խյٳս), կարտոֆիլի խյٳսը, 
խաշած ձٳն կամ ձվից պատ-
րաստված շիլան, յոգٳրտը, տնա-
կան պանիրը, պٳդինգը/բիսկվի-
թը (քաղցր թխվածք), ժելեն և այլն։ 
Բլենդերի/հարիչի օգնٳթյամբ 
Դٳք ինքներդ կարող եք  ցանկա-
ցած սննդամթերքից խյٳս պատ-
րաստել։

Ÿ Մի՛ օգտագործեք ստամոքսը 
գրգռող թթٳ սննդամթերք և հյٳ-
թեր, օրինակ՝ լոլիկից և ցիտրٳս-
ներից (նարինջ, թٳրինջ, կիտրոն) 
պատրաստված, ինչպես նաև կծٳ 
և թթٳ, հٳմ և կոպիտ սննդա-
մթերք, օրինակ՝ հٳմ բանջարե-
ղեն, ադի-բٳդի, չորահաց։

Ի՞նչ անել, եթե բերանٳմ չորٳթյٳն 

եք զգٳմ

Ÿ Տեղեկացեք բժշկից` արդյո՞ք բե-
րանի խոռոչը խոնավացնելٳ հա-
մար Ձեզ անհրաժեշտ է օգտագոր-
ծել արհեստական թٳք։

Ÿ Մեծ քանակٳթյամբ հեղٳկ խմեք։

Ÿ Հարցրեք Ձեր բժշկին՝ արդյո՞ք 
կարելի է սառٳյցի փոքր կտորներ 
կամ շաքար չպարٳնակող հաբեր/ 
կոնֆետներ օգտագործել։ Նաև կա-
րող եք շաքար չպարٳնակող ծա-
մոն ծամել։

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

Ÿ Խրթխրթան և չոր ٳտելիքը փափ-
կացրեք հեղٳկի փոքր քանակٳ-
թյամբ:

Ÿ Սնվեք փափٳկ ٳտելիքներով և 
խյٳսերով։

Ÿ Շٳրթերը չորանալٳ դեպքٳմ օգ-
տագործեք համապատասխան բալ-
զամ/քսٳք։

Ÿ Ձեզ մոտ մշտապես ջրով լի շիշ 
-թյան դեպٳնեցեք՝ անհրաժեշտٳ
քٳմ բերանը ողողելٳ համար։

Փորլٳծٳթյٳն

Հակաٳռٳցքային դեղամիջոցների 
պատճառով աղիների լորձաթաղան-
թի վնասվելٳ դեպքٳմ սկսվٳմ է 



փորլٳծٳթյٳն: Եթե դա 24 ժամից 
ավելի է շարٳնակվٳմ կամ ٳղեկց-
վٳմ է ջղաձգող ցավերով, դիմեք Ձեզ 
բٳժող բժշկին։ Ծանր փորլٳծٳթյան 
դեպքٳմ նա կնշանակի աղիների գոր-
ծٳնեٳթյٳնը կարգավորող դեղամի-
ջոցներ։ Եթե փորլٳծٳթյٳնը չի դա-
դարٳմ տևական ժամանակահատ-
վածٳմ, ապա չի բացառվٳմ, որ ան-
հրաժեշտ լինի հեղٳկի ներերակային 
ներմٳծٳմ կատարել՝ վերականգնելٳ 
հեղٳկի և սնٳցող նյٳթերի կորցրած 
ծավալը։ Մի՛ օգտագործեք առանց 
դեղատոմսի վաճառվող որևէ դեղա-
միջոց՝ նախքան Ձեզ բٳժող բժշկի 
հետ խորհրդակցելը։

Ի՞նչ անել փորլٳծٳթյան դեպքٳմ

Ÿ Մեծ քանակٳթյամբ հեղٳկ խմեք։ 
Դա կօգնի վերականգնել փորլٳ-
ծٳթյան ժամանակ կորցրած ջրի 
ծավալը։ Ամենաընդٳնելի ըմպե-
լիքներն են ջٳրը, տարատեսակ 
մրգային հյٳթերը, սեղանի հան-
քային ջրերը։ Դրանք խմեք դան-
դաղ, նախընտրելի է սենյակային 
ջերմաստիճանի։ Գազավորված ըմ-
պելիքներ խմելٳ դեպքٳմ դրանք 
նախապես գազազրկեք։

Ÿ Հագեցնող կերակٳրներով երեք 
անգամ սնվելٳ փոխարեն՝ սնվեք 
ավելի հաճախակի՝ սննդի փոքր 
քանակٳթյٳններով։

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

գեցած սննդամթերքով, քանի որ 
փորլٳծٳթյան ժամանակ այդ չա-
փազանց կարևոր հանքային նյٳ-
թի կորٳստը մեծանٳմ է։ Բանան, 
նարինջ, կարտոֆիլ, դեղձ, ծիրանի 
խիտ մրգահյٳթ. այս բոլոր մրգա-
տեսակները հարٳստ են կալիٳ-
մով։

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

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

Ÿ Մի՛ օգտագործեք մնացորդային և 
թաղանթանյٳթերով հարٳստ 
սնٳնդ, որը կարող է ٳժգնացնել 
փորլٳծٳթյٳնը և ստամոքսի 
ջղակծկٳմներ առաջացնել, օրի-
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նակ՝ հացահատիկներով հաց, շի-
լաներ, թարմ բանջարեղեն, լոբի, ըն-
կٳյզ, արևածաղկի սերմեր, ադի-
բٳդի, թարմ կամ չորացրած մրգեր։

Ÿ Չափազանց տաք կամ շատ սառը 
ըմպելիքներն ٳժգնացնٳմ են փոր-
լٳծٳթյٳնը։

Ÿ Կաթնամթերքը նٳյնպես վատթա-
րացնٳմ է Ձեր վիճակը, ٳստի հար-
կավոր է հրաժարվել դրանից, ինչ-
պես նաև պաղպաղակից։

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

Փորկապٳթյٳն

Որոշ պատրաստٳկներ, օրինակ՝ ցա-
վազրկողները, ինչպես նաև որոշակի 
հակաٳռٳցքային դեղամիջոցներ  
առաջացնٳմ են փորկապٳթյٳն: 
Նմանատիպ խնդիր կարող է առաջա-
նալ նաև այն դեպքٳմ, եթե Ձեր 
սննդակարգը քիչ քանակով թաղան-
թանյٳթեր է պարٳնակٳմ, կամ էլ ֆի-
զիկական թٳյլ ակտիվٳթյան պարա-
գայٳմ։ Եթե Ձեր աղիները չեն գործել 
երկٳ օր շարٳնակ, ապա դիմեք Ձեզ 
բٳժող բժշկին, ով խորհٳրդ կտա 
համապատասխան լٳծողական դե-
ղամիջոց օգտագործել։ Պետք չէ փոր-
կապٳթյٳնն ինքնٳրٳյն բٳժել, հատ-
կապես՝ այն դեպքٳմ, եթե Ձեզ մոտ 

առկա է արյան սպիտակ գնդիկների 
կամ արյան թիթեղիկների ցածր մա-
կարդակ։

Փորկապٳթյٳնը կանխելٳ 

խորհٳրդներ

Ÿ Կոֆեին չպարٳնակող ըմպելիք-
ներ խմեք՝ մեծ քանակով, ամենից 
լավը ջٳրն է։

Ÿ Հնարավորինս շատ շարժվեք։ 
Հնարավորٳթյան դեպքٳմ կանո-
նավոր կերպով զբոսնեք:  Շարժվե-
լը խթանٳմ է աղիների գործٳնեٳ-
թյٳնը։

Ÿ Ձեր սննդացանկը համալրեք հա-
ցահատիկի թեփով կամ թաղան-
թանյٳթերով հագեցած լٳծողա-
կան միջոցներով։ Դրանք աստի-
ճանաբար ավելացրեք կերակٳր-
ների մեջ, բավականաչափ հեղٳկ 
խմեք։

Ÿ Օգտագործեք թաղանթանյٳթե-
րով հագեցած սնٳնդ։ Բٳսական 
ճաշատեսակները, բանջարեղենն 
-լոբին կապահովեն թաղանթա ٳ
նյٳթերի առկայٳթյٳնը Ձեր ճա-
շացանկٳմ։ Թաղանթանյٳթերը 
կանխարգելٳմ են փորկապٳ-
թյٳնը՝ նպաստելով կղանքի շարժ-
մանն աղիներٳմ։

Ÿ Օգտագործեք սալորաչիր և խմեք 
սալորաչրից պատրաստված ըմ-
պելիքներ, քանի որ սալորաչիրը 
թաղանթանյٳթերով հարٳստ 



բնական լٳծողական միջոց է։ 
Ամեն առավոտ և ամեն երեկո 
խմեք սալորաչրից պատրաստված 
մեկ բաժակ հյٳթ։

Եթե ٳնեք փորկապٳթյٳն, ապա  

հետևեք ստորև բերված 

խորհٳրդներին.

Ÿ Խմեք տաք ըմպելիքներ՝ կիտրո-
նով կամ սալորաչրով ջٳր կամ խո-
տաբٳյսերով թեյ։

Ÿ Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին, եթե որո-
վայնի շրջանٳմ սٳր ցավ եք զգٳմ 
կամ եթե Ձեր աղիները չեն գործٳմ 
մի քանի օր շարٳնակ։

Նախքան լٳծողական մոմիկներ կամ 
լٳծողական դեղամիջոցներ (բացա-
ռٳթյամբ թաղանթանյٳթերի), փափ-
կեցնող դեղամիջոցներ օգտագործելը 
կամ հոգնա անելը՝ խորհրդակցեք Ձեր 
բժշկի հետ։ Սխալ բٳժٳմը կարող է 
վատթարացնել Ձեր վիճակը։ Որոշ բٳ-
ժական մեթոդներ չի կարելի կիրառել, 
եթե Ձեր արյան սպիտակ գնդիկների 
քանակը ցածր է։

Նյարդային խնդիրներ

«Ես պատրաստ էի այնպիսի 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնների, 

ինչպիսիք են սրտխառնոցն ٳ 

մազաթափٳթյٳնը, բայց ինձ 

զարմացրին այրոցի զգացողٳթյٳնը, 

քորը և ծանրաշարժٳթյٳնը»:

Շատ մարդիկ գիտեն, որ քիմիաթերա-
պիան կարող է կողմնակի ազդեցٳ-
թյٳններ առաջացնել, օրինակ՝ մազա-
թափٳթյٳն, բայց և չգիտեն, որ 
հնարավոր է նյարդային համակարգի 
խնդիրներ ٳնենալ։ Քիմիաթերա-
պիայի ժամանակ կիրառվող որոշ 
պատրաստٳկներ կարող են ազդել 
նյարդային համակարգի վրա. հա-
մակարգ, որը միավորٳմ է մարմնի բո-
լոր մասերը և տեղեկٳթյٳններ փո-
խանցٳմ դեպի գլխٳղեղ և ողնٳղեղ, 
ինչպես նաև հակառակ ٳղղٳթյամբ։ 
Եթե այս համակարգի գործٳնեٳթյٳ-
նը խաթարված է, ապա կարող է առա-
ջանալ կողմնակի ազդեցٳթյٳնների 
լայն բազմազանٳթյٳն, որոնցից 
մեկն է պերիֆերիկ նեյրոպաթիան, 
որն արտահայտվٳմ է ձեռքերի և ոտ-
քերի զգայٳնٳթյան արտասովոր 
խանգարٳմներով։ Հանդիպٳմ են 
նաև այլ ախտանիշներ՝ քորի զգացո-
ղٳթյٳն կամ տանջող զգացողٳթյٳն, 
թմրٳթյٳն, այրող (կամ սառը) ցավ, 
գերզգայٳնٳթյٳն հպման/դիպչելٳ 
նկատմամբ և մկանային թٳլٳթյٳն։ 
Դٳք կարող եք նաև ծանրաշարժٳ-
թյٳն զգալ, հնարավոր են խնդիրներ՝ 
կապված հավասարակշռٳթյան և 
կենտրոնացման հետ, որոշ գործողٳ-
թյٳններ կարող են դժվարٳթյٳններ 
առաջացնել, օրինակ՝ իրեր բարձրաց-
նելը, կոճակներ կոճկելը կամ սեղմելը։ 
Նյարդային համակարգի խնդիրները 
կարող են արտահայտվել ծնոտների 
ցավով, մկանների զգայٳնٳթյամբ, 
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ականջներٳմ աղմٳկով և լսողٳթյան 
խանգարմամբ։

Եթե նկատٳմ եք վերոնշյալ ախտա-
նիշներից որևէ մեկը, անհապաղ դրա 
մասին տեղեկացրեք Ձեր բժշկին, որը 
կարող է վերանայել նշանակված դե-
ղաչափը կամ մեկ այլ դեղամիջոց նշա-
նակել։ Որոշ դեպքերٳմ բժիշկը կա-
րող է նշանակել վիտամիններ կամ 
այնպիսի դեղամիջոցներ, որոնք 
կանխարգելٳմ են վերոնշյալ ախտա-
նիշների առաջացٳմը կամ մեղմաց-
նٳմ են դրանք։ Քիմիաթերապիայի 
դադարեցٳմից հետո նեյրոպաթիա-
ների մեծամասնٳթյٳնն աստիճանա-
բար (ամիսների կամ անգամ տարինե-
րի ընթացքٳմ) անցնٳմ է։ Սակայն 
որոշ դեպքերٳմ նյարդերն անդառ-
նալիորեն են վնասվٳմ։ Անդառնալի 
խանգարٳմները կանխարգելելٳ հա-
մար անմիջապես պատմեք Ձեր 
բժշկին ախտանիշների մասին ճիշտ 
այն պահին, երբ դրանք կհայտնվեն։ 
Օրագիր վարեք. դա կօգնի Ձեզ վեր-
հիշել բոլոր մանրամասները։

Հոգացեք Ձեր մասին

Ÿ Պատմեք բժշկին նկատվող բոլոր 
ախտանիշների մասին։ Անհապաղ 
տեղեկացրեք նրան, եթե ձեռքերի 
կամ ոտքերի զգայٳնٳթյան խան-
գարٳմ եք նկատٳմ։

Ÿ Զգٳյշ եղեք սٳր, տաք կամ վտան-
գավոր իրերի հետ շփվելիս։ Թٳ-
լացած զգացٳմները և ծանրաշար-

ժٳթյٳնը մեծացնٳմ են վնաս-
վածքներ ստանալٳ վտանգը։

Ÿ Պաշտպանեք ոտքերը, կրեք հար-
մարավետ և չսայթաքող կոշիկներ, 
հագեք ոտքերը չսեղմող փափٳկ 
կիսագٳլպաներ։

Ÿ Զգٳշٳթյամբ զբոսնեք, սանդٳղ-
քով վերٳվար անելիս հենվեք բա-
զրիքին։ Լոգարանٳմ կամ լոգա-
խցիկٳմ փռեք ոչ սահٳն մակերե-
սով խսիր։ Զգٳյշ եղեք լոգանք կամ 
ցնցٳղ ընդٳնելիս, ինչպես նաև 
լոգարանից/լոգախցիկից դٳրս գա-
լٳց։

Ÿ Ծալեք և ٳղղեք ձեռքերն ٳ ոտքե-
րը։ Մերսٳմը նٳյնպես կարող է օգ-
տակար լինել։

Ÿ Կանոնավոր ֆիզիկական ծանրա-
բեռնվածٳթյٳնը կազմակերպեք 
զբոսանքների միջոցով, որոնք 
կնպաստեն արյան շրջանառٳ-
թյան բարելավմանը և կարող են 
մեղմացնել ցավը։ Կարող եք նաև 
այլ ֆիզիկական վարժٳթյٳններ 
կատերել՝ բացառելով հեծանիվ վա-
րելը։



Ÿ Այրոցի զգացողٳթյٳնը մեղմաց-
նելٳ համար ձեռքերն ٳ ոտքերն 
ընկղմեք գոլ կամ զով (բայց ոչ շատ 
սառը) ջրի մեջ։ Պարզեք, թե ամե-
նից լավ ինչը կօգնի Ձեզ։

Համի զգացողٳթյան 

փոփոխٳթյٳն

 «Ինձ թվٳմ է, թե ամենը, ինչ ٳտٳմ 

եմ, փայլաթիթեղի համ ٳնի։ Թվٳմ 

է՝ ատամներիս վրա կրկին 

բրեկետներ եմ կրٳմ։ Ինչո՞ւ է 

այդպես»:

Քիմիաթերապիայի ժամանակ կիրառ-
վող դեղամիջոցները կարող են համի 
զգացողٳթյան փոփոխٳթյٳն առա-
ջացնել։ Թթվահամ ճաշատեսակները 
կարող են քաղցր թվալ և հակառակը։ 
Այն ճաշատեսակները, որոնք Դٳք 
նախկինٳմ վայելել եք, այժմ կարող են 
դառնահամ և տհաճ թվալ։ Հաճախ 
բերանٳմ կարող եք մնացորդային 
տհաճ մետաղական համ զգալ, իսկ 
 տելիքը, հնարավոր է, տարօրինակٳ
բٳյր ٳնենա: Սեփական առողջٳթյան 
մասին հոգածٳթյٳնը և դեղամիջոց-
ների կողմնակի ազդեցٳթյٳնները 
նٳյնպես ազդٳմ են ախորժակի վրա, 
սակայն լիարժեք սնٳնդն այժմ առա-
վել կարևոր է, քան երբևէ։ Սննդի պա-
հանջը զարգանٳմ է հիվանդٳթյան 
ընթացքٳմ։ Սնٳնդն օրգանիզմին 
էներգիա և սնٳցող նյٳթեր է փոխան-
ցٳմ, որոնք անհրաժեշտ են ٳռٳցքի 

դեմ պայքարٳմ։ Սնվելٳ մասին մտա-
ծեք որպես բٳժման անքակտելի մի 
մաս։ Եթե Ձեր բժիշկն այլ խորհٳրդ չի 
տվել, ապա ինքներդ Ձեզ համար նպա-
տակ սահմանեք` պահպանել քաշը և 
սեփական օրգանիզմն ապահովել 
լիարժեք սննդով։

Հիշեք, որ բٳժմամբ 

պայմանավորված համի 

զգացողٳթյան 

փոփոխٳթյٳնները 

ժամանակավոր բնٳյթ են 

կրٳմ, և շٳտով Դٳք կրկին 

կկարողանաք վայելել 

տելիքը։ٳ

Ուտելիքն ավելի համեղ դարձնելٳ 

մի քանի խորհٳրդ.

Ÿ Մետաղական սպասքի փոխարեն 
օգտագործեք պլաստմասսայից 
պատրաստված սպասք։

Ÿ Աշխատեք հնարավորինս հաճախ 
մաքրել ատամները, բերանի խո-
ռոչը ողողեք խմելٳ սոդա պարٳ-
նակող լٳծٳյթով։

Ÿ Խմեք մեծ քանակٳթյամբ հեղٳկ։

Ÿ Ավելացրեք տարատեսակ համե-
մٳնքներ՝ բարելավելٳ ٳտելիքի 
համը։ Փորձեք ցիտրٳսներ, աղ, 
շաքար կամ այլ համեմٳնքներ, 
որոնք հավանٳմ եք։
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Ÿ Ճաշակեք ոչ տաք ٳտելիք, քանի 
որ դա թٳյլ է բٳրٳմ և պակաս ազ-
դեցիկ է համի տեսանկյٳնից։ Դա 
կօգնի Ձեզ հոտի և համի զգացո-
ղٳթյٳնների փոփոխٳթյٳնները 
պակաս նկատելի դարձնել։

Ÿ Փորձեք մարինացված տավարի ٳ 
հավի միս և ձٳկ։ Լավ մարինաց-
ված սննդամթերքը պարٳնակٳմ 
է իտալական սոٳսներ, հյٳթեր, 
գինիներ, խորովածի համար նա-
խատեսված թանձրٳկներ կամ սո-
յայի սոٳսներ։

Ÿ Օգտագործեք անանٳխային կոն-
ֆետներ, շնչառٳթյٳնը թարմաց-
նող միջոցներ կամ թարմ մրգերի 
կտորներ։ Դրանք կարող են վե-
րացնել այլ տարօրինակ համերը և 
բերանٳմ թողնել իրենց յٳրահա-
տٳկ համը։ Եթե բերանի խոռոչٳմ 
խոցեր ٳնեք, ապա մի՛ կերեք ցիտ-
րٳսներ, ինչպես նաև մի՛ խմեք 
դրանցից պատրաստված հյٳթեր։

Ÿ Մի՛ օգտագործեք սٳրճ, կոֆեինով 
թեյ, ալկոհոլային ըմպելիքներ և 
քաղցրավենիք։ Մի՛ կերեք տապա-
կած, ճարպոտ/յٳղոտ կամ չափից 
դٳրս համեմված ٳտելիք, որը 
գրգռٳմ է աղիները և կարող է առա-
ջացնել փորլٳծٳթյٳն, ինչպես 
նաև ջղակծկٳմներ։

Ÿ Կոճապղպեղի կամ անանٳխի հա-
վելٳմը (կոճապղպեղի գարեջٳր 
կամ անանٳխով թեյ) կօգնի թաքց-
նել մետաղի մնացորդային տհաճ 
համը։

Ÿ Հնարավորٳթյան դեպքٳմ մշտա-
պես ընտրեք սպիտակٳցներով հա-
րٳստ և բարձր կալորիականٳ-
թյամբ սննդամթերք, օրինակ՝ 
գետնանٳշի/արախիսի կարագ, 
պաղպաղակ, ընկٳյզ, յոգٳրտ, 
լոբի, ոլոռ, ձٳ և պանիր։

Խորհٳրդներ՝ ընդٳնվող 

կալորիաների քանակի 

ավելացման վերաբերյալ

Շատ կարևոր է բավականաչափ քա-
նակٳթյամբ կալորիաներ և սպիտա-
կٳցներ ընդٳնել՝ բարձրացնելٳ օր-
գանիզմի էներգիայի մակարդակը 
քիմիաթերապիայի ընթացքٳմ:

ՆՇՈՒՄ. Հրաժարվե՛ք ճարպոտ/ 

յٳղոտ ճաշատեսակներից, եթե 

դրանք սրտխառնոց և փսխٳմ են 

առաջացնٳմ։

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

Ÿ Ճաշատեսակներին կարագ ավե-
լացրեք։

Ÿ Աղանդերի  մեջ  ավե լացրեք 
կրեմներ կամ հարած սերٳցք։

Ÿ Հաճախակի կերեք պաղպաղակ։

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



Ÿ Կերեք գետնանٳշի/արախիսի կա-
րագ։

Ÿ Տապակած կարտոֆիլին և բանջա-
րեղենին ավելացրեք թթվասեր։

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

Ÿ Կերեք սպիտակٳցներով հագե-
ցած ٳտելիք, օրինակ՝ ձٳկ, միս, 
ձٳ և պանիր։

Առանց Ձեզ բٳժող բժշկի կամ բժիշկ-
դիետոլոգի հետ խորհրդակցելٳ՝ մի՛ 
ընդٳնեք վիտամիններ կամ սննդի 
հավելٳմներ և մի՛ օգտագործեք դե-
ղաբٳյսեր։ Որոշ հավելٳմներ կարող 
են վնասակար լինել և նٳյնիսկ ազդել 
Ձեր բٳժման վրա։

Եղٳնգների և մաշկի 

փոփոխٳթյٳններ

Քիմիաթերապիայի ընթացքٳմ կա-
րող են ի հայտ գալ մաշկային տարբեր 
խնդիրներ, ինչպիսիք են` կարմրٳ-
թյٳնը, քորը, ցանը, թեփոտٳմը, չո-
րٳթյٳնը, կորյակները, արևի նկատ-

մամբ գերզգայٳնٳթյٳնը։ Ներերա-
կային ներարկման որոշ հակաٳռٳց-
քային պատրաստٳկներ կարող են 
երակի ողջ երկարٳթյամբ մգացնել 
մաշկի գٳյնը, հատկապես՝ թٳխ 
մաշկ ٳնեցողների դեպքٳմ։ Բٳժման 
ավարտից մի քանի ամիս հետո մաշկի 
մգացած հատվածները կրկին բաց 
երանք են ստանٳմ։ Եղٳնգները 
նٳյնպես կարող են մգանալ, դեղնել, 
դառնալ փխրٳն կամ ճաքճքված, և 
դրանց վրա կարող են առաջանալ 
գծեր կամ փոսիկներ։

Այս խնդիրների մեծամասնٳթյٳնը 
Ձեր առողջٳթյան համար լٳրջ 
վտանգ չի ներկայացնٳմ, և Դٳք ինք-
նٳրٳյն կարող եք պայքարել դրանց 
դեմ, սակայն որոշները հատٳկ ٳշադ-
րٳթյٳն և անհետաձգելի բժշկական 
միջամտٳթյٳն են պահանջٳմ։ Օրի-
նակ՝ որոշ դեղամիջոցներ արյٳնա-
տար անոթներից դٳրս հայտնվելٳ 
դեպքٳմ կարող են հյٳսվածքներին 
ծանր և անդառնալի վնասվածքներ 
առաջացնել։ Անհապաղ պետք է տե-
ղեկացնել  բٳժող բժշկին կամ բٳժ-
քրոջը, եթե ներերակային քիմիաթե-
րապիայի ժամանակ այրոցի զգացո-
ղٳթյٳն եք ٳնենٳմ կամ ցավ զգٳմ 
դեղամիջոցի ներարկման կետٳմ։ 
Միշտ չէ, որ դա որևէ վատ բանի նշան 
է, այնٳամենայնիվ ավելի լավ է ստٳ-
գել։ Որոշ ախտանիշներ կարող են 
վկայել ալերգիկ ռեակցիայի մասին, 
որն անհապաղ բٳժٳմ է պահանջٳմ։
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Դիմեք Ձեզ բժշկին, եթե.

Ÿ զգٳմ եք մաշկի հանկարծակի, 
,ժեղ քորٳ

Ÿ մաշկը պատված է ցանով կամ 
բշտիկներով, 

Ÿ առաջացել են շնչառական խնդիր-
ներ կամ շնչառٳթյٳնը դարձել է 
ծանր և խզացող։

Ի՞նչպես հաղթահարել մաշկի 

և եղٳնգների հետ կապված 

խնդիրները

Կորյակներ

Ÿ Մանրակրկիտ մաքրեք դեմքի մաշ-
կը և հետևեք, որպեսզի այն չոր 
մնա։ Մի՛ սեղմեք արդեն իսկ ձևա-
վորված կորյակները։

Ÿ Հարցրեք Ձեր բժշկին` արդյո՞ք կա-
րելի է օգտվել առանց դեղատոմսի 
վաճառվող դեմքի մաքրման պատ-
րաստٳկներից, կրեմներից և օճա-
ռից։

Մաշկի քոր և չորٳթյٳն

Ÿ Մաշկի չորٳթյٳնը կանխելٳ հա-
մար ընդٳնեք ոչ թե տաք լոգանք, 
այլ ցնցٳղ։ Ցնցٳղ ընդٳնելٳ հա-
մար նախատեսված՝ մաշկը խոնա-
վացնող գել կամ օճառ օգտագոր-
ծեք։

Ÿ Եթե մաշկը չոր է, ապա օգտագոր-
ծեք մարմնի կրեմ կամ լոսյոն։

Ÿ Մի՛ օգտագործեք ալկոհոլ պարٳ-
նակող օծանելիք, քսٳք կամ 
սափրվելٳց հետո կիրառվող բٳ-
րٳմնավետ նյٳթեր։

Ÿ Քորի դեպքٳմ Ձեզ կարող են օգնել 
ալերգիայի բٳժման համար օգ-
տագործվող պատրաստٳկները 
(առավել մանրամասն կարող եք 
տեղեկանալ Ձեր բժշկից)։

Եղٳնգների խնդիրներ

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

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

Ÿ Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին, եթե 
եղٳնգների հատվածٳմ կարմրٳ-
թյٳն, ցավ կամ այլ փոփոխٳ-
թյٳններ եք նկատել։



Գերզգայٳնٳթյٳն արևային 

ճառագայթման նկատմամբ

Ÿ Հնարավորինս խٳսափեք արևի 
-ղիղ ճառագայթներից, հատկաٳ
պես՝ 10։00-16։00, երբ արևի ճա-
ռագայթٳմն ամենաٳժեղն է։

Ÿ Արևային ճառագայթմամբ պայմա-
նավորված վնասվածքները կան-
խելٳ համար օգտագործեք SPF-15 
կամ ավելի բարձր պաշտպանիչ 
գործոնով կրեմներ։

Ÿ Շٳրթերին քսեք պաշտպանիչ գոր-
ծոնով բٳժիչ բալզամ։

Ÿ Արևի տակ գտնվելٳ ժամանակ հա-
գեք բամբակյա երկարաթև վերնա-
շապիկ և երկար տաբատ, ինչպես 
նաև կրեք լայնեզր արևապաշտ-
պան գլխարկ, հատկապես՝ եթե ար-
դեն մազերի կորٳստ ٳնեք։

Ÿ Մի՛ մոռացեք, որ քիմիաթերապիա-
յի ընթացքٳմ անգամ թٳխ մաշ-
կով մարդիկ պետք է պաշտպան-
վեն արևից։

Երիկամների և միզապարկի 

խնդիրներ

Որոշ հակաքաղցկեղային դեղամիջոց-
ներ կարող են գրգռող ազդեցٳթյٳն 
 նենալ միզապարկի լորձաթաղանթիٳ
վրա կամ էլ ժամանակավոր կամ ան-
դառնալի վն  աս պատճառել դրանց։ 
Քիմիաթերապիայի յٳրաքանչյٳր 
սեանսից առաջ արյան հետազոտٳ-

թյամբ որոշվٳմ են Ձեր երիկամային 
ֆٳնկցիայի ցٳցանիշները։ Որոշ 
պատրաստٳկներ կարող են փոխել 
մեզի գٳյնը և հոտը։ Երբեմն դեղորայ-
քի յٳրահատٳկ հոտը կարող է պահ-
պանվել մինչև 72 ժամ։

Քիմիաթերապիայի ժամանակ հնա-
րավորինս շատ հեղٳկ խմեք՝ ապա-
հովելٳ երիկամների բավարար գոր-
ծٳնեٳթյٳնը և կանխելٳ հնարավոր 
խնդիրների առաջացٳմը։ Հատկա-
պես կարևոր է մեծ քանակٳթյամբ հե-
ղٳկ խմել այն դեպքٳմ, եթե  նշանակ-
ված դեղամիջոցների հետևանքով 
գրգռվٳմ է միզապարկը կամ վնաս-
վٳմ են երիկամները։ Կարող եք խմել 
ջٳր, հյٳթեր, ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ, արգանակ: Մեծ քանակٳ-
թյամբ հեղٳկ են պարٳնակٳմ պաղ-
պաղակը, ապٳրները, կիսելը և դոն-
դողը:

Խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ, 

եթե նկատել եք հետևյալ 

ախտանիշները.

Ÿ ցավ կամ այրոցի զգացողٳթյٳն 
միզելٳ ընթացքٳմ,

Ÿ հաճախամիզٳթյٳն,

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

Ÿ կարմրավٳն կամ արյٳնոտ մեզ,

Ÿ ջերմٳթյٳն,

Ÿ տենդ։
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Հարբٳխանման 

ախտանիշներ

Երբեմն քիմիաթերապիայից հետո 
Ձեզ կարող է թվալ, թե հարբٳխով եք 
հիվանդացել, մասնավորապես՝ այն 
դեպքٳմ, եթե բٳժման սխեման պա-
րٳնակٳմ է նաև կենսաբանական դե-
ղամիջոցներ։ Հարբٳխանման ախ-
տանիշներից են մկանացավերը և 
հոդացավերը, գլխացավը, հոգնածٳ-
թյٳնը, սրտխառնոցը, ջերմٳթյٳնը, 
տենդը և ախորժակի բացակայٳթյٳ-
նը, որոնք տևٳմ են 1-3 օր։ Նման ախ-
տանիշները կարող են նաև պայմա-
նավորված լինել հենց ٳռٳցքային հի-
վանդٳթյամբ, ինչպես նաև բորբոք-
մամբ։ Խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ, 
եթե նկատել եք վերոնշյալ ախտանիշ-
ները։

Հեղٳկի արտահոսքի 

խաթարٳմ

Քիմիաթերապիայի ժամանակ Ձեր 
օրգանիզմٳմ կարող է ավելորդ հե-
ղٳկ կٳտակվել, որի պատճառը կա-
րող են լինել հորմոնային փոփոխٳ-
թյٳնները, դեղամիջոցները կամ էլ 
բٳն չարորակ ٳռٳցքը։ Դիմեք Ձեր 
բժշկին, եթե դեմքին, ձեռքերին և ոտ-
քերին հայտնվել են այտٳցներ, կամ 
եթե որովայնը հանկարծակի կտրٳկ 
մեծացել է։ Այտٳցների դեպքٳմ հար-
կավոր է զերծ մնալ աղի ٳտելիքից։ 
Եթե խնդիրն իսկապես լٳրջ է, ապա 

բٳժող բժիշկն այնպիսի պատրաս-
տٳկներ կնշանակի, որոնք նպաս-
տٳմ են օրգանիզմից ավելորդ հեղٳ-
կի արտահոսքին։

Քիմիաթերապիայի 

ազդեցٳթյٳնը սեռական 

օրգանների, սեքսٳալٳթյան 

և պտղաբերٳթյան վրա

Քիմիաթերապիան կարող է (թեև ոչ 
միշտ) վնասել սեռական օրգանները 
(տղամարդկանց ամորձիները և կա-
նանց ձվարանները)։ Կողմնակի ազ-
դեցٳթյٳնների բնٳյթը և դրանց 
հայտնվելٳ հավանականٳթյٳնը 
կախված են կիրառվող դեղամիջոց-
ներից, ինչպես նաև մարդٳ տարիքից 
և ընդհանٳր առողջական վիճակից։ 
Նախքան բٳժٳմը սկսելը՝ փորձեք 
պարզել` արդյո՞ք դա կարող է ազդել 
երեխա ٳնենալٳ Ձեր կարողٳթյան 
վրա: Եթե այս խնդիրը մտահոգٳմ է 
Ձեզ, քննարկեք դա բժշկի և ընտանի-
քի պլանավորման մասնագետի հետ, 
տեղեկացեք, թե պտղաբերٳթյան 
պահպանման ինչ միջոցառٳմներ կա-
րելի է կատարել նախքան բٳժման 
մեկնարկը:

Տղամարդիկ

Հակաٳռٳցքային պատրաստٳկնե-
րը կարող են նվազեցնել սերմնա-
բջիջների քանակը և թٳլացնել դրանց 



շարժٳնٳթյٳնը։ Նման փոփոխٳ-
թյٳնները կարող են առաջացնել ժա-
մանակավոր կամ անդառնալի ան-
պտղٳթյٳն՝ երեխա սերմնավորելٳ 
անկարողٳթյٳն, որը ոչ մի կերպ կապ-
ված չէ տղամարդٳ՝ սեռական հարա-
բերٳթյٳն ٳնենալٳ կարողٳթյան 
հետ։ Քիմիաթերապիան կարող է նաև 
ազդել էրեկցիայի առաջացման և տևո-
ղٳթյան վրա։ Քիմիաթերապիայի 
ընթացքٳմ երեխայի սերմնավորٳմը, 
քրոմոսոմներٳմ տեղի ٳնեցող փո-
փոխٳթյٳններով պայմանավորված, 
կարող է հանգեցնել էմբրիոնի զար-
գացման արատների առաջացմանը։

Ի՞նչ անել

Ÿ Նախքան բٳժման մեկնարկը՝ 
քննարկեք Ձեր բժշկի հետ` արդյո՞ք 
անհրաժեշտ է Ձեր սերմնահեղٳկը 
պահպանել սպերմայի բանկٳմ, 
որպեսզի հետագայٳմ արհեստա-
կան բեղմնավորմամբ հնարավոր 
լինի երեխաներ ٳնենալ։ Ճշտեք 
նաև այդ ծառայٳթյան արժեքը, 
քանի որ այն վճարովի է։

Ÿ Քիմիաթերապիայի ողջ ընթաց-
քٳմ օգտագործեք կամ Ձեր զٳգ-
ընկերոջը խնդրեք օգտագործել 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ։

Ÿ Քիմիաթերապիային անմիջապես 
հաջորդող 48 ժամվա ընթացքٳմ 
օգտագործեք պահպանակ, քանի 
որ սերմնահեղٳկի հետ միասին 

կարող է արտազատվել դեղամի-
ջոցի որոշ չափաբաժին։

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

Կանայք

Քիմիաթերապիան խաթարٳմ է ձվա-
րանների գործٳնեٳթյٳնը՝ նվազեց-
նելով դրանց կողմից արտադրվող հոր-
մոնների քանակը։ Դաշտանը քիմիա-
թերապիայի ընթացքٳմ կարող է դառ-
նալ անկանոն կամ առհասարակ դա-
դարել։

Ÿ Անպտղٳթյٳնը կամ հղիանալٳ 
անկարողٳթյٳնը կարող է ինչպես 
ժամանակավոր, այնպես էլ ան-
դառնալի բնٳյթ կրել։ Արդյո՞ք կա-
ռաջանա անպտղٳթյٳն, և որքա՞ն 
ժամանակ այն կտևի: Այս հարցերի 
պատասխանը կախված է բազմա-
թիվ գործոններից, մասնավորա-
պես` դեղամիջոցից, չափաբաժ-
նից, ինչպես նաև կնոջ տարիքից։

Ÿ Դաշտանադադար․ արդյո՞ք քի-
միաթերապիայի ընթացքٳմ կինը 
դաշտանադադար կٳնենա, թե ոչ, 
պայմանավորված է կնոջ տարի-
քով, կիրառվող դեղամիջոցի տե-
սակով ٳ չափաբաժնով։ Քիմիա-
թերապիան կարող է առաջացնել 
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դաշտանադադարին բնորոշ խան-
գարٳմներ, ինչպիսիք են ջերմա-
հորդանքը և հեշտոցի լորձաթա-
ղանթի չորٳթյٳնը։ Հեշտոցի լոր-
ձաթաղանթի նման փոփոխٳ-
թյٳնները կարող են անհարմարٳ-
թյٳն պատճառել սեռական հարա-
բերٳթյան ժամանակ և կնոջը 
դարձնել ընկալٳնակ հեշտոցի/մի-
զապարկի բորբոքٳմների նկատ-
մամբ։ Քիմիաթերապիայի ժամա-
նակ  ցանկացած  ինֆեկցիա 
վտանգ է ներկայացնٳմ և ան-
հապաղ բٳժٳմ պահանջٳմ։

Ինչպե՞ս դիմակայել 

ջերմահորդանքներին

Ÿ կրեք բարակ բամբակյա հագٳստ,

Ÿ զերծ մնացեք կոֆեին պարٳնա-
կող և ալկոհոլային ըմպելիքներից,

Ÿ զբաղվեք մարմնամարզٳթյամբ,

Ÿ փորձեք կատարել հանգստաց-
նող/թٳլացնող վարժٳթյٳններ։

Ինչպե՞ս նվազեցնել տհաճ 

զգացողٳթյٳնները հեշտոցٳմ և 

կանխել ինֆեկցիան

Ÿ Սեռական հարաբերٳթյան ժամա-
նակ օգտագործեք ինտիմ քսٳք 
կամ լٳբրիկանտ։

Ÿ Դեղատներٳմ վաճառվٳմ են հեշ-
տոցի չորٳթյան դեմ միջոցներ, 
օրինակ՝ գելեր, որոնք կիրառվٳմ 

են անմիջապես հեշտոցի լորձա-
թաղանթի վրա։ Դրանց մասին 
մանրամասն տեղեկացեք դեղա-
տներٳմ։

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

Ÿ Մի՛ կրեք խիտ գործվածքից կար-
ված, կիպ նստող տաբատ։

Ÿ Խնդրեք Ձեր բժշկին նշանակել  
հեշտոցի մոմիկներ կամ կրեմներ՝ 
նվազեցնելٳ բորբոքման վտանգը։

Հղիٳթյٳն

Թեև քիմիաթերապիայի ժամանակ 
հնարավոր է հղիանալ,  սակայն դա  
ցանկալի չէ, քանի որ առկա է էմբրիո-
նի զարգացման արատների առաջաց-
ման բարձր ռիսկ։ Քիմիաթերապիայի 
ողջ ընթացքٳմ անհրաժեշտ է ձեռ-
նարկել հٳսալի պաշտպանٳթյٳն 
հղիٳթյٳնից: Ձեր բժշկի հետ քննար-
կեք, թե որ հակաբեղմնավորիչ միջոց-
ներն են նախատեսված Ձեր դեպքٳմ:

Եթե ٳռٳցքի հայտնաբերման պահին 
կինն արդեն հղի է, ապա հնարավո-
րٳթյան դեպքٳմ քիմիաթերապիան 
հետաձգٳմ են մինչև ծննդաբերٳ-
թյٳն։ Եթե հարկավոր է անհապաղ 
սկսել բٳժٳմը, ապա քիմիաթերա-
պիայի ընթացքٳմ չափազանց ٳշա-
դիր և խնամքով հսկվٳմ է երեխայի 
վիճակը։



ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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Ընտանեկան դերերի 

փոփոխٳթյٳն

Տարիների ընթացքٳմ Ձեր ընտանի-
քٳմ ձևավորվել են տարբեր դերեր, 
պատասխանատվٳթյան ոլորտներ, 
ինչպես նաև ընտանիքի անդամների 
միջև շփման որոշակի ձևեր։ Դٳք ապ-
րել եք Ձեզ ծանոթ մոդելի համաձայն։

Սակայն հիմա՝ նման ճգնաժամային 
իրավիճակٳմ այդ մոդելի գործٳնեٳ-
թյٳնը կարող է դադարել։ Ընտանիքի` 
որպես մեկ միասնական համակարգի 
առջև ծառանٳմ են բազմաթիվ փո-
փոխٳթյٳններ։ Հարկավոր է ընդٳ-
նել նոր դերերը և ընտելանալ դրանց։ 
Եղեք բաց շփման համար, որոշٳմնե-
րը միասին կայացրեք, աջակցեք 

միմյանց հٳզական հարցերٳմ և որո-
շակի տնային ٳ տնտեսվարման գոր-
ծերի համար պատասխանատվٳթյٳ-
նը բնականոն համարեք։

Դերերի փոփոխٳթյանն ընտանիքի 
անդամները կարող են տարբեր կերպ 
արձագանքել։ Երեխաները, ծնողները 
կամ այլ մտերիմ հարազատներ ամե-
նասկզբնական շրջանٳմ հնարավոր է 
հատٳկ ٳշադրٳթյան կարիք ٳնե-
նան, սակայն աստիճանաբար նրանք 
կընտելանան այդ փոփոխٳթյٳննե-
րին։ Չպետք է մոռանալ, որ ընտանի-
քի անդամներին համակٳմ են ٳժեղ և 
հակասական հٳյզեր. հնարավոր է՝ 
զայրٳյթ կամ վրդովմٳնք առաջանա 
այն հանգամանքից, որ նրանց սիրելի 
անձնավորٳթյան մոտ ٳռٳցք է 
հայտնաբերվել։ Դٳք չեք կարող իմա-
նալ այլ մարդկանց զգացմٳնքները։ 
Շատ կարևոր է օգնٳթյան ձեռք մեկ-
նել միմյանց, որպեսզի ամեն բան Ձեր 
օգտին գործի։

ՑՔՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԽՆԴԻՐ ԷؤՌؤ

Թեև ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնը խիստ անձնական փորձառٳթյٳն է, 

սակայն Ձեր ընտանիքի անդամները չեն կարող անմասն մնալ դրանից. 

չէ՞ որ նրանք աջակցٳմ են Ձեզ և հոգ տանٳմ Ձեր մասին։ Միասին և 

առանձին դٳք այնպիսի ճանապարհ եք անցնٳմ, որտեղ առկա են ինչպես 

խոր հٳյզեր, այնպես էլ դերերի փոփոխٳթյٳն։ Ուռٳցքը Ձեր ընտանիքٳմ 

բոլորին է վերաբերվٳմ։



Կազմեք ընտանեկան 

գործողٳթյٳնների ծրագիր

Կյանքը հարٳստ է մանրٳքներով։ Օգ-
տակար է գործողٳթյٳնների ծրագիր 
մշակել, որը կընդգրկի աշխատանքա-
յին հանձնարարٳթյٳններ և պար-
տականٳթյٳններ, որոնք կարելի է 
բաշխել, կատարել միահամٳռ ٳժե-
րով կամ էլ, առհասարակ, անկատար 
թողնել։ Եթե ինչ-որ մեկն իր վրա շատ 
պարտականٳթյٳններ է վերցրել, 
ապա գործողٳթյٳնների ծրագիրն օգ-
նٳմ է ավելի լավ բաշխել հանձնարա-
րٳթյٳնները։ Ձեր էներգիան և կեն-
սական ٳժը խնայեք Ձեզ համար, ըն-
տանիքի և ընկերների համար։ Օգնٳ-
թյան դիմեք այնպիսի առօրյա խնդիր-
ների լٳծման համար, ինչպիսիք են.

Ÿ տրանսպորտ,

Ÿ երեխայի խնամք,

Ÿ կերակրի պատրաստٳմ,

Ÿ գնٳմներ,

Ÿ տնային և տնտեսվարման աշխա-
տանքներ (եթե նյٳթապես ապա-
հովված եք, ապա սպասٳհի վար-
ձեք)։ Եթե Դٳք մենակ եք ապրٳմ 
կամ ընտանիքից հեռٳ եք, ապա 
խնդրեք ինչ-որ մեկին օգնել Ձեզ։

Օգնե՛ք ինքներդ Ձեզ՝ 

ընդٳնելով օգնٳթյٳնը։

Հٳյզեր

Բոլոր զգացմٳնքները 

բնական են:

Թեև յٳրաքանչյٳր ոք, իմանալով իր 
օրգանիզմٳմ ٳռٳցքի առկայٳթյան 
մասին, ցնցٳմ է ապրٳմ, սակայն ան-
հատական ռեակցիաները կարող են 
տարբեր լինել։ Ձեր զգացմٳնքներն ٳ 
ռեակցիաները չեն կարող լինել ճիշտ 
կամ սխալ։ Այնٳամենայնիվ,  գոյٳ-
թյٳն ٳնեն բազմաթիվ նմանատիպ 
հٳյզեր և ռեակցիաներ, որոնք բնորոշ 
են մարդկանց, երբ նրանք տեղեկա-
նٳմ են ٳռٳցքի գոյٳթյան մասին, 
ինչպես նաև բٳժման ընթացքٳմ և 
դրանից հետո։ Դրանք են՝

Ÿ վախ,

Ÿ քեն,

Ÿ տխրٳթյٳն/դեպրեսիա,

Ÿ շփոթմٳնք,

Ÿ մենٳթյٳն,

Ÿ արտասվելٳ ցանկٳթյٳն,

Ÿ ախորժակի փոփոխٳթյٳն,

Ÿ  թյան կենտրոնացմանٳշադրٳ
դժվարٳթյٳններ,

Ÿ բարդٳթյٳններ որոշٳմներ 
կայացնելիս,

Ÿ դյٳրագրգռٳթյٳն,

Ÿ իրականٳթյան զգացողٳթյան 
կորٳստ,
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Ÿ իրադարձٳթյٳնների ընթացքի 
նկատմամբ վերահսկողٳթյան 
կորստի զգացٳմ,

Ÿ անտրամաբանական մտքեր,

Ÿ թٳյլ սեռական ձգողٳթյٳն կամ 
դրա բացակայٳթյٳն։

Հնարավոր է՝ Դٳք զգաք այս ռեակ-
ցիաներից որևէ մեկը կամ նٳյնիսկ 
բոլորը։ Նման զգացմٳնքները գալիս 
և գնٳմ են։ Ձեր հٳզական վերելքներն 
-մները կախված են բազմաٳանկ ٳ
թիվ հանգամանքներից՝ բٳժման փٳ-
լից, ինքնազգացողٳթյٳնից, ինչպես 
նաև Ձեզ առաջարկվող օգնٳթյան և 
աջակցٳթյան առկայٳթյٳնից կամ 
բացակայٳթյٳնից։

Հարգեք Ձեր զգացմٳնքները

Ինչ զգացմٳնքներ էլ ٳնենանք, 
կարևոր է հարգել սեփական փոփոխ-
վող հٳյզերը և գիտակցել, որ դրանք 
բնական են։ Նաև շատ կարևոր է կա-
րողանալ արտահայտել սեփական 

զգացմٳնքները՝ դրանք հոգٳ խոր-
քٳմ թաքցնելٳ փոխարեն։ Որոշ հե-
տազոտٳթյٳններ վկայٳմ են, որ սե-
փական զայրٳյթն ٳ տխրٳթյٳնն 
արտահայտող հիվանդների բٳժٳմն 
ավելի մեծ հաջողٳթյամբ է ընթանٳմ, 
քան այն հիվանդներինը, որոնք 
ճնշٳմ են իրենց հٳյզերը։ Լٳրջ 
տրավմայի ժամանակ հոգٳ տոկٳ-
նٳթյٳնը պահպանելٳ ձգտٳմը 
կենսական մեծ ٳժ է պահանջٳմ, որն 
ավելի նպաստավոր է ٳղղել ապա-
քինմանն ٳ վերականգնմանը։

Խոսեք Ձեր խնդիրների մասին

Սեփական վիշտը կիսելٳ ٳնակٳ-
թյٳնը կարևոր քայլ է վերահսկողٳ-
թյան զգացողٳթյան և ակտիվ դիրքո-
րոշման ձեռքբերման ճանապարհին։ 
Եթե դժվարանٳմ եք խոսել, ապա 
փորձեք գրել Ձեր խնդիրների մասին։

Ուռٳցքային հիվանդٳթյٳններից 
բٳժվող բազմաթիվ մարդիկ ասٳմ 
են, որ սեփական վիշտն արտահայ-
տելն ٳ այն հաղթահարելն ավելի դյٳ-
րին է այն մարդկանց շրջապատٳմ, 
որոնք հասկանٳմ են հիվանդի ապ-
րٳմները։

Օգնٳթյٳն հայցեք ընտանիքից, ըն-
կերներից, այն մարդկանցից, որոնք 
բٳժվել և ապաքինվել են ٳռٳցքից, 
աջակցٳթյան խմբերից և մասնա-
գետներից (օրինակ՝ հոգեթերա-
պևտներից)։



Եկե՛ք բարկանանք

Զայրٳյթը կարող է ինչպես 

օգտակար, այնպես էլ վնասակար 

լինել առողջٳթյան համար՝ 

կախված նրանից, թե ինչին է 

մ։ٳղղվٳ

Սեփական զայրٳյթը զսպելը կենսա-
կան մեծ ٳժ է պահանջٳմ։ Անիմաստ 
է տարվել վշտով, զայրանալ օտար 
մարդկանց վրա կամ մանրٳքների 
պատճառով վիճել մտերիմների հետ։ 
Ընկալեք զայրٳյթի առկայٳթյٳնը և 
դրա արտահայտման համար կառٳ-
ցողական ձևեր գտեք։

Զայրٳյթը դեմ առ դեմ ընդٳնեք

Զարմանալի չէ, որ զայրացած եք: Դա 
սովորական և բնականոն ռեակցիա է։ 
Թեև զայրٳյթը կարող է Ձեզ ٳժա-
սպառ անել, այնٳամենայնիվ դա այն 
միակ միջոցն է, որն օգնٳմ է Ձեզ 
-թյան մասին տեղեٳցքի առկայٳռٳ
կանալٳց հետո հաղթահարել առա-
ջին բարդ ժամանակաշրջանը։ Ձեր 
առողջٳթյան և բարեկեցٳթյան տես-
անկյٳնից, շատ կարևոր է, որ բա-
ցասական հٳյզերն արտահայտելٳ 
միջոց գտնեք։

Հասկացեք Ձեր զայրٳյթի 

պատճառը

Այն, ինչ առաջին հերթին կարող եք 
անել ինքներդ Ձեզ համար, հասկանալ 

և տարանջատել, թե ٳմ վրա եք բար-
կանٳմ. ինքներդ Ձե՞զ վրա, որովհետև 
ինչ-որ բանٳմ մեղավոր եք, ճակա-
տագրի՞ վրա, որ Ձեզ է ընտրել։ 
Մի՞գٳցե գիտնականների վրա եք բար-
կանٳմ, որ չեն ստեղծել հրաշք դեղա-
միջոցը, Ձեր ընկերների և ընտանիքի 
անդամների՞ վրա, որ, հավանաբար, 
չեն պատկերացնٳմ, թե ինչ եք զգٳմ։ 
Սեփական զգացմٳնքների ընկալٳմը 
չի նշանակٳմ, որ Ձեր զայրٳյթն 
անմիջապես կանհետանա։ Սակայն,  
դա առաջին քայլն է ճիշտ ٳղղٳ-
թյամբ, որպեսզի Ձեր հիվանդٳթյան 
դեմ պայքարٳմ այդ հզոր հٳյզերը վե-
րածվեն կառٳցողական բٳժիչ ٳժի։

Մի՛ թաքցրեք Ձեր հٳյզերն ٳ 

զգացմٳնքները

Ÿ Բարձ նետեք կամ հարվածեք 
դրան։

Ÿ Ֆիզիկական վարժٳթյٳններ 
կատարեք, զբոսնեք։

Ÿ Նամակներ կամ 
բանաստեղծٳթյٳններ գրեք։

Ÿ Ձեր մտքերն ٳ զգացմٳնքները 
կիսեք ընկերոջ, ընտանիքի 
անդամի կամ այն մարդٳ հետ, 
ով նٳյնպես ٳռٳցք ٳնի կամ 
նեցել է։ٳ

Ÿ Հանդարտվեք/թٳլացեք, 
կենտրոնացեք խոր շնչառٳթյան 
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վրա և մտաբերեք հաճելի պահեր 
կամ երևակայեք դրանց մասին։

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

Ÿ Զբաղվեք այնպիսի գործٳնեٳ-
թյամբ, որը Ձեզ հաճելի է, օրի-
նակ՝ զբաղվեք նկարչٳթյամբ կամ 
թխվածքներ թխեք։

Ÿ Խորհրդատٳի կամ հոգեբանի 
օգնٳթյամբ զբաղվեք Ձեր 
զգացմٳնքների խորքային 
մնասիրմամբ։ٳսٳ

Ընկճվածٳթյٳն

«Լինٳմ են պահեր, հիմնականٳմ 

գիշերը, կամ երբ մենակ եմ, երբ 

մտքերս ընթանٳմ են 

տեսահոլովակի նման, որը սխալ 

արագٳթյամբ է առաջ շարժվٳմ։ 

Բայց հնարքներ եմ սովորել՝ 

հաղթահարելٳ նման պահերը»:

Ընկճվածٳթյան տարբեր 

դրսևորٳմներ

Ընկճվածٳթյٳնը բնականոն ռեակ-
ցիա է նոր կամ սթրեսային իրավի-
ճակների նկատմամբ։ Երբեմն այդպի-
սի զգացմٳնքներն արագ են առաջա-
նٳմ և անհետանٳմ, սակայն երբեմն 
էլ բավական երկար են տևٳմ։ Ընկճ-

վածٳթյٳնը կարող է տարբեր դրսևո-
րٳմներ ٳնենալ.

Ÿ նյարդայնٳթյٳն,

Ÿ լարվածٳթյٳն,

Ÿ վիշտ,

Ÿ վախ,

Ÿ այնպիսի զգացողٳթյٳն՝ կարծես 
ամեն բան վերահսկողٳթյٳնից 
դٳրս է,

Ÿ խٳճապ։

Երբեմն կարող են ֆիզիկական ռեակ-
ցիաներ առաջանալ, օրինակ՝

Ÿ գրգռված ստամոքս կամ մարսո-
ղٳթյան խանգարٳմներ,

Ÿ ափերի քրտնٳմ,

Ÿ շնչառٳթյան դժվարٳթյٳններ,

Ÿ մարմնի դող,

Ÿ զարկերակի արագացած աշխա-
տանք,

Ÿ դեմքի այրոցի զգացٳմ կամ դեմքի 
մաշկի կարմրٳթյٳն։

Կարող են առաջանալ ընկճվածٳթյան 
նոպաներ, որոնք զٳգակցվٳմ են ան-
կառավարելի ٳ անվերահսկելի տագ-
նապով, որի պատճառներն են Ձեր 
բٳժٳմը, ցավն ٳ անհարմարٳթյٳն-
ները, աշխատանքն ٳ հարաբերٳ-
թյٳնները, և այս ամենի հետ միաժա-
մանակ՝ որևէ մեկին հոգս պատճա-
ռելٳ և բեռ դառնալٳ վախը։



Օգնٳթյٳն հայցելը բնական է

Թեև ընկճվածٳթյٳնը բավական տա-
րածված երևٳյթ է քաղցկեղով հի-
վանդների շրջանٳմ, այնٳամենայ-
նիվ այդ զգացٳմը կարող է չափա-
զանց ٳժգին լինել և ազդել կյանքի 
դժվարٳթյٳնները հաղթահարելٳ 
Ձեր ٳնակٳթյան վրա։ Այս դեպքٳմ 
հարկավոր է հնարավորٳթյٳն գտնել 
խոսելٳ այնպիսի մարդٳ հետ, որն 
առնչվել է նմանատիպ իրավիճակնե-
րի։ Ձեր բժիշկը կամ ٳռٳցքաբանա-
կան կենտրոնի/կլինիկայի մասնագե-
տը կծանոթացնի Ձեզ խորհրդատٳի, 
սոցիալական աշխատողի կամ բժշկա-
կան ոլորտի այլ մասնագետի հետ, ով 
կկարողանա աջակցել և օգնել Ձեզ։

Ընկճվածٳթյٳնը հաղթահարելٳ 
հնարավորٳթյٳնների որոնٳմը 
խիստ անհատական բնٳյթ է կրٳմ, և 
մեթոդներից ոչ բոլորն են նٳյն կերպ 
աշխատٳմ։ Այնٳամենայնիվ առա-
ջարկٳմ ենք մի քանի եղանակներ, 
որոնք կարող եք փորձել։

Ÿ Թղթի վրա գրի առեք Ձեր խնդիր-
ները (կարևոր չէ, որ դրանց մի մա-
սը չնչին է թվٳմ)։ Հնարավոր է` 
դրանք կարելի է լٳծել։

Ÿ Հանգստացնող/թٳլացնող վար-
ժٳթյٳններ կատարեք, օրինակ՝ 
պառկեք մեջքի վրա (կամ նստեք) և 
առանձին հատվածներով թٳլաց-
րեք ողջ մարմինը։

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

Ÿ Որևիցե նոր բան սովորեք։ Ինք-
ներդ Ձեզ համար նոր հետաքրքիր 
զբաղմٳնք բացահայտեք, որի 
շնորհիվ Ձեր մտքերը հեռٳ կպա-
հեք խնդիրներից։ 

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

Ÿ Զբոսնեք բնٳթյան գրկٳմ։

Ÿ Լսեք հանգստացնող երաժշտٳ-
թյٳն։ Դիտեք հետաքրքիր կամ ծի-
ծաղելի/զվարճալի հաղորդٳմներ։

Ÿ Քնեք. Ձեզ հանգստանալ է պետք։

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

Ÿ Եթե ընկճվածٳթյան զգացٳմը շա-
րٳնակվٳմ է, ապա խնդրեք Ձեր 
բժշկին համապատասխան դեղա-
միջոցներ նշանակել։

Դեպրեսիա (ընկճախտ)

Քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց 

շրջանٳմ դեպրեսիան հաճախ է 

հանդիպٳմ, որի առաջացման 

դեպքٳմ հարկավոր է դիմել 

օգնٳթյան։

Տխրٳթյան կամ դեպրեսիայի 

ակնկալվող ախտանիշներ

Բնականոն երևٳյթ է, եթե մերթ ընդ 
մերթ տխրٳթյٳնն ٳ թախիծը համա-
կٳմ են Ձեզ, երբ փորձٳմ եք ընտելա-
նալ հիվանդٳթյանն ٳղեկցող բազ-
մաթիվ փոփոխٳթյٳններին։ Սա-
կայն, եթե զգٳմ եք, որ Ձեզ չի հաջող-

վٳմ հաղթահարել դրանք, դիմեք Ձեր 
բժշկին։

Հնարավոր են հետևյալ ախտանիշնե-
րը.

Ÿ ախորժակի կորٳստ,

Ÿ անքնٳթյٳն,

Ÿ հաղորդակցման խնդիրներ,

Ÿ  թյան կենտրոնացմանٳշադրٳ
դժվարٳթյٳններ,

Ÿ տխրٳթյٳն, թախիծ և անհٳսա-
լիٳթյան զգացٳմ երկարատև ժա-
մանակաշրջանٳմ,

Ÿ անտարբերٳթյٳն,

Ÿ տրամադրٳթյան կտրٳկ տատա-
նٳմներ՝ բարձր տրամադրٳթյٳ-
նից մինչև հٳսահատٳթյٳն,

Ÿ մեկٳսացվածٳթյան զգացٳմ,

Ÿ սեռական ցանկٳթյٳնների փոփո-
խٳթյٳններ,

Ÿ ինքնասպանٳթյան մտքեր։

«Մոտավորապես եռամսյա բٳժٳմից 

հետո ինձ համակեց դեպրեսիան։ 

Խոսեցի ինձ բٳժող բժշկի հետ, և 

նա հակադեպրեսանտներով 

ժամանակավոր բٳժٳմ նշանակեց։ 

Դա օգնեց։ Անշٳշտ, կարելի է ինչ-որ 

բան անել, եթե Ձեզ նٳյնպես 

համակի թախիծ»:



Ե՞րբ և ինչպե՞ս օգնٳթյٳն հայցել

Եթե վերոհիշյալ ախտանիշներից 
որևէ մեկը երկٳ շաբաթից երկար է 
տևٳմ, ապա ցանկալի է ստանալ մաս-
նագիտական օգնٳթյٳն։ Եթե ինքնա-
սպանٳթյան մասին մտքեր են այցե-
լٳմ Ձեզ, ապա անհրաժեշտ է անհա-
պաղ մասնագիտական օգնٳթյան դի-
մել։ Պետք չէ ամաչել օգնٳթյٳն հայ-
ցելٳց։ Դեպրեսիան բٳժելի է, ինչպես 
և այլ հիվանդٳթյٳնները։ Երբեմն դա 
կարող է հանդես գալ որպես ընդٳն-
վող դեղամիջոցի կողմնակի ազդեցٳ-
թյٳն, ինչպես նաև կարող է պայմա-
նավորված լինել Ձեր օրգանիզմٳմ 
քիմիական հավասարակշռٳթյան 
փոփոխٳթյٳններով։ Դեղամիջոց-
ների օգնٳթյամբ այս ախտանիշները 
կարելի է մեղմել։ Բժիշկը կարող է Ձեզ 
-ղեգրել պրոֆեսիոնալ խորհրդաٳ
տٳի մոտ։

Ինչպե՞ս օգնٳթյٳն ստանալ

Ÿ Խոսեք Ձեր բժշկի կամ բٳժքրոջ 
հետ։

Ÿ Խոսեք հոգեբանի կամ սոցիալա-
կան աշխատողի հետ։

Ÿ Անդամակցեք աջակցٳթյան 
խմբին։

Ÿ Օգնٳթյٳն հայցեք Ձեր ընտանի-
քից։

Սեքսٳալٳթյան խնդիրներ

Քիմիաթերապիայի ընթացքٳմ զգաց-
մٳնքները և սեռական հարաբերٳ-
թյٳնները տարբեր մարդկանց մոտ 
խիստ տարբեր են լինٳմ։ Բٳժման ըն-
թացքٳմ որոշ մարդիկ զٳգընկերոջ 
հետ մտերմիկ շփման և սեռական հա-
րաբերٳթյٳնների ավելի մեծ կարիք 
են զգٳմ: Մյٳսներն իրենց սեռական 
վարքի մեջ որևէ փոփոխٳթյٳն չեն 
նկատٳմ։ Կան նաև մարդիկ, որոնց 
մոտ սեքսի նկատմամբ հետաքրքրٳ-
թյٳնը նվազٳմ է կամ առհասարակ 
բացակայٳմ հٳզական և ֆիզիկա-
կան սթրեսի պատճառով, որը պայմա-
նավորվٳմ է քաղցկեղի ախտորոշ-
մամբ և ընդٳնվող քիմիաթերապիա-
յով։

Որպես խնդիրների աղբյٳր կարող են 
հանդես գալ.

Ÿ անհանգստٳթյٳնն արտաքին 
տեսքի փոփոխٳթյٳնների պատ-
ճառով,

Ÿ վախը սեփական առողջٳթյան, ըն-
տանեկան և տնտեսական բարե-
կեցٳթյան համար,

Ÿ բٳժման կողմնակի ազդեցٳթյٳն-
ները, հոգնածٳթյٳնը և հորմոնալ 
փոփոխٳթյٳնները։

Զٳգընկերոջ վախերն ٳ մտահոգٳ-
թյٳնը նٳյնպես կարող են խաթարել 
սեռական հարաբերٳթյٳնները։ Որոշ 
մարդիկ կարող են անհանգստանալ, 
որ սեռական մտերմٳթյٳնը կարող է 
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անբարենպաստ ձևով ազդել քաղցկե-
ղով հիվանդի վրա։ Մյٳսներն էլ ան-
հանգստٳթյٳն են զգٳմ նրանից, որ 
քաղցկեղը կարող է վարակիչ լինել 
կամ քիմիաթերապիան իրենց վրա 
նٳյնպես վնասակար ազդեցٳթյٳն 
կٳնենա։

Անհրաժեշտ տեղեկատվٳթյٳն և 
աջակցٳթյٳն ստանալٳ համար ամե-
նաճիշտ տարբերակն այն է, որ թե՛ 
Դٳք և թե՛ Ձեր զٳգընկերը մտահո-
գٳթյٳնների ٳ վախերի մասին խո-
սեք բժշկի, բٳժքրոջ, սոցիալական 
աշխատողի կամ հոգեբանի հետ։ Ձեր 
զգացմٳնքները կիսեք զٳգընկերոջ 
հետ։ Եթե Ձեզ համար դժվար է խոսել 
քաղցկեղի, սեքսի կամ էլ այդ երկٳ թե-
մաների մասին միաժամանակ, ապա 
դիմեք խորհրդատٳին, ով կկարողա-
նա օգնել Ձեզ ավելի ազատ զրٳցել 
այդ թեմաների շٳրջ: Ձեզ կարող են 
օգնել՝ հոգեբաններ, հոգեբٳյժներ, սո-
ցիալական աշխատողներ, ընտանե-
կան հարցերով խորհրդատٳներ, սեք-

սոլոգներ, երբեմն էլ՝ քահանաներ։ 
Եթե նախքան քիմիաթերապիան Ձեր 
սեռական հարաբերٳթյٳնները կար-
գին են եղել, ապա, հավանաբար, 
բٳժման ընթացքٳմ ևս Դٳք կվայե-
լեք ֆիզիկական մտերմٳթյٳնը։ Կա-
րող է նաև այնպես պատահել, որ սե-
ռական հարաբերٳթյٳններٳմ փո-
փոխٳթյٳն տեղի ٳնենա, և ավելի 
կարևորվեն գրկախառնٳթյٳնները, 
հպٳմները, միմյանց ցٳցաբերվող 
աջակցٳթյٳնը, մտերմٳթյան որոնٳ-
մը, իսկ բٳն սեռական կապը՝ մղվի 
երկրորդ պլան։ Հիշեք, որ այն ամենը, 
ինչ լավ ٳ ճիշտ է եղել նախքան բٳ-
ժٳմը, հիմա նٳյնպես ճիշտ է։ Զٳգըն-
կերոջ հետ միասին Դٳք կորոշեք, թե 
ինչն է հաճٳյք պատճառٳմ Ձեզ եր-
կٳսիդ։

Բٳժման ընթացքٳմ և դրա 

ավարտից հետո աշխատեք 

հնարավորինս ակտիվ լինել։

Շարٳնակե՛ք վստահորեն 

հոգալ ինքներդ Ձեր մասին:



Չափավոր վարժٳթյٳնները և զբո-
սանքները կբարելավեն Ձեր ինքնա-
զգացողٳթյٳնը։

Եթե դեպրեսիա կամ ընկճվածٳթյٳն 
եք զգٳմ, ապա.

Ÿ Ձեր խնդիրների մասին պատմեք 
բٳժանձնակազմին կամ 
սոցիալական աշխատողին։

Ÿ Անդամակցեք քաղցկեղով 
հիվանդ մարդկանց աջակցٳթյան 
խմբին։

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

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

Ÿ Վայելեք չափավոր 
ակտիվٳթյٳնը, օրինակ՝ 
զբոսնեք։

Ÿ Հոգٳ օգնٳթյٳն հայցեք, 
օրինակ՝ հոգևոր կամ հատٳկ 
խորհրդատٳից։ Երաժշտٳթյٳն 
լսեք, գրքեր կարդացեք կամ 
արվեստով զբաղվեք։

ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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68     Քիմիաթերապիա 

ԼԱՅՆԱՏԱՐԱԾ ԿՈՂՄՆԱԿԻ 
ԱԶԴԵՑؤؤՆՆԵՐ

Հոգնածٳթյٳն

Ողջ օրվա ընթացքٳմ ինքներդ Ձեզ 
թٳյլ տվեք քնել կարճ 
ժամանակահատվածներ։

Սրտխառնոց և փսխٳմ

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

Մազերի կորٳստ

Կրեք գլխարկ, գլխաշոր կամ 
կեղծամ։

Խոցեր բերանի խոռոչٳմ

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

Մաշկի գրգռٳմ

Խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ, եթե 

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

«Ձեռքի ٳ ոտքի» համախտանիշ

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

Արյան սպիտակ գնդիկների՝ 

լեյկոցիտների ցածր քանակ

Խٳսափեք ինֆեկցիայի առٳմով 
վտանգավոր մարդկանցից։ 
Տեղեկացրեք բժշկին, եթե Ձեր 
մարմնի ջերմٳթյٳնը 38°С կամ 
ավելի բարձր է։

Արյան կարմիր գնդիկների՝ 

էրիթրոցիտների ցածր քանակ

Գիշերը քնեք առնվազն 8 ժամ, իսկ 
ցերեկը կարճատև ընդմիջٳմներ 
արեք ննջելٳ համար, որպեսզի 
ձերբազատվեք հոգնածٳթյան 
նշաններից։



Թրոմբոցիտների ցածր քանակ

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

Փորլٳծٳթյٳն 

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

Ձեռքերٳմ ٳ ոտքերٳմ 

թմրածٳթյան և ծակոցների 

զգացٳմ

Անհապաղ այդ մասին տեղեկացրեք 
Ձեր բժշկին։

Ցավ

Բժիշկը կարող է ցավազրկող 
դեղամիջոցներ նշանակել։

ՆԱԽԱԶԳؤՇԱՑؤՄ. 

Եթե Ձեզ մոտ առաջացել է վերոհիշյալ կողմնակի ազդեցٳթյٳններից 

որևէ մեկը, ապա տեղեկացրեք դրա մասին Ձեր բժշկին։!
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70     Քիմիաթերապիա 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ

Այս բառարանٳմ պարզաբանվٳմ են քիմիաթերապիայի հետ կապված որոշ 
տերմիններ։

Ադյٳվանտ քիմիաթերապիա 
Հակաٳռٳցքային դեղամիջոցներ 
կամ հորմոններ, որոնց ներարկٳմը 
վիրահատական բٳժٳմից կամ 
ճառագայթային թերապիայից հետո 
օգնٳմ է կանխել հիվանդٳթյան 
կրկնٳմը։

Ալոպեցիա 
Մազաթափٳթյٳն, ճաղատٳթյٳն:

Անեմիա 
Արյան կարմիր գնդիկների՝ 
էրիթրոցիտների անբավարարٳթյٳն 
(սակավարյٳնٳթյٳն)։ Անեմիայի 
նշաններն (ախտանիշներն) են` 
հոգնածٳթյան զգացողٳթյٳն, 
թٳլٳթյٳն և հևոց։

Հակաէմետիկ 
Հակափսխٳմային դեղամիջոց, որի 
միջոցով կանխարգելվٳմ կամ 
վերահսկվٳմ են սրտխառնոցն ٳ 
փսխٳմը։

Կենսաբանական բٳժٳմ 
Բٳժٳմ, որը խթանٳմ կամ 
վերականգնٳմ է իմٳնային 
համակարգի՝ ինֆեկցիաների և 
հիվանդٳթյٳնների դեմ պայքարելٳ 
կարողٳթյٳնը։ Այս բٳժٳմը կոչվٳմ 
է նաև իմٳնաթերապիա։

Միզամٳղ դեղամիջոցներ 
Դեղամիջոցներ, որոնք օգնٳմ են 
օրգանիզմին ազատվել հեղٳկի և 
աղի ավելորդ քանակից։

Աղեստամոքսային 
Մարսողական համակարգ, որին 
պատկանٳմ են բերանը, 
կերակրափողը, ստամոքսը և 
աղիները։

Հորմոններ 
Նյٳթեր, որոնք արտադրվٳմ են 
օրգանիզմի էնդոկրին կամ ներքին 
գեղձերի կողմից։ Հորմոններն 
արտազատվٳմ են անմիջապես 
արյան մեջ և առանձնահատٳկ 
կերպով ներգործٳմ են օրգանիզմի 
օրգանների և բջիջների վրա՝ 
խթանելով կամ դադարեցնելով 
դրանց աճը։

Ներարկٳմ 
Երակներով դեղամիջոցների կամ 
հեղٳկների ներմٳծٳմն օրգանիզմ։

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



Ինտրաարտերիալ (IA) 
Ներզարկերակային

Ինտրակավիտար (IС) 
Ներխոռոչային՝ առանձնահատٳկ խո-
ռոչ կամ զանգված որովայնٳմ, փոքր 
կոնքٳմ կամ կրծքավանդակٳմ:

Ինտրալեզիոնալ (IL) 
Ուռٳցքի օջախի մեջ

Ինտրամٳսկٳլյար (IM) 
Միջմկանային

Ինտրատեկալ (IT) 
Ողնٳղեղային խողովակի մեջ

Ինտրավենոզ (IV) 
Ներերակային

Ուռٳցք  
Բջիջների ոչ նորմալ աճ։ Ուռٳցքները 
կարող են լինել բարորակ (ոչ 
քաղցկեղային) կամ չարորակ 
(քաղցկեղային)։

Կատետր 
Բարակ և ճկٳն փոքր խողովակ, որի 
միջոցով կարելի է հեղٳկներ 
ներմٳծել օրգանիզմ կամ հեռացնել 
դրանք օրգանիզմից։

Քիմիաթերապիա կամ 

քիմիաթերապևտիկ բٳժٳմ 
Ցիտոստատիկ կամ հակաٳռٳցքա-
յին դեղամիջոցների կիրառٳմ:

Ճառագայթային թերապիա 
Ուռٳցքի բٳժٳմ ճառագայթմամբ 
(բարձր ինտենսիվٳթյամբ 
ճառագայթներով):

Կլինիկական հետազոտٳթյٳններ 
Հետազոտٳթյٳններ, որոնց միջոցով 
փորձարկվٳմ են բٳժման նոր 
եղանակները։ Մասնակցٳթյٳնը 
կլինիկական հետազոտٳթյٳններին 
կամավոր է։ Այդ հետազոտٳթյٳն-
ների ٳշադրٳթյան կենտրոնٳմ են 
 ցքի հետ կապված հետևյալٳռٳ
խնդիրները՝ ٳռٳցքի կանխարգելٳմ 
կամ հիվանդի կյանքի որակի 
բարելավٳմ։

Գաղٳթախթանիչ գործոններ 
Նյٳթեր, որոնք խթանٳմ են արյան 
բջիջների ձևավորٳմը։ Գաղٳթա-
խթանիչ գործոններով (CSF – colony-
stimulating factors) բٳժٳմը կարող է 
նպաստել արյٳնաստեղծ բջիջների 
վերականգնմանը քիմիաթերապիայի 
կամ ճառագայթային թերապիայի 
ազդեցٳթյٳնից հետո։ 
Գաղٳթախթանիչ են այն 
գործոնները, որոնք խթանٳմ են 
գրանٳլոցիտների գաղٳթների աճը 
(G-CSF), և այն գործոնները, որոնք 
խթանٳմ են գրանٳլոցիտ-
մակրոֆագերի գաղٳթների աճը 
(GM-CSF)։
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Համակցված քիմիաթերապիա կամ 

պոլիքիմիաթերապիա 
Ուռٳցքի բٳժման համար մեկից 
ավելի դեղամիջոցի միաժամանակյա 
կիրառٳմ:

Քրոմոսոմներ 
Բջջի կորիզٳմ կամ կենտրոնٳմ 
թելանման գոյացٳթյٳններ, որոնք 
հանդես են գալիս որպես բջջային 
ԴՆԹ-ի կամ ժառանգական 
տեղեկատվٳթյան կրիչներ։

Ոսկրածٳծ 
Սպٳնգանման հյٳսվածք այն ոսկրի 
ներսٳմ, որٳմ առաջանٳմ են 
արյան բջիջները։

Քաղցկեղային 
Չարորակ

Մٳկոզիտ 
Լորձաթաղանթի բորբոքٳմ

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

Պերիֆերիկ նեյրոպաթիա 
Նյարդային համակարգի այնպիսի 
վիճակ, որը, սովորաբար, սկսվٳմ է 
ձեռքերի կամ ոտքերի թմրٳթյٳնով, 
քորի, բٳթ ցավի, տենդի կամ 

թٳլٳթյան զգացողٳթյամբ։ Կարող է 
առաջանալ հակաٳռٳցքային որոշ 
դեղամիջոցների հետևանքով։

Per os (РО) 
Բերանի միջոցով, պերօրալ կերպով:

Ինֆٳզիոն պորտ համակարգ 
Վիրահատական միջամտٳթյամբ 
մաշկի տակ տեղադրվող պլաստիկից 
կամ մետաղից պատրաստված փոքր 
անոթաման, որից սկիզբ է առնٳմ 
կենտրոնական երակային կատետրը, 
որն օրգանիզմի ներսٳմ միացվٳմ է 
խոշոր երակին։ Հատٳկ ասեղի օգ-
նٳթյամբ ինֆٳզիոն պորտ համա-
կարգի միջոցով կարելի է արյٳն և 
հեղٳկներ ներմٳծել օրգանիզմ, 
ինչպես նաև արյան նմٳշ վերցնել։

Արյան կարմիր գնդիկներ կամ 

էրիթրոցիտներ 
Օրգանիզմի բոլոր հյٳսվածքները 
թթվածնով մատակարարող բջիջներ:

Ռեմիսիա 
Ուռٳցքի ախտանիշների և նշանների 
մասնակի կամ լիարժեք 
անհետացٳմ:

Ստոմատիտ 
Խոցեր բերանի ներքին մակերեսի, 
լորձաթաղանթի վրա:

Սٳբկٳտան (SC) 
Ենթամաշկային



Արյան բջիջների քանակ 
Արյան նմٳշի մեջ արյան կարմիր և 
սպիտակ գնդիկների և թրոմբո-
ցիտների քանակ, որը կոչվٳմ է նաև 
ամբողջական արյան 

անալիզ/քննٳթյٳն։

Քաղցկեղ 
Չարորակ կամ քաղցկեղային 
:ցքٳռٳ

Թրոմբոցիտներ 
Արյան բջիջներ՝ արյան թիթեղիկներ, 
որոնք օգնٳմ են դադարեցնել 
արյٳնահոսٳթյٳնը։

Կենտրոնական երակային կատետր 
Հատٳկ բարակ և ճկٳն փոքր 
խողովակ, որը տեղադրٳմ են խոշոր 
երակٳմ այնքան ժամանակով, 
որքան անհրաժեշտ է հեղٳկներ 
ներմٳծելٳ և արյան նմٳշներ 
վերցնելٳ համար։

Արյան սպիտակ գնդիկներ կամ 

լեյկոցիտներ (LK, WBC) 
Ինֆեկցիայի դեմ պայքարող արյան 
բջիջներ:
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Հարցեր և մտահոգٳթյٳններ ٳնենալٳ դեպքٳմ զանգահարեք Ձեզ 

բٳժող թիմին՝ ٳռٳցքաբանին, քիմիաթերապևտին, բٳժքրոջը կամ այլ 

համապատասխան մասնագետի։

Ուռٳցքաբան __________________________________ Հեռախոս _____________

Քիմիաթերապևտ ______________________________  Հեռախոս _____________

Բٳժքٳյր ______________________________________  Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________  Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________  Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________  Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________ Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________  Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________  Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________ Հեռախոս _____________

Այլ մասնագետ _________________________________  Հեռախոս _____________
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* Հարց 1. Գրքٳյկٳմ ներկայացված տեղեկٳթյٳններն օգտակար են 

պացիենտների համար:

1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիմնականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիմնականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:

* Հարց 2. Գրքٳյկٳմ ներկայացված տեղեկٳթյٳններն օգտակար են 

պացիենտների հարազատների և մտերիմների համար:

1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիմնականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիմնականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:

* Հարց 3. Խորհٳրդ կտամ այլ պացիենտների՝ ծանոթանալ գրքٳյկի 

բովանդակٳթյանը:

1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիմնականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիմնականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:

* Հարց 4. Գրքٳյկը կարդալٳց հետո ավելի լավ եմ պատկերացնٳմ իմ խնդիրը և 

բٳժմանս տարբերակները:

1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիմնականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիմնականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:

* Հարց 5.Կարդալով գրքٳյկٳմ ներկայացված տեղեկٳթյٳնները՝ ստացա ինձ  

հٳզող հարցերի պատասխանները:

1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիմնականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիմնականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:

Ձեր կարծիքը «Քիմիաթերապիա. ٳղեցٳյց 

հիվանդների և խնամատարների համար» գրքٳյկի մասին

Հարցٳմն անվճար է, անանٳն, անձնական տվյալների գրանցٳմ չի 

պահանջٳմ: Աստղանիշով հարցերին պատասխանելը պարտադիր է:

Խնդրٳմ ենք լրացված հարցաթերթիկը վերադարձնել Ձեզ բٳժող բժշկին։
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* Հարց 6. Գրքٳյկٳմ տեղեկٳթյٳնները ներկայացված են մատչելի ոճով և պարզ

շարադրանքով, ինչը հեշտացնٳմ է ընթեցٳմը:

1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիմնականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիմնականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:

* Հարց 7. Գրքٳյկٳմ ներկայացված տեղեկٳթյٳնները հարմարեցված են ոչ

պրոֆեսիոնալ լսարանին, առկա է եզրٳյթների բացատրٳթյٳն, նյٳթը մատչելի է 

ընկալման համար:

1 – Բացարձակապես համաձայն չեմ:
2 – Հիմնականٳմ համաձայն չեմ:
3 – Հիմնականٳմ համաձայն եմ:
4 – Միանգամայն համաձայն եմ:

* Հարց 8. Ո՞ր թիրախային խմբին եք պատկանٳմ՝

Առաջնային, եթե գրքٳյկը Ձեզ տրամադրել են որպես բٳժٳմ ստացող պացիենտ:
Երկրորդային, եթե գրքٳյկին ծանոթացել եք որպես բٳժٳմ ստացող պացինետի 
ընտանիքի անդամ կամ խնամատար:
Երրորդային, եթե ծանոթացել եք գրքٳյկի պատճենված տարբերակին, կամ այն 
տրամադրվել է Ձեզ կարճ ժամանակով՝ կարդալٳ և վերադարձնելٳ պայմանով:
Այլ (խնդրٳմ ենք մեկնաբանել):

Հարց 9. Այլ նկատառٳմներ

Ձեր կարծիքը «Քիմիաթերապիա. ٳղեցٳյց 

հիվանդների և խնամատարների համար» գրքٳյկի մասին

Հարցٳմն անվճար է, անանٳն, անձնական տվյալների գրանցٳմ չի 

պահանջٳմ: Աստղանիշով հարցերին պատասխանելը պարտադիր է:

Խնդրٳմ ենք լրացված հարցաթերթիկը վերադարձնել Ձեզ բٳժող բժշկին։

Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև էլեկտրոնային տարբերակով՝ 
լրացնելով նٳյն հարցաշարը https://www.surveymonkey.com/r/C9D86RQ հղմամբ:



ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան 

Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոն

Ֆանարջյան փողոց 76, Երևան, Հայաստան

www.oncology.am 



Սٳյն գրքٳյկը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ պետքարտٳղարٳթյան Հասարակայնٳ-
թյան հետ կապերի գրասենյակի դրամաշնորհի շրջանակներٳմ: Այստեղ
արտահայտված է հեղինակ(ներ)ի դիրքորոշٳմը, որի համընկնٳմը ԱՄՆ 
պետքարտٳղարٳթյան դիրքորոշման հետ պարտադիր չէ:

This brochure was funded through a Department of State Public Affairs Section grant, 
and the opinions, findings and conclusions or recommendations expressed herein are 
those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State.

_____________________________________________________________________________________ 

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

Ուղեցٳյց հիվանդների և խնամատարների համար   79

«Քիմիաթերապիա. ٳղեցٳյց հիվանդների և խնամատարների համար» 
գրքٳյկٳմ տեղ գտած կարծիքներն ٳ մտքերը կարող են չհամընկնել 
«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի տեսակետին: Այստեղ շարա-
դրված խորհٳրդները բժշկական կամ իրավաբանական բնٳյթի չեն և չեն փո-
խարինٳմ մասնագետի խորհրդատվٳթյանը: Առողջական վիճակի հետ կապ-
ված ցանկացած հարցով պետք է անհապաղ դիմել բժշկի: Մի՛ մերժեք մասնա-
գետների խորհրդատվٳթյٳնը և մի՛ հետաձգեք բժշկին այցելٳթյٳնը (եթե 
անգամ գրքٳյկٳմ առկա են Ձեր դեպքին համապատասխան տեղեկٳ-
թյٳններ): Եթե գրքٳյկٳմ հիշատակված է ինչ-որ սննդատեսակ, ծառայٳթյٳն 
կամ բٳժման եղանակ, ապա դա չի նշանակٳմ, որ վերջիններս առաջարկվٳմ 
են Ձեզ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի կողմից: Հիվանդների հա-
մար կրթական նյٳթերٳմ զետեղված տեղեկٳթյٳնը նախատեսված չէ կիրառ-
վելٳ որպես բժշկական խորհٳրդ կամ փոխարինելٳ բٳժող բժշկի մասնա-
գիտական դատողٳթյանը։ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի կար-
ծիքով՝ բٳժմանն առնչվող բոլոր որոշٳմները հիվանդներն ٳ նրանց բժիշկ-
ները պետք է համատեղ կայացնեն։
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Գրքٳյկը տրամադրվٳմ է ԱՆՎՃԱՐ:

Գրքٳյկը մշակվել, կազմվել և 
տպագրվել է «ՀԵՆԱՐԱՆ» 

բարեգործական հիմնադրամի 
նախաձեռնٳթյամբ։

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




