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«Քաղցկեղային ցավի կառավարٳմ. ٳղեցٳյց պացիենտների, ընտանիք-

ների և խնամատարների համար» գրքٳյկը նախատեսված է չարորակ նո-

րագոյացٳթյٳնների պատճառով ցավային համախտանիշ ٳնեցող պա-

ցիենտների համար։ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամը, համա-

գործակցելով հայ բժիշկների և քաղցկեղ վերապրածների հետ, հավաքա-

գրել է համակողմանի տեղեկատվٳթյٳն պացիենտներին հٳզող բազմա-

թիվ հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են առաջանալ քաղցկեղով պայ-

մանավորված հակացավային բٳժման ընթացքٳմ։ Գրքٳյկը մանրամաս-

նորեն լٳսաբանٳմ է հակացավային բٳժման առանձնահատկٳթյٳնները, 

ցավազրկման կարևորٳթյٳնն ٳ անհետաձգելիٳթյٳնը, տրվٳմ են պարզ 

և հակիրճ խորհٳրդներ, թե ինչպես կազմակերպել ցավազրկٳմը և զերծ 

մնալ հնարավոր սխալներից։
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ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ.
ՈՒՂԵՑؤՅՑ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 

ԵՎ ԽՆԱՄԱՏԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

2017թ. փետրվարին քաղցկեղ վերապրած մի խٳմբ մարդիկ Հայաստանٳմ 

հիմնեցին «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամը, որը գործٳմ է 

հօգٳտ իր շահառٳների՝ քաղցկեղից բٳժվող պացիենտների, քաղցկեղ 

վերապրածների, նրանց ընտանիքների անդամների ٳ խնամատարների։ 

«ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի գործٳնեٳթյան փիլիսոփայٳթյան հիմքٳմ 

մեծն Ալբերտ Էյնշտեյնի հայտնի միտքն է.

«Անհատի կյանքն իմաստ ٳնի այնքանով, որքանով այն օգնٳմ 

է գեղեցկացնել և արժանապատիվ դարձնել մնացած բոլորի 

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

արժեք է, որին ստորադասվٳմ են մնացած բոլոր արժեքները»։

Վերոնշյալ խորագրով գրքٳյկը մշակվել է «ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի նա-

խաձեռնٳթյամբ՝ չարորակ նորագոյացٳթյٳնների պատճառով ցավային 

համախտանիշ ٳնեցող պացիենտների համար։ «ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրա-

մը, համագործակցելով հայ բժիշկների և քաղցկեղ վերապրածների հետ, հա-

վաքագրել է համակողմանի տեղեկٳթյٳններ պացիենտներին հٳզող բազ-

մաթիվ հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են առաջանալ քաղցկեղով պայ-

մանավորված հակացավային բٳժման ընթացքٳմ։

«ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի առաքելٳթյٳնն է ակտիվորեն մասնակցել Հա-

յաստանٳմ քաղցկեղի դեմ պայքարին, նպաստել ٳռٳցքային հիվանդٳ-

թյٳնների և դրանց հնարավոր կանխարգելման մասին հանրային իրազեկ-

վածٳթյան մակարդակի բարձրացմանը: «ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի 

հիմնական նպատակներն են.

1. կազմակերպել նյٳթական, հոգեբանական, սոցիալական, տեղեկատվա-

կան և իրավաբանական աջակցٳթյٳն իր շահառٳներին, իրականացնել 

պացիենտների կրթٳմ և հզորացٳմ,

2. բարձրաձայնել քաղցկեղի սքրինինգային ծրագրերի ٳ վաղ ախտորոշ-

ման կարևորٳթյան մասին և նպաստել Հայաստանٳմ քաղցկեղի պիլոտա-

յին և/կամ հանրապետական սքրինինգային ծրագրերի ներդրմանն ٳ հե-
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տագա զարգացմանը՝ համագործակցելով առողջապահٳթյան ոլորտի պե-

տական կառٳյցների, ինչպես նաև հայկական և միջազգային այլ կազմա-

կերպٳթյٳնների հետ,

3. բարձրացնել Հայաստանٳմ ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնների խնդրի մա-

սին հասարակٳթյան իրազեկվածٳթյան մակարդակը,

4. նպաստել ٳռٳցքային հիվանդٳթյٳնների վերաբերյալ անհրաժեշտ 

գրականٳթյան ստեղծմանն ٳ հրատարակմանը, կլինիկական ٳղեցٳյցնե-

րի կազմմանը և/կամ թարգմանٳթյանը, տեղեկատվٳթյան տարածմանն ٳ 

փոխանակմանը,

5. խթանել ٳռٳցքաբանٳթյան բնագավառٳմ գործող հաստատٳթյٳն-

ների ինստիտٳցիոնալ և մասնագիտական կարողٳթյٳնների հզորացٳմը՝ 

դասընթացների, սեմինարների, գիտաժողովների, կոնֆերանսների և այլ 

ծրագրերի միջոցով:

Քաղցկեղ ախտորոշման հետ հաշտվելը դժվար է, և բազմաթիվ հիվանդնե-

րի ٳ նրանց ընտանիքների համար սա դառնٳմ է լրջագٳյն խնդիր: 

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

քի հետ կապված հարցերը, բٳժման տարբերակներն ٳ աջակցٳթյան 

ծրագրերը, ինչպես նաև «փոխաջակցման խմբի» միջոցով կազմակերպել օգ-

տակար շփٳմ նմանատիպ այլ հիվանդների, այդ թվٳմ նաև ապաքինված-

ների հետ։

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

ստանալ հոգեբանական և իրավաբանական անվճար աջակցٳթյٳն: Այս-

տեղ Ձեզ կօգնեն հասկանալ` ինչպես կողմնորոշվել առողջապահٳթյան հա-

մակարգٳմ, կներկայացնեն Ձեր իրավٳնքները և կտրամադրեն համապա-

տասխան խորհրդատٳների, տարբեր ծառայٳթյٳններ իրականացնող 

կենտրոնների կոնտակտային տվյալներ:

info@henaran-fund.org

Հենարան Հիմնադրամ/Henaran Foundation

 www.henaran-fund.org

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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Հարգելի՛ բարեկամ

Չնայած ժամանակակից ٳռٳցքաբանٳթյան նվա-

ճٳմներին քաղցկեղի վաղ ախտորոշման և բٳժման 

հարցٳմ, ինչպես նաև նոր ցավազրկողների ստեղծ-

մանը, ٳռٳցքով ապրող պացիենտների ցավազրկٳմը 

մնٳմ է սٳր սոցիալական և մարդասիրական խնդիր 

ոչ միայն հասարակٳթյան, այլև յٳրաքանչյٳր պա-

ցիենտի և նրա ընտանիքի համար:

Համաձայն բազմաթիվ հետազոտٳթյٳնների, տարածٳն չարորակ 

 ,ժեղ քրոնիկ ցավիցٳ մ էٳցքներով հիվանդների 60–80%-ը տառապٳռٳ

որը պահանջٳմ է շարٳնակական բٳժٳմ ցավազրկող դեղամիջոցներով։ 

Արդյٳնավետ ցավազրկٳմը կախված է ոչ միայն ժամանակակից դեղամի-

ջոցներից և բٳժման այլ մեթոդներից, այլև պացիենտի ակտիվ ներգրավվա-

ծٳթյٳնից իր բٳժման ծրագրի ձևավորման հարցٳմ, բժշկի հետ համագոր-

ծակցٳթյٳնից և իրազեկված լինելٳց։ Ցավի կառավարման ծրագիրը 

կազմվٳմ է հիվանդի մասնակցٳթյամբ և պահանջٳմ հետադարձ կապ պա-

ցիենտի և բٳժանձնակազմի հետ։ Առանց համապատասխան գիտելիքնե-

րի՝ պացիենտը դժվարٳթյամբ կնավարկի ցավազրկող դեղերի և մեթոդ-

ների բարդ տիրٳյթٳմ, քանի որ ցավն անհատական փորձառٳթյٳն է և յٳ-

րաքանչյٳր պացիենտի համար ընտրվٳմ է իրեն համարժեք ցավի կառա-

վարման ծրագիր։ 

Ցավազրկող դեղամիջոցները բազմազան են, սակայն ոչ մի դեղամիջոցի 

նշանակٳմն այդքան հարցեր չի առաջացնٳմ ինչքան օփիոիդները, թե՛ 

բնակչٳթյան, թե՛ բٳժաշխատողների մոտ։ Օփիոիդները՝ բնական և սինթե-

տիկ, ափիոն պարٳնակող դեղամիջոցներն են, որոնք լայնորեն օգտագործ-

վٳմ են քաղցկեղային ցավի բٳժման նպատակով։ Դրանք են մորֆինը, 

որպես բնական ծագٳմ ٳնեցող դեղ, և դրա սինթետիկ ٳ կիսասինթետիկ 

ածանցյալները։ Քանի որ այս դեղերը բացի ցավազրկողից ٳնեն նաև հոգե-

մետ ազդեցٳթյٳն, դրանց օգտագործٳմը կանոնակարգվٳմ է հատٳկ 

դٳրս գրման կանոններով։

Կողմնակի ազդեցٳթյٳնների առաջացման, բժշկական թմրամոլ դառնալٳ 

վախը բերٳմ է նրան, որ ٳժեղ քաղցկեղային ցավից տառապող պացիենտը 

թերցավազրկվٳմ է, տառապٳմ է, ինչի հետևանքով վատթարանٳմ է նրա 

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ

կյանքի որակը։ Մեր հասարակٳթյٳնٳմ առկա է «օփիոֆոբիա» երևٳյթը, 

որը բնորոշ է և՛ բٳժաշխատողներին և՛ պացիենտին։ Սա խոչընդոտ է հան-

դիսանٳմ արդյٳնավետ ցավազրկման համար, հատկապես այն պա-

ցիենտների դեպքٳմ, որոնք տառապٳմ են ٳժեղ քաղցկեղային ցավերից։ 

Այս երևٳյթի հաղթահարման միջոցներից մեկն է՝ կրթել բٳժաշխատողնե-

րին մի կողմից և իրազեկել պացիենտին մյٳս կողմից, որպեսզի վերջինս 

պահանջատեր լինի իրեն հասանելիք պատշաճ ցավազրկٳմ ստանալٳ 

իրավٳնքին։

Այս ٳղեցٳյցի նպատակն է պացիենտին իրազեկել քաղցկեղային ցավի կա-

ռավարման առկա ժամանակակից մեթոդների և դեղամիջոցների մասին, 

ինչպես նաև պահանջատեր դարձնել իրենց հասանելիք բٳժٳմը ստանալٳ 

հարցٳմ։

Նարինե Մովսիսյան 

Պալիատիվ խնամքի և ցավի կառավարման մասնագետ

«Ցավերի ٳսٳմնասիրٳթյան հայկական ասոցիացիա»-յի նախագահ
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Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 

Քաղցկեղ ٳնենալٳ մասին լٳրը կարող է հٳյզերի և մտահոգٳթյٳնների 

տեղատարափ առաջացնել, իսկ հիվանդٳթյան առանձնահատկٳթյٳնների և 

դրա բٳժման մոտեցٳմների մեջ խորանալը կարող է ճնշող և շփոթեցնող լինել։ 

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

րինս լավ տեղեկանալ հակացավային բٳժման մասին՝ որպես  քաղցկեղի բٳժ-

ման բաղադրիչ:

Հակացավային բٳժٳմ ստանալٳ հետ կապված Ձեր և մտերիմների կողմից 

բազմաթիվ հարցեր, մտահոգٳթյٳններ և խառը զգացٳմներ ٳնենալը նորմալ 

երևٳյթ է։ Ցավամոքման էٳթյան ընկալٳմը կարող է նվազեցնել Ձեր ան-

հանգստٳթյٳնը և օգնել Ձեզ մեղմել մտահոգٳթյٳնները, իսկ ճշգրիտ տեղե-

կատվٳթյٳնը կօգնի Ձեզ ճիշտ նախապատրաստվել ցավազրկմանը՝ կանխելٳ 

կամ նվազեցնելٳ դրա որոշ կողմնակի ազդեցٳթյٳնները։

Քաղցկեղով պայմանավորված ցավը կարող է լٳրջ փոփոխٳթյٳններ առա-

ջացնել Ձեր կյանքٳմ։ Այն կարող է ազդեցٳթյٳն թողնել Ձեր առողջٳթյան 

վրա, վտանգել բարեկեցٳթյٳնը, խանգարել ամենօրյա ռեժիմը և լարվածٳ-

թյٳն առաջացնել առօրյա հարաբերٳթյٳններٳմ, խաթարել Ձեր և ընտանիքի 

կյանքի որակը։ Ուստի բնական է և հասկանալի, որ Դٳք և Ձեր մտերիմները 

տխٳր եք, վախեցած, մտահոգ, բարկացած կամ ճնշված։

Ձեզ բٳժող թիմը կարող է օգտակար խորհٳրդներ և գործնական տեղեկٳ-

թյٳններ տրամադրել, իսկ տվյալ գրքٳյկը, որի մշակٳմն իրականացվել է «ՀԵ-

ՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի նախաձեռնٳթյամբ, մատչելի կերպով ներկայացնٳմ է 

այդ արժեքավոր տեղեկատվٳթյան մեծ մասը՝ այն հասանելի դարձնելով Ձեր 

բٳժման ողջ ընթացքٳմ: Գրքٳյկի հատٳկ առանձնացված տեղերٳմ կարող 

եք գրի առնել Ձեր հակացավային բٳժմանը վերաբերող տեղեկٳթյٳններ։ 

Գրքٳյկի վերջٳմ ներկայացված է մի բառարան, որի նպատակն է բացատրել 

որոշ բժշկական տերմիններ, որոնց մանրամասն ծանոթանալով՝ կարող եք առա-

վել դյٳրին և արդյٳնավետ դարձնել Ձեր շփٳմը բٳժանձնակազմի հետ, քանի 

որ չափազանց կարևոր է Ձեր և Ձեզ բٳժող թիմի փոխադարձ համագործակցٳ-

թյٳնը։ Տեղեկացված և հետաքրքրված լինելը, հարցեր ٳղղելը և ծագող 

խնդիրների համատեղ քննարկٳմը լավագٳյն ճանապարհն է հասկանալٳ, թե 

ինչ է կատարվٳմ Ձեզ հետ, և ինչպես եք հաղթահարելٳ քաղցկեղով պայմանա-

վորված ցավը:

ՆԱԽԱԲԱՆ
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Քաղցկեղ ٳնեցող շատ մարդիկ ցա-

վեր են ٳնենٳմ բٳժման ընթաց-

քٳմ կամ դրա ավարտից հետո: 

Սակայն դեպքերի մեծամասնٳթյٳ-

նٳմ քաղցկեղով պայմանավորված 

գրեթե բոլոր ցավերը կարելի է հաջո-

ղٳթյամբ կառավարել: Ցավազրկٳ-

մը` դեղորայքով կամ առանց դրա, 

քաղցկեղի ընդհանٳր բٳժման 

գործընթացի կարևոր մասն է:

Ինչպես երկٳ քաղցկեղները կարող 

են տարբերվել իրենց բնٳյթով, այն-

պես էլ յٳրաքանչյٳր պացիենտի 

մոտ ցավը կարող է տարբեր կերպ 

դրսևորվել։ Նպատակն է գտնել ցա-

վազրկման այնպիսի լٳծٳմներ, 

որոնք ընդٳնելի են պացիենտի և 

բٳժող թիմի համար և թٳյլ են տա-

լիս ապահովել կյանքի լավագٳյն 

որակը: Ցավի կառավարٳմն առա-

վել արդյٳնավետ է, երբ այն հնարա-

վորինս շٳտ է մեկնարկٳմ։ Այն 

պետք է շարٳնակվի ակտիվ բٳժ-

ման բոլոր փٳլերٳմ, ինչպես նաև 

հետագա խնամքի ընթացքٳմ:

Այս գրքٳյկը նախատեսված է քաղց-

կեղով պացիենտների, նրանց ըն-

տանիքների և խնամատարների 

շրջանٳմ ցավազրկման կարևորٳ-

թյٳնն առավել ընկալելի դարձնելٳ 

համար: Այն ներկայացնٳմ է ցավի 

կառավարման տարբեր մոտե-

ցٳմները և պացիենտների՝ իրենց 

ցավը բժիշկներին հստակորեն հա-

ղորդելٳ եղանակները: Ձեր ٳշադ-

րٳթյանն են ներկայացվٳմ նաև կա-

րևոր և օգտակար գործիքներ, ինչ-

պիսին է ցավին հետևելٳ օրագիրը։

Ցավից ազատվելٳ բոլոր տարբե-

րակների առկայٳթյան դեպքٳմ չի 

կարող լինել որևէ պատճառ, որի հե-

տևանքով պացիենտը չկարողանա 

ստանալ իր ցավին համարժեք ցա-

վազրկٳմ։ Ցավազրկման իրա-

վٳնքն ամրագրված է ՀՀ օրենս-

դրٳթյամբ, համապատասխան իրա-

վական կարգավորٳմներից հատ-

վածներ բերված են այս գրքٳյկի հա-

վելվածٳմ։ Ձեր բٳժող թիմի հետ կա-

րող եք մշակել ցավի կառավարման 

անհատականացված պլան, որը կա-

րող է դյٳրացնել ձեր բٳժٳմն ٳ հե-

տագա խնամքը և դարձնել այն ավե-

լի արդյٳնավետ:

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 

ՆԵՐԱԾؤؤՆ
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Քաղցկեղով պացիենտները սովո-

րաբար ցավ են զգٳմ, ինչը կարող է 

պայմանավորված լինել հենց քաղց-

կեղով, քաղցկեղի բٳժմամբ կամ եր-

կٳսի համակցٳթյամբ:

Ցավը հատկապես տարածված երև-

-լեٳյթ է քաղցկեղի զարգացած փٳ

րٳմ, ազդելով խորացած, մետաս-

տատիկ կամ տերմինալ՝ հիվանդٳ-

թյան վերջին փٳլٳմ գտնվող պա-

ցիենտների ավելի քան 60%-ի վրա: 

Այնٳամենայնիվ, քաղցկեղային ցա-

վը հաճախ հանդիպٳմ է նաև հի-

վանդٳթյան վաղ փٳլերٳմ. բٳժٳմ 

ստացող պացիենտների մոտ մեկ եր-

րորդը ցավ է զգٳմ: Քաղցկեղի որոշ 

տեսակներ ٳղեկցվٳմ են ցավով ար-

դեն հիվանդٳթյան վաղ փٳլերٳմ, 

մասնավորապես՝ ենթաստամոքսա-

յին գեղձի, գլխի ٳ պարանոցի 

քաղցկեղը: Կարևոր է հասկանալ, որ 

ցավի ٳժգնٳթյٳնը միշտ չէ, որ 

կապված է քաղցկեղի զարգացման 

հետ. նյարդին սեղմող շատ փոքր 

-ցքը կարող է չափազանց ցաٳռٳ

վոտ լինել, մինչդեռ շատ մեծ ٳռٳց-

քը որևէ այլ հատվածٳմ կարող է ընդ-

հանրապես ցավ չառաջացնել:

Քաղցկեղի բٳժٳմը, ներառյալ վի-

րահատٳթյٳնը և ճառագայթային 

թերապիան, կարող է ցավ պատճա-

ռել: Ցավը կարող է նաև առաջանալ 

որպես քիմիաթերապիայի կողմնա-

կի ազդեցٳթյٳն, իսկ բٳժٳմն 

ավարտելٳց հետո այն կարող է 

հայտնվել կամ վատթարանալ բٳ-

ժٳմից ամիսներ կամ տարիներ 

անց: Քաղցկեղային ցավը կարող է 

անհանգստացնող լինել պացիենտ-

ների և նրանց ընտանիքների հա-

մար, սակայն առկա են ցավազըր-

կٳմն ապահովելٳ մի շարք արդյٳ-

նավետ մեթոդներ քաղցկեղի բոլոր 

տեսակների և փٳլերի համար: Կա-

րևոր է հասկանալ, որ քաղցկեղային 

ցավը կարելի է արդյٳնավետորեն 

կառավարել. հասանելի են տարա-

տեսակ բٳժٳմներ, իսկ պացիենտ-

ները չպետք է հանդٳրժեն ցավը:

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ

ԻՆՉ Է ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԸ
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Անկախ այն բանից, թե ինչ տեսակի 

ցավ եք զգٳմ, կարևոր է դրա մասին 

տեղեկացնել բժշկին, բٳժքրոջը կամ 

բٳժող թիմի մեկ այլ անդամի: Ցավի 

կառավարման ամենաարդյٳնա-

վետ միջոցներից մեկն է դրա առա-

ջացման կամ վատթարացման կան-

խٳմը։ Ցավի կառավարման հար-

ցٳմ բٳժանձնակազմի դերը ձեր 

մտահոգٳթյٳնները լսելն ٳ ան-

վտանգ լٳծٳմներ առաջարկելն է: 

Այս մոտեցٳմը կոչվٳմ է պալիատիվ 

(կամ աջակցող) խնամք:

Որոշ մարդիկ չեն ցանկանٳմ հայտ-

նել իրենց բժշկին, որ ցավ են զգٳմ: 

Նրանք կարող են մտածել, թե իբր 

ցավի առկայٳթյٳնը վկայٳմ է 

քաղցկեղային վիճակի վատացման 

կամ դրա տարածվելٳ մասին։ 

Մյٳսները կարծٳմ են, թե ցավը 

պարզապես քաղցկեղով ապրելٳ մի 

մասն է և պետք չէ բողոքել դրանից: 

Թեև այս մտքերը հասկանալի են, 

ցավի առաջացման պատճառները 

շատ են, և պետք չէ տառապել 

դրանից։

Դٳք կարող եք ակտիվ դեր խաղալ 

ձեր ցավը կառավարելٳ գործٳմ՝

Ÿ Ցավի մասին անկեղծ լինելով ձեր 

բժշկի և բٳժքրոջ հետ:

Ÿ Բժշկի և բٳժքրոջ հետ կիսվելով 

ցավազրկման տարբերակների վե-

րաբերյալ ձեր մտահոգٳթյٳննե-

րով:

Ÿ Բժշկին և բٳժքրոջը տեղեկացնե-

լով, երբ ցավը մեղմվٳմ կամ 

սաստկանٳմ է:

Ÿ Հետևելով առաջարկվող բٳժման 

պլանին:

Հիշե՛ք, որ յٳրաքանչյٳր 

պացիենտ առանց ցավի 

ապրելٳ իրավٳնք ٳնի։

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԸՆԿԱԼؤՄԸ
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Ցավազրկման 

կարևորٳթյٳնը

Ցավի մասին խոսելը կարող է 

դժվար լինել։ Դժվար է բառեր գտնել 

տհաճ կամ ճնշող զգացմٳնքներն ٳ 

զգացողٳթյٳնները նկարագրելٳ 

համար: Բայց ձեր բժշկին և բٳժքրո-

ջը ցանկացած ցավի մասին տեղե-

կացնելٳ մի քանի կարևոր պատ-

ճառներ կան: 

Շատ դեպքերٳմ բժիշկը կամ բٳժ-

քٳյրը, հավանաբար, կարող են թե-

թևացնել ձեր ցավը: Ցավի դեմ լٳ-

ծٳմ գտնելը կարող է օգնել ձեզ լինել 

ակտիվ, ավելի լավ քնել և բարելավել 

ախորժակը, ինչպես նաև վայելել 

ընտանիքի և ընկերների հետ անց-

կացրած ժամանակն ٳ համատեղ 

ժամանցը:

Ցավը կարող է վատթարացնել 

քաղցկեղի այլ ախտանշանները 

կամ կողմնակի ազդեցٳթյٳնները 

կամ նորերն առաջացնել: Ցավի 

կառավարٳմը կարող է օգնել ձեզ 

խٳսափել ավելորդ հոգնածٳթյٳ-

նից, դեպրեսիայից, զայրٳյթից, ան-

հանգստٳթյٳնից կամ սթրեսից:

Ցավը կարող է ձեր բժշկին և բٳժ-

քրոջը հٳշել ինչ-որ բան այն մա-

սին, թե ինչպես է բٳժٳմն ազդٳմ 

քաղցկեղի վրա: Ցավը կարող է 

ազդանշան լինել բٳժող թիմի մաս-

նագետներին՝ խնամքը հարմարաց-

նելٳ կամ փոխելٳ, այն ավելի ար-

դյٳնավետ դարձնելٳ համար:

Ցավից ազատվելٳ լավագٳյն ռազ-

մավարٳթյٳնները գտնելٳ համար 

ձեր բժշկին կամ բٳժքրոջը պետք է 

տեղեկացնեք ٳնեցած ախտանշան-

ների մասին։ Բացի այդ, մտածեք 

նաև բժշկի հետ տարբեր տեսակի 

ցավազրկման ռազմավարٳթյٳննե-

րի վերաբերյալ ձեր մտահոգٳթյٳն-

ներով կիսվելٳ մասին: Օրինակ, 

որոշ մարդիկ կարող են անհանգըս-

տանալ, որ կոնկրետ դեղամիջոցը 

կախվածٳթյٳն կառաջացնի կամ 

նրանց քնկոտ ٳ թٳյլ կդարձնի: Ձեր 

բժիշկը կարող է օգնել ձեզ մշակել 

այնպիսի ցավազրկման պլան, որը 

լավ է ազդٳմ ձեզ վրա։ Այդ պլանը 

կարող է ներառել ցավազրկման այլ 

մեթոդներ՝ ի լրٳմն դեղորայքի կամ 

դրա փոխարեն:

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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Ռٳբենի պատմٳթյٳնը

Ռٳբենի մոտ շագանակագեղձի 

քաղցկեղ ախտորոշվեց 65 տարե-

կանٳմ: Նա վստահ չէր, պետք է ար-

դյոք բժշկին կամ բٳժքրոջը տեղե-

կացնել բٳժման հետևանքով առա-

ջացած ցավի մասին: Նա կարծٳմ 

էր, որ ցավը նորմալ կողմնակի ազ-

դեցٳթյٳն է, և կասկածٳմ էր, թե 

նրանք կարող են ինչ-որ բան անել 

դրա դեմ: Բայց տոնական շրջանն էր 

մոտենٳմ, և Ռٳբենն ٳզٳմ էր տո-

ներն անցկացնել դստեր տանը՝ թոռ-

նիկների հետ, սակայն չէր ցանկա-

նٳմ, որ ընտանիքը տեսներ իր տա-

ռապանքը։ Նա նաև չգիտեր, թե ար-

դյոք կկարողանա դիմանալ երկար 

ճանապարհին։ Երբ Ռٳբենը հաս-

կացավ, որ ցավն ազդٳմ է իր կյան-

քի որակի վրա, որոշեց խոսել իր 

բժշկի հետ: Բժիշկը կատարեց ցավի 

գնահատٳմ, այնٳհետև առաջար-

կեց ցավը վերահսկելٳ մի քանի ռազ-

մավարٳթյٳն: Ռٳբենի ցավը մեղմ-

վեց մաշկի վրա սպեղանի կրելով, 

որը ցավազրկող դեղամիջոց էր պա-

րٳնակٳմ: Նա թեթևացٳմ զգաց 

նաև ֆիզիոթերապիայի շնորհիվ. մի 

մոտեցٳմ, որը նա չէր էլ դիտարկٳմ 

մինչև իր բժշկի առաջարկելը: 

Ռٳբենն անչափ շնորհակալ էր, որ 

կարողացավ տոներն անցկացնել իր 

սիրելիների հետ։

Ցավի պատճառները

Քաղցկեղային ցավի տարբեր տե-

սակներ կան։ Ցավը կարող է կար-

ճատև լինել և առաջանալ որևէ մի-

ջամտٳթյան, բٳժման, որոշակի 

դիրքի կամ շարժման արդյٳնքٳմ: 

Ցավը կարող է լինել երկարատև և 

մշտական կամ էլ առաջանալ միայն 

ժամանակ առ ժամանակ: Այն կարող 

է նաև հանկարծակի սաստկանալ, 

անգամ ցավի բٳժման ընթացքٳմ: 

Ցավի այս տեսակը կոչվٳմ է «ճեղ-

քող ցավ», որը սովորաբար առաջա-

նٳմ է ցավազրկող դեղամիջոցի նա-

խատեսված չափաբաժինների (դե-

ղաչափերի) ընդٳնٳմների միջև, և 

միշտ չէ, որ կապված է որոշակի 

շարժման կամ օրվա կոնկրետ ժամի 

հետ:

Ցավի կառավարման լավ պլանը կօգ-

նի թեթևացնել այն, անկախ դրա 

առաջացման պատճառներից։ 

Պատճառները ներառٳմ են.

Ուռٳցք. որևէ օրգանٳմ, օրինակ՝ 

լյարդٳմ, զարգացող ٳռٳցքը կա-

րող է ձգել այդ օրգանի մի մասը, 

ինչն էլ կարող է ցավ պատճառել։ 

Եթե ٳ  ռٳցքը մեծանٳմ է և տարած-

վٳմ դեպի ոսկրեր կամ այլ օրգան-

ներ, այն կարող է ճնշٳմ գործադրել 

նյարդերի վրա և վնասել դրանք՝ 

առաջացնելով ցավ։ Կամ եթե 

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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 մ էٳմ կամ աճٳցքը տարածվٳռٳ

ողնٳղեղի շٳրջ, այն կարող է սեղմել 

ողնٳղեղը, ինչն, ի վերջո, բٳժման 

բացակայٳթյան դեպքٳմ հանգեց-

նٳմ է ٳժեղ ցավի կամ կաթվածի:

Վիրահատٳթյٳն. քաղցկեղով պայ-

մանավորված վիրահատٳթյٳնից 

հետո ցավ զգալը նորմալ է: Ցավերի 

մեծ մասը որոշ ժամանակ անց ան-

հետանٳմ է: Բայց որոշ մարդիկ կա-

րող են ցավեր ٳնենալ ամիսներ կամ 

տարիներ շարٳնակ: Այս երկարա-

տև ցավը կարող է առաջանալ նյար-

դերի մշտական վն  ասվածքից և 

հյٳսվածքի սպիացٳմից:

Ճառագայթային թերապիա. ցավը 

կարող է առաջանալ ճառագայթային 

թերապիայից հետո և ինքնٳրٳյն 

անհետանալ կամ էլ երկարատև լի-

նել։ Այն կարող է զարգանալ նաև բٳ-

ժٳմից ամիսներ կամ տարիներ 

անց, հատկապես, երբ ճառագայ-

թային թերապիայի են ենթարկվٳմ 

մարմնի որոշակի մասեր, մասնավո-

րապես՝ կրծքավանդակը կամ ողնٳ-

ղեղը:

Քիմիաթերապիա. քիմիաթերա-

պիայի որոշ տեսակներ կարող են 

ձեռքերի և ոտքերի մատներٳմ ցավ 

և թմրածٳթյٳն առաջացնել, ինչը 

կոչվٳմ է ծայրամասային նեյրոպա-

թիա։ Սովորաբար այս տեսակի 

ցավն անհետանٳմ է բٳժման 

ավարտի հետ, բայց երբեմն էլ պատ-

ճառված վնասը կարող է մշտական 

լինել:

Հորմոնալ թերապիա. հորմոնալ 

կամ էնդոկրին թերապիան կարող է 

առաջացնել ցավ մկաններٳմ և 

ոսկրերٳմ։ Այս տեսակի բٳժٳմը կա-

րող է մեծացնել պացիենտի մոտ օս-

տեոպորոզի (ոսկրանյٳթի նոսրաց-

ման) և ոսկրերի կոտրվածքների 

վտանգը, որոնք նٳյնպես ցավ են 

առաջացնٳմ:

Ցողٳնային բջիջների/ոսկրածٳ-

ծի փոխպատվաստٳմ. փոխպատ-

վաստٳմը կարող է ցավ առաջաց-

նել, հատկապես, եթե պացիենտի 

մոտ առաջանٳմ է այս տեսակի 

բٳժման լٳրջ կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳն, որը կոչվٳմ է «պատվաստն 

ընդդեմ տիրոջ հիվանդٳթյٳն»:

Այլ պատճառներ. քաղցկեղով պա-

ցիենտները կարող են ٳնենալ ցավ 

այլ՝ ոչ քաղցկեղային պատճառնե-

րով, ինչպիսիք են միգրենային 

գլխացավը, արթրիտը կամ մեջքի 

քրոնիկ ցավը: Ձեր բժշկի կողմից 

մշակված բٳժման պլանը պետք է 

թիրախավորի այս տեսակի ցավերը, 

քանի որ ցանկացած ցավ կարող է 

ազդել ձեր կյանքի որակի վրա:

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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Ցավի ախտորոշٳմը

Դٳք եք այն մարդը, ով լավագٳյնս է 

ճանաչٳմ սեփական մարմնٳմ առա-

ջացող ցավը: Ուստի կարևոր է ցան-

կացած նոր ախտանշան կամ ախ-

տանշանների փոփոխٳթյٳն քննար-

կել բժշկի կամ ցավի մասնագետի 

հետ: Նրանք կարող են օգնել ձեզ 

գտնել դեղորայք կամ ցավազրկող 

այլ մեթոդ, որը լավ կազդի ձեզ վրա։

Ձեր ցավն ավելի լավ հասկանալٳ 

համար բժիշկը կարող է ձեզ տալ հե-

տևյալ հարցերը.

Ÿ Ո՞ր մասٳմ է ցավٳմ։

Ÿ Ե՞րբ է ցավը սկսվٳմ և դադարٳմ։

Ÿ Որքա՞ն ժամանակ է ցավٳմ։

Ÿ Որքա՞ն ցավ եք զգٳմ 0-ից 10 

սանդղակով։

Ÿ Ինչպիսի՞ն է ցավը, եթե ձեր իսկ 

խոսքերով նկարագրեք։ Օրինակ՝ 

այրٳ՞մ է, դանակի պես կտրٳ՞մ, 

բաբախٳ՞մ, մորմոքٳ՞մ։ 

Ÿ Ի՞նչն է մեղմٳմ կամ սաստկաց-

նٳմ ցավը։

Ÿ Արդյո՞ք ցավն ազդٳմ է ձեր աշխա-

տելٳ, քնելٳ ,ٳտելٳ, տնային 

գործերով զբաղվելٳ, մարդկանց 

հետ շփվելٳ կամ այլ առօրյա 

գործողٳթյٳններ կատարելٳ 

:թյան վրաٳնակٳ

Կարևոր է խոսել այն մասին, թե ինչ-

պես է ցավն ազդٳմ ձեզ վրա, քանի 

որ այդպես հնարավոր է նٳյնակա-

նացնել և ճանաչել այն։ Դրա շնոր-

հիվ է, որ բٳժաշխատողները կարող 

են պատկերացٳմ կազմել, թե ինչ է 

նշանակٳմ նման ցավով ապրելը:

Ինչպես է գնահատվٳմ 

քաղցկեղային ցավը

Քաղցկեղային ցավը դիտարկվٳմ է 

որպես քաղցկեղի բٳժման անբա-

ժանելի մաս: Ձեր բժիշկը կամ բٳժ-

քٳյրը կարող է ձեզ այսպիսի մի 

հարց տալ. «Վերջին 24 ժամվա ըն-

թացքٳմ ո՞րն է եղել ձեր զգացած 

ամենաٳժեղ ցավը, որը կարելի է 

գնահատել ըստ 0-10 սանդղակի, որ-

տեղ 0-ն նշանակٳմ է ցավ ընդհան-

րապես չկա, իսկ 10-ը՝ ամենաٳժգին 

ցավն է, որը կարելի է պատկերաց-

նել»:

Շատ կարևոր է, որ այս հարցին 

ճշգրիտ պատասխան տաք, որպես-

զի ձեր բժիշկը կարողանա ապահո-

վել համապատասխան ցավա-

զրկٳմ: Եթե դ  ժվարանٳմ եք ձեր ցա-

վին թվային գնահատական տալ, 

ապա կարող եք փորձել բնٳթագրել 

այն բառերով, օրինակ՝ «ցավը թեթև 

է» (համապատասխանٳմ է նշված 

սանդղակի 1–3 միավորին), «չափա-

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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վոր է ցավٳմ» (4–6 միավոր) կամ 

«ցավն ٳժեղ է» (7–10 միավոր)։

Վերը նշված հարցٳպատասխանի 

գործիքի կիրառٳմը չափազանց օգ-

տակար է: Այն դեպքٳմ, երբ ձեր 

զգացած ամենաٳժեղ ցավի մակար-

դակը 3-ից պակաս է, ձեր բժիշկն ٳ 

բٳժքٳյրը կհետևեն ձեր վիճակին և 

պարբերաբար կվերագնահատեն 

այն, ինչպես նաև կարող են նշանա-

կել ցավազրկող դեղամիջոցներ: 

Եթե ձ  եր զգացած ամենաٳժեղ ցա-

վի մակարդակը 3 կամ ավելի է, կամ 

եթե ցավը ձեզ անհանգստٳթյٳն է 

պատճառٳմ, ապա կիրականացվի 

ավելի մանրամասն գնահատٳմ (նե-

րառյալ ցավի տեսակի, տեղակայ-

ման և ժամանակի մանրամասն վեր-

լٳծٳթյٳն) և կկազմակերպվի հա-

մապատասխան ցավազրկٳմ: Ցա-

վազրկող բٳժման մեկնարկից հետո 

ձեր բժիշկը կամ բٳժքٳյրը կվերա-

գնահատի ձեր զգացած ցավի մա-

կարդակը և կհարցնի հնարավոր 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնների մա-

սին, որոնք կարող եք զգալ ցավա-

զրկող դեղամիջոցի պատճառով: 

Այնٳհետև անհրաժեշտٳթյան դեպ-

քٳմ նրանք կկարգավորեն ձեզ նշա-

նակված ցավազրկող բٳժٳմը:

Շատ կարևոր է, որ ձեր բٳժող 

բժշկին տեղեկացնեք ձեր զգացած 

բոլոր ցավերի մասին, ներառյալ նոր 

առաջացող ցանկացած ցավ, որը 

նախկինٳմ չեք զգացել: Ձեր բժիշկը 

կամ բٳժքٳյրը կարող է մանրա-

մասն նկարագրٳթյٳն խնդրել ձեր 

-նٳթյٳնեցած ցավային զգացողٳ

ների մասին, օրինակ՝ «դանակի պես 

կտրող», «այրող», «կրակող» կամ 

«ցնցման նման» ցավ: Ցավը ճշգրիտ 

նկարագրելը կարող է մի քիչ դժվար 

լինել, բայց չափազանց կարևոր է 

հնարավորինս շատ տեղեկٳթյٳն-

ներ տրամադրել բժշկին:

Ցավազրկման 

մոտեցٳմների տեսակները

Ձեր ցավը մանրակրկիտ գնահա-

տելٳց հետո բժիշկը ձեզ հետ միա-

սին կմշակի ցավազրկման պլան, ին-

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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չը կարող է նաև կոչվել ցավի կառա-

վարման կամ ցավի բٳժման ծրա-

գիր: Որոշ հիվանդանոցներ ٳնեն 

ցավի, ինչպես նաև պալիատիվ 

խնամքի մասնագետներ, որոնց 

-մ է քաղցٳթյան թիրախٳշադրٳ

կեղի ֆիզիկական և հٳզական 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնների բٳ-

ժٳմը: Նրանք օգնٳմ են պացիենտ-

ներին, որոնք ٳնեն դժվար վերա-

հսկելի ցավ։

Բٳժանձնակազմը կարող է տար-

բեր ձևերով կառավարել քաղցկե-

ղով պայմանավորված ցավը:

Բٳժել ցավի աղբյٳրը. օրինակ՝ 

նյարդերի վրա ճնշٳմ գործադրող 

 ցքը կարող է ցավ պատճառել։ٳռٳ

Դրա վիրահատական հեռացٳմը 

կամ դրա փոքրացٳմը ճառագայ-

թային բٳժմամբ, քիմիաթերապիա-

յով, ստերոիդներով կամ այլ դեղա-

միջոցներով կարող է նվազեցնել կամ 

ամբողջٳթյամբ վերացնել ցավը:

Փոխել ցավի ընկալٳմը. որոշ դե-

ղամիջոցներ ազդٳմ են մարմնٳմ 

ցավ զգալٳ զգացողٳթյան վրա՝ 

բթացնելով այն:

Խոչընդոտել ٳղեղին ٳղարկվող 

ցավի ազդանշանները. եթե դ  եղո-

րայքը չի ազդٳմ, բժիշկը կարող է 

ձեզ ٳղղորդել ցավի մասնագետի 

մոտ մասնագիտացած բժշկական 

միջամտٳթյٳնների համար, որոնք 

ներառٳմ են ողնաշարի բٳժٳմ 

կամ ցավազրկող դեղամիջոցների 

ներարկٳմ նյարդի մեջ կամ նյարդը 

շրջապատող հյٳսվածքի մեջ՝ ցավի 

ազդանշանին խանգարելٳ նպա-

տակով։

Ցավի բٳժման տարբեր ռազմավա-

րٳթյٳններ տարբեր արագٳթյամբ 

են ազդٳմ: Դրանցից որոշները, օրի-

նակ՝ ցավազրկող դեղերը, կարող են 

ազդել մի քանի րոպեից, և այդ ազ-

դեցٳթյٳնը կարող է պահպանվել 

մի քանի օր: Այլ դեղամիջոցների 

դեպքٳմ, ինչպիսիք են հակադեպ-

րեսանտները և հակացնցٳմային 

(հակաէպիլեպտիկ) դեղորայքը, ար-

դյٳնավետ ազդեցٳթյան համար 

կարող է 2-3 շաբաթ պահանջվել:

Մինչդեռ բٳժման մյٳս տեսակների 

դեպքٳմ, ինչպիսիք են ճառագայ-

թային բٳժٳմը կամ քիմիաթերա-

պիան, ցավազրկող ազդեցٳթյٳնն 

արդյٳնավետ համարելٳ համար 

կարող են շաբաթներ պահանջվել: 

Տեղեկացեք ձեր բժշկից կամ բٳժ-

քրոջից, թե երբ կարող եք թեթևա-

ցٳմ ակնկալել և որքան ժամանակ է 

պետք, որ բٳժٳմներն արդյٳնա-

վետ համարվեն:

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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Աննայի պատմٳթյٳնը

Աննայի մոտ 30 տարեկանٳմ ախ-

տորոշվել է III փٳլի կրծքագեղձի ին-

վազիվ քաղցկեղ: Որպես վիրահա-

տական բٳժٳմ կատարվել է երկ-

կողմանի մաստէկտոմիա (գեղձերի 

հեռացٳմ)՝ իմպլանտներով վերա-

կանգնելով կٳրծքը, ինչպես նաև նա 

ստացել է քիմիաթերապիա և ճառա-

գայթային բٳժٳմ: Քաղցկեղը կրկըն-

վեց, երբ Աննան 40 տարեկան էր։ 

Կրծքի հատվածٳմ մաշկի և իմպլան-

տի միջև փոքր ٳռٳցք էր ձևավորվել: 

Բٳժման ընթացքٳմ նա սٳր ցավեր 

-ներ կողոսկրերի փոքր կոտրվածքٳ

ների պատճառով։ Աննային բٳժող 

 ٳցքաբանը ցավը թեթևացնելٳռٳ

համար դեղեր նշանակեց։ Մի քանի 

շաբաթվա ընթացքٳմ երեք տարբեր 

դեղամիջոցներ փորձելٳց հետո 

Աննան դեռ տառապٳմ էր ցավից։

Մտահոգվելով Աննայի շարٳնակա-

կան ցավերով՝ ٳռٳցքաբանը նրան 

-յն բժշկական կենտրոٳղղորդեց նٳ

նٳմ գործող պալիատիվ խնամքի բա-

ժանմٳնք՝ ցավի մասնագետի մոտ։ 

Աննայի բժշկական պատմագիրն 

 ց և նրա հետ ցավիٳմնասիրելٳսٳ

մասին խոսելٳց հետո ցավի մաս-

նագետն առաջարկեց ամբٳլատոր 

միջամտٳթյٳն, որը կատարեց ին-

տերվենցիոն ճառագայթաբանը: Մի-

ջամտٳթյٳնից հետո Աննայի ցավը 

վերջնականապես անհետացավ, և 

նա կարողացավ վերադառնալ իր 

բնականոն գործٳնեٳթյանը: «Սաս-

տիկ ٳ շարٳնակական ցավով ապ-

րելը կարող է հյٳծել մարդٳն։ Սովո-

րական, ամենօրյա զբաղմٳնքները 

չեն կարող նորմալ լինել, երբ անընդ-

հատ ցավ և անհարմարٳթյٳն ես 

զգٳմ: Բարեբախտաբար, ես իմ 

բժշկի օգնٳթյամբ կարողացա հաղ-

թահարել ցավը և շարٳնակել 

կյանքս»։ 

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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Քաղցկեղի բոլոր փٳլերٳմ ձեր 

բժիշկն ٳ բٳժքٳյրը կաջակցեն ձեզ 

և կօգնեն կառավարել քաղցկեղային 

ցավը: Քաղցկեղով պայմանավոր-

ված տարբեր տեսակի ցավերը կա-

ռավարելٳ բազմաթիվ եղանակներ 

կան: Առաջարկվող ցավազրկٳմը 

կախված կլինի ձեր զգացած ցավի 

տեսակից և դրա ٳժգնٳթյٳնից, ինչ-

պես նաև ձեր ընդհանٳր առողջա-

կան վիճակից: Բٳժման եղանակնե-

րի ընտրٳթյٳնը պետք է քննարկվի 

ձեզ հետ՝ ձեր նախասիրٳթյٳնները 

հաշվի առնելٳ նպատակով։

Ձեր բժիշկը սիրով կպատասխանի 

ցավազրկող բٳժման վերաբերյալ 

ձեր ցանկացած հարցի: Կարելի է 

առաջնորդվել չորս պարզ հարցե-

րով, որոնք կարող են օգտակար 

լինել ձեր բժշկի կամ ձեր խնամքով 

զբաղվող որևէ այլ մասնագետի հետ 

խոսելիս՝

Ÿ Ո՞րն է իմ զգացած ցավի պատ-

ճառը:

Ÿ Ցավից ազատվելٳ ի՞նչ տարբե-

րակներ ٳնեմ:

Ÿ Որո՞նք են այդ տարբերակների 

հնարավոր առավելٳթյٳններն ٳ 

թերٳթյٳնները:

Ÿ Որքա՞ն հավանական է, որ ես 

կզգամ այդ առավելٳթյٳններն ٳ 

թերٳթյٳնները:

ԻՆՉՊԵՍ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎؤՄ 

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄԸ

Կարևոր է, որ պացիենտները լիովին ներգրավված լինեն 

բٳժման որոշٳմների կայացման գործընթացٳմ. 

եթե հնարավոր են մի քանի տարբերակներ, 

ապա բժիշկները պետք է պացիենտներին ներգրավեն 

ցավազրկման վերաբերյալ որոշٳմներ կայացնելٳ 

հարցٳմ, որպեսզի պացիենտները կարողանան 

ընտրել իրենց կարիքները բավարարող 

խնամքի և միջամտٳթյան տեսակը: Սա կոչվٳմ է 

«համատեղ որոշٳմների կայացٳմ»:

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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Դեղորայքը ցավը կառավարելٳ 

տարբերակներից մեկն է: Գոյٳթյٳն 

-մ դեղաٳնեն տարատեսակ բազٳ

միջոցներ, որոնք կարող են առա-

ջարկվել՝ կախված նրանից, թե ինչ-

պիսի ցավ եք զգٳմ՝ թեթև, չափա-

վոր կամ ٳժեղ, և որն է այդ ցավի 

պատճառը: Որոշ դեպքերٳմ կարող 

է նշանակվել մեկից ավելի ցավա-

զրկող դեղամիջոց:

Քաղցկեղով պայմանավորված ցա-

վի բٳժման լավագٳյն միջոցներից է 

ցավի առաջացման կամ վատթա-

րացման կանխٳմը: Ցավի դեմ դե-

ղորայք օգտագործելիս՝ մարդիկ սո-

վորաբար դեղերն ընդٳնٳմ են կա-

նոնավոր կերպով՝ նախատեսված 

ժամերին:

Շատ կարևոր է դեղորայքն 

ընդٳնել կանոնավոր, քանի 

որ միայն այդպես է 

ապահովվٳմ դեղամիջոցի 

կայٳն մակարդակը 

օրգանիզմٳմ: Սա ցավից 

ազատվելٳ ամենա-

արդյٳնավետ միջոցն է։

Բժիշկները նաև օգտագործٳմ են 

«փրկարար» կամ լրացٳցիչ չափա-

բաժիններ (դեղաչափեր)՝ ճեղքող ցա-

վի առաջացման դեպքٳմ այն վերա-

հսկելٳ համար: Ձեր բժիշկը յٳրա-

քանչյٳր այցելٳթյան ժամանակ 

կٳսٳմնասիրի ճեղքող ցավի դեմ օգ-

տագործվող դեղամիջոցի քանակٳ-

թյٳնը և անհրաժեշտٳթյան դեպ-

քٳմ կկարգավորի ձեր սովորական 

դեղաչափը: Ճեղքող ցավն այն ցավն 

է, որը հանկարծակի սաստկանٳմ է, 

թեև դրա դեմ բٳժٳմ է կիրառվٳմ։

Ցավազրկող դեղորայքի 

տեսակները

Հասանելի են բազմաթիվ տարա-

տեսակ ցավազրկող դեղամիջոցներ, 

որոնք կոչվٳմ են «անալգետիկներ»: 

Կախված դեղամիջոցից և պացիեն-

տի վիճակից՝ բժիշկները դրանք 

տարբեր ձևերով են նշանակٳմ։ 

Որոշ դեղեր խմٳմ են, իսկ մյٳսները 

ներարկٳմ են երակի մեջ կամ 

կպցնٳմ մաշկին սպեղանٳ տեսքով:

Ոչ ափիոնային ցավազրկողներ. 

սրանք կարող են նշանակվել մեղմ 

կամ չափավոր ցավի դեպքٳմ։ 

Ուժեղ ցավի դեպքٳմ բժիշկները 

ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄԸ ԴԵՂՈՐԱՅՔՈՎ

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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դրանք երբեմն նշանակٳմ են ցա-

վազրկող այլ դեղամիջոցների հետ 

միասին: Դրանք ներառٳմ են.

Ÿ Ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային դե-

ղեր (ՈՍՀԴ), ինչպիսին է իբٳպրո-

ֆենը (օրինակ՝ Advil և Motrin)

Ÿ Ացետամինոֆեն կամ պարացե-

տամոլ (օրինակ՝ Tylenol)

Այլ առողջական խնդիրների հա-

մար օգտագործվող դեղորայք. այլ 

առողջական խնդիրների համար օգ-

տագործվող որոշ դեղամիջոցներ կա-

րող են օգնել թեթևացնել ցավը, հատ-

կապես՝ նյարդային ցավը: Այդ շար-

քից են՝

Ÿ Որոշ հակադեպրեսանտներ, ինչ-

պիսին է դٳլոքսետինը (Cymbalta)

Ÿ Հակացնցٳմային (հակաէպիլեպ-

տիկ) դեղորայք, ինչպիսիք են գա-

բապենտինը (Gralise, Neurontin) և 

պրեգաբալինը (Lyrica)

Օփիոիդներ, որոնք նաև կոչվٳմ 

են թմրամիջոցներ. սրանք հաճախ 

ընդٳնٳմ են ոչ ափիոնային դեղա-

միջոցների հետ միասին: Օփիոիդ-

ները ներառٳմ են հետևյալ դեղամի-

ջոցները, որոնցից շատերն ٳնեն 

բազմաթիվ ֆիրմային  անվա-

նٳմներ՝

Ÿ Հիդրոկոդոն

Ÿ Ֆենտանիլ

Ÿ Հիդրոմորֆոն (Dilaudid, Exalgo)

Ÿ Մեթադոն

Ÿ Մորֆին

Ÿ Օքսիկոդոն

Ÿ Օքսիմորֆոն (Opana)

Ÿ Տրամադոլ (Conzip)

Ÿ Տապենտադոլ (Nucynta)

Ընդհանٳր 

մտահոգٳթյٳններ 

ցավազրկող դեղորայքի 

վերաբերյալ 

Քաղցկեղով հիվանդ որոշ մարդիկ 

անհանգստանٳմ են, որ ցավա-

զրկող դեղամիջոցներից կախվածٳ-

թյٳն ձեռք կբերեն: Սա հիմնավոր 

մտահոգٳթյٳն է, սակայն հազվա-

դեպ է այդպես պատահٳմ։ Ձեր 

-ցքաբանական թիմը մասնագիٳռٳ

տացած է ցավազրկող դեղամիջոց-

ներ ընդٳնող պացիենտներին ٳշա-

դիր հետևելٳ գործٳմ: Այս թիմը 

նաև կօգնի ապահով կերպով ավար-

տել ձեր հակացավային բٳժٳմը, 

երբ դրա կարիքն այլևս չլինի: Դրա 

համար կարող է անհրաժեշտ լինել 

ժամանակի ընթացքٳմ կամաց-

կամաց նվազեցնել ձեր ցավազրկող 

դեղամիջոցի չափաբաժինը:

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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Նորմալ է նաև, որ պացիենտներին 

անհանգստացնٳմ է դեղերի պատ-

ճառով կողմնակի ազդեցٳթյٳննե-

րի մասին միտքը: Թեև որոշ դեղա-

միջոցներ, հատկապես չափավոր 

կամ ٳժեղ ցավի դեմ կիրառվողնե-

րը, կարող են առաջացնել կողմնակի 

ազդեցٳթյٳններ, ինչպիսիք են 

փորկապٳթյٳնը, սրտխառնոցը, 

քնկոտٳթյٳնը կամ շփոթٳթյٳնը, 

կամ հալյٳցինացիաները, բայցև ոչ 

բոլորն են այդպես ազդٳմ։ Բացի 

այդ, այս բոլոր կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնները կարելի է բٳժել, ٳստի 

դրանց պատճառով տառապելն 

ամենևին պարտադիր չէ: Ցանկա-

ցած կողմնակի ազդեցٳթյٳնների 

քննարկٳմը ձեր բժշկի հետ սովո-

րաբար հնարավորٳթյٳն է տալիս 

շարٳնակել նշանակված ցավա-

զրկող դեղամիջոցի օգտագործٳմը:

Եթե մտահոգված եք որևէ կոնկրետ 

կողմնակի ազդեցٳթյամբ, խոսեք 

ձեր բժշկի հետ դրա կառավարելի լի-

նելٳ մասին կամ քննարկեք՝ կան ար-

դյոք ցավի կառավարման այլ տար-

բերակներ: Նաև տեղեկացրեք ձեր 

բժշկին որևէ կողմնակի ազդեցٳ-

թյան չվերանալٳ դեպքٳմ: Դեղա-

միջոցի ընդٳնման ժամանակի, դե-

ղաչափի կամ տեսակի փոփոխٳ-

թյٳնը կարող է օգնել:

ԾԱՆՈԹԱԳՐؤؤՆ ՕՓԻՈԻԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Բժիշկները կարող են դիտարկել օփիոիդներ նշանակելٳ տարբերակը 

քաղցկեղով հիվանդ որոշ մարդկանց համար, երբ այլ տարբերակները չեն 

հաջողել։ Առկա է չարաշահٳմների վտանգ պացիենտի կամ նրա մերձա-

վորների կողմից: Դրա պատճառով բժիշկները, հավանաբար, կհարցնեն 

նման հնարավոր ռիսկերի մասին: Շատ կարևոր է, որ պացիենտները և խնա-

մատարներն ապահով կերպով պահպանեն օփիոիդները՝ այլոց անհա-

սանելի լինելٳ նպատակով: Եթե ի  նչ-որ մեկն օգտագործի դրանք առանց 

բժշկական պատճառի, կարող են առաջանալ լٳրջ կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳններ և նٳյնիսկ գերդոզավորٳմ։ Եթե ո  րևէ պատճառով չեք օգտագոր-

ծٳմ ամբողջ դեղամիջոցը, ապա վերացրեք այն անվտանգ եղանակով՝ հա-

մաձայն «Ինչպես պահպանել դեղորայքը» բաժնٳմ բերված խորհٳրդների 

(տես էջ 26):
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22



Ցավազրկող դեղորայքի 

ճիշտ ընդٳնٳմը

Բժիշկը կամ բժշկի օգնականը դե-

ղատոմս է գրٳմ հատٳկ ցավա-

զրկող դեղամիջոցի համար, քանի որ 

նրանց կարծիքով այն հատٳկ ձևով 

կազդի ձեր ٳնեցած ցավի վրա:

Դեղորայքի ընդٳնման ցٳ-

ցٳմներին ٳշադիր հետևելը 

կօգնի ձեզ առավելագٳյն 

օգٳտ ստանալ դեղամիջո-

ցից: Եթե դ  եղորայքը չի ըն-

դٳնվٳմ ցٳցٳմների հա-

մաձայն, այն նվազ արդյٳ-

նավետ է լինٳմ և ավելի 

շատ կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳններ է առաջացնٳմ:

Կարևոր է ձեր ցավազրկող դեղամի-

ջոցները կանոնավոր և ճիշտ ժամա-

նակին ընդٳնել՝ համաձայն ձեր 

բժշկի կամ բٳժքրոջ խորհٳրդների: 

Երբեմն պացիենտները հետաձգٳմ 

են նշանակված ցավազրկող դեղա-

միջոցների ընդٳնٳմն այնքան ժա-

մանակ, մինչև ցավը չազդի նրանց 

բնականոն ամենօրյա գործٳնեٳ-

թյան վրա, սակայն դա կարող է հան-

գեցնել անկայٳն ցավազրկման։ Հե-

տևաբար շատ կարևոր է հաջորդ դե-

ղաչափն ընդٳնել ըստ հրահանգնե-

րի, առանց ցավի վերադարձին սպա-

սելٳ: Տարածված սխալ է պացիենտ-

ների կողմից ըստ սովորٳյթի ցավա-

զրկողները սնվելٳ ժամերին ընդٳ-

նելը։ Դա կարող է հանգեցնել դեղո-

րայքի ստٳյգ դեղաչափերի ընդٳն-

ման միջև ավելի երկարատև ընդմի-

ջٳմների, ինչի արդյٳնքٳմ տեղի է 

:մٳմ ցավազրկման թերացٳնենٳ

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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Ցավազրկող դեղորայքի ցանկացած 

նոր դեղատոմս ստանալٳ դեպքٳմ 

կարևոր է կատարել հետևյալ գործո-

ղٳթյٳնները.

Ստեղծել այն բոլոր դեղերի ամբող-

ջական ցանկը, որոնք արդեն ըն-

դٳնٳմ եք: Ցանկٳմ ներառեք այն 

բոլոր դեղերը, որոնք դեղատոմսով 

եք ձեռք բերել, ինչպես նաև առանց 

դեղատոմսի գնված դեղերը և 

սննդային հավելٳմները, ինչպիսիք 

են վիտամինները կամ բٳսական 

հավելٳմները: Քննարկեք այս ցٳ-

ցակը ձեր բժշկի հետ, որպեսզի հա-

մոզվեք, որ բոլոր դեղամիջոցներն 

արդյٳնավետ կլինեն:

Շարٳնակեք ընդٳնել դեղորայքն 

ըստ բժշկի ցٳցٳմների, նٳյնիսկ 

եթե ձեր ախտանշաններٳմ անմի-

ջապես բարելավٳմ չեք նկատٳմ: 

Բազմաթիվ դեղամիջոցների դեպ-

քٳմ մի քանի շաբաթ ժամանակ է 

պահանջٳմ, որպեսզի դրանք սկսեն 

գործել: Այնٳամենայնիվ, եթե զգٳմ 

եք, որ դեղը չի ազդٳմ, խոսեք ձեր 

բժշկի հետ:

Շարٳնակեք ընդٳնել դեղորայքն 

ըստ բժշկի ցٳցٳմների, նٳյնիսկ 

եթե ձեր ախտանշաններٳմ բարե-

լավٳմն անմիջապես եք նկատٳմ։ 

Տեղեկացեք բժշկից, թե որքան ժա-

մանակ պետք է շարٳնակեք ընդٳ-

նել նշանակված դեղորայքը:

Կապ հաստատեք ձեր բժշկի հետ, 

եթե դեղորայքն ընդٳնելիս ավելի 

վատ եք զգٳմ ձեզ։ Տեղեկացրեք 

բժշկին ձեր նկատած ցանկացած 

նոր ախտանշանի մասին:

Պահպանեք դեղատոմսով տրա-

մադրված դեղորայքի մասին տե-

ղեկٳթյٳնները: Տٳփի մեջ ٳղեկ-

ցող ներդիրը նկարագրٳմ է դեղը, 

դրա հնարավոր կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳնները և այլ դեղամիջոցների 

հետ որևէ հնարավոր փոխազդեցٳ-

թյٳնը: Նախքան նոր դեղամիջոց ըն-

դٳնելն այդ ներդիրٳմ զետեղված 

տեղեկٳթյٳնները քննարկեք ձեր 

բժշկի հետ:

Կարող եք նաև դիտարկել այն տար-

բերակը, որ դեղատոմսերով նշա-

նակված բոլոր դեղամիջոցների 

ձեռքբերٳմը կատարվի միևնٳյն դե-

ղատնից: Այս դեպքٳմ տվյալ դեղա-

տան դեղագործը կարող է հետևել 

ձեր կողմից ընդٳնվող դեղերի ամ-

բողջական ցանկին և զգٳշացնել 

դեղերի հնարավոր փոխազդեցٳ-

թյٳնների մասին: Դեղորայքային 

փոխազդեցٳթյٳն կարող է տեղի 

 նենալ, երբ որևէ դեղ ռեակցիայիٳ

մեջ է մտնٳմ ընդٳնվող մեկ այլ դե-

ղամիջոցի կամ հավելٳմների հետ: 

Այսպիսի փոխազդեցٳթյٳնը կարող 

է առաջացնել անսպասելի կողմնա-

կի ազդեցٳթյٳններ, որոնցից մի քա-

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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նիսը կարող են շատ լٳրջ լինել, թٳլացնել կամ ٳժեղացնել դեղամիջոցի 

ազդեցٳթյٳնը:

ՀԱՐՑԵՐ ՑԱՎԱԶՐԿՈՂ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՄԱՍԻՆ

Ÿ Ինչի՞ համար/ի՞նչ նպատակով է օգտագործվٳմ այս դեղամիջոցը:

Ÿ Ի՞նչ չափաբաժնով և որքա՞ն հաճախ պետք է ընդٳնեմ դեղորայքը:

Ÿ Ձեր առաջարկած դեղամիջոցի չափաբաժինը որքա՞ն ժամանակով կվե-

րացնի ցավը։

Ÿ Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի, մինչև հասկանամ, թե որքան արդյٳնա-

վետ է գործٳմ այս դեղամիջոցը:

Ÿ Օրվա որոշակի ժամ կա՞, որ պետք է ընդٳնեմ դեղամիջոցը:

Ÿ Արդյո՞ք այս դեղը պետք է ընդٳնեմ սննդի հետ միասին: Թե՞ պետք է խմել 

դատարկ ստամոքսին:

Ÿ Կա՞ն այնպիսի սննդամթերքներ, ըմպելիքներ, հավելٳմներ կամ այլ դե-

ղամիջոցներ, որոնք կարող են փոխել այս դեղամիջոցի ազդեցٳթյٳնն ٳ 

արդյٳնավետٳթյٳնը:

Ÿ Կարո՞ղ եմ մանրացնել կամ կտրել/կիսել իմ դեղահաբերը, որպեսզի 

դրանք հեշտٳթյամբ ընդٳնեմ:

Ÿ Որքա՞ն ժամանակ պետք է ընդٳնեմ այս դեղը: Կա՞ն պատճառներ, թե 

ինչٳ պետք է դադարեցնեմ այն ընդٳնելը:

Ÿ Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե բաց թողնեմ դեղաչափի ընդٳնٳմը:

Ÿ Որո՞նք են այս դեղամիջոցի ամենատարածված կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնները: Ինչպե՞ս կարելի է դրանք կառավարել։

Ÿ Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե նկատեմ դեղի պատճառով անսպասելի կողմնակի 

ազդեցٳթյٳն:

Ÿ Ի՞նչ հետագա հետազոտٳթյٳններ եմ անցնելٳ՝ դեղամիջոցի արդյٳ-

նավետٳթյٳնը ստٳգելٳ համար:

Ÿ Եթե հարցեր կամ խնդիրներ ٳնենամ, ٳ՞մ պետք է դիմեմ և ինչպե՞ս:

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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Բազմաթիվ դեղատոմսերի 

կառավարٳմ

Քաղցկեղի դեմ բٳժման ընթացքٳմ 

տարբեր մասնագետներ ձեզ կարող 

են նշանակել մի քանի դեղամիջոց, և 

այդ ընտրանիից (ներառյալ ցավա-

զրկող դեղերը) որ դեղամիջոցն ٳ 

երբ ընդٳնելٳ հարցٳմ չշփոթվելը 

կարող է ճնշող լինել։ Բայց որոշ մի-

ջոցներ ձեռնարկելով, կարող եք հեշ-

տٳթյամբ պահպանել դեղորայքի 

ընդٳնման արդյٳնավետ գրաֆիկը: 

Հետևյալ խորհٳրդները կարող են 

օգնել ձեզ։

Ÿ Յٳրաքանչյٳր տٳփի/տարայի 

վրա կարդացեք դեղորայքին վե-

րաբերող ողջ տեղեկատվٳթյٳնը՝ 

համոզվելٳ համար, որ ճիշտ չա-

փաբաժին եք ընդٳնٳմ և ճիշտ 

ժամանակին:

Ÿ Խմեք ձեր հաբերն ամեն օր նٳյն 

ժամին, օրինակ՝ առավոտյան 

արթնանալٳց անմիջապես հետո 

կամ ճաշի ժամանակ, եթե ձեր 

բժիշկը կամ բٳժքٳյրն այլ ցٳցٳմ 

չեն տվել։

Ÿ Օգտագործեք նշٳմներ կատարե-

լٳ որևէ աղյٳսակ, դեղահաբերի 

օրացٳյց կամ ձեր հեռախոսի 

օրացٳյցի հիշեցٳմներից օգտ-

վեք՝ դեղերի ընդٳնման ժամա-

նակացٳյց սահմանելով և հետևե-

լով դրան:

Ÿ Օգտագործեք այնպիսի դեղատٳ-

փեր, որոնք նախատեսված են 

դեղերի շաբաթական չափաբա-

ժինների  համար,  որպեսզի 

վստահ լինեք, որ շաբաթվա ըն-

թացքٳմ ընդٳնել եք ամենօրյա 

բոլոր դեղերը:

Ÿ Խնդրեք ընտանիքի անդամներին 

կամ ընկերներին հիշեցնել ձեզ 

դեղերի ընդٳնման մասին։

Ÿ Տեղեկացեք ձեր բժշկից, թե ինչ 

պիտի անեք, եթե բաց թողնեք 

կամ ٳշացնեք դեղամիջոցի հեր-

թական չափաբաժնի ընդٳնٳմը։

Ÿ Օգտագործեք հեշտ ընթեռնելի, 

գٳնավոր կոդավորված պիտակ-

ներ, որպեսզի հեշտ կողմնորոշ-

վեք, թե որ դեղամիջոցն ٳ երբ 

ընդٳնեք:

Ինչպես պահպանել 

դեղորայքը

Ցավազրկող դեղամիջոցները շատ 

արդյٳնավետ են քաղցկեղային ցա-

վը կառավարելٳ և թեթևացնելٳ հա-

մար, բայց դրանք վտանգավոր են, 

եթե մեկ այլ մարդ կամ ընտանի կեն-

դանի պատահաբար կٳլ տա դրանք: 

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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Կարևոր է անվտանգ և ապահով պայ-

մաններٳմ պահել դեղատոմսով 

տրվող ցավազրկող դեղամիջոցնե-

րը, մասնավորապես՝ օփիոիդները:

Ձեր ցավազրկող դեղամիջոցը պա-

հեք որևէ տարայٳմ՝ դժվար բացվող 

կափարիչով, որպեսզի երեխաները 

չկարողանան բացել այն։ Ընդ որٳմ, 

օփիոիդային դեղամիջոցների ողջ 

պաշարը պետք է պահել այնպիսի 

առանձնացված վայրٳմ, որտեղ այն 

անհասանելի կլինի անգամ ընտանի 

կենդանٳ համար: Մի՛ պահեք ձեր 

ցավազրկող դեղամիջոցը տան տար-

բեր անկյٳններٳմ, մի՛ թողեք 

դրանք որտեղ պատահի։ Ձեզ հա-

մար դٳրս գրված դեղատոմս(եր)ի 

մասին մանրամասները կիսեք 

միայն ձեր խնամատարի և նրանց 

հետ, ովքեր ٳնեն այդ ամենն իմա-

նալٳ անհրաժեշտٳթյٳն։

«Բժշկական նպատակներով թմրա-

միջոցների և հոգեմետ (հոգեներ-

գործٳն) նյٳթերի օգտագործման 

կարգը և պայմանները հաստատելٳ 

մասին» ՀՀ Առողջապահٳթյան նա-

խարարի 15 օգոստոսի 2018թ. No.17-

Ն հրամանի Հոդված 30-ի համա-

ձայն «Օգտագործٳմից հետո դա-

տարկ մնացած դեղերի փաթեթները 

(բոլոր դեղաձևերի համար) ենթակա 

չեն վերադարձման»:

Համոզվեք, որ 

օգտագործելٳց հետո 

սպեղանիները հասանելի 

չլինեն ٳրիշներին:

Եթե բժիշկը նշանակել է ֆենտանի-

լով սպեղանի, որը կպցվٳմ է մաշ-

կին, ապա համոզվեք, որ օգտա-

գործված սպեղանիները հասանելի 

չեն ٳրիշներին: Ինչٳ՞ է սա կարևոր։ 

Նٳյնիսկ այն բանից հետո, երբ մի 

քանի օր օգտագործել եք ֆենտանի-

լով սպեղանին, դրանٳմ դեռևս առ-

կա է ֆենտանիլի որոշ քանակ, որը 

կարող է բավարար լինել այլ մարդ-

կանց մոտ լٳրջ խնդիրներ առաջաց-

նելٳ համար: Ֆենտանիլի չափից 

շատ օգտագործٳմը նորածինների, 

երեխաների, ընտանի կենդանիների 

և մեծահասակների մոտ կարող է 

առաջացնել շնչառٳթյան լٳրջ 

խնդիրներ և նٳյնիսկ հանգեցնել 

մահվան: Սպեղանին օգտագործե-

լٳց հետո այն մեջտեղից ծալեք՝ 

կպչٳն մասերը միմյանց ամրացնե-

լով և ազատվեք դրանից և ազատ-

վեք դրանից այրման միջոցով (տես 

47 էջٳմ բերված իրավական կար-

գավորٳմը)։

Հարցրեք ձեր բժշկին, թե ինչ է 

պետք անել, եթե ընտանի կենդանին 

կամ ընտանիքի անդամը պատահա-

բար շփվի այս դեղամիջոցի հետ: 

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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Որոշ բժիշկներ ձեզ դեղատոմս 

կտրամադրեն «նալոքսոն» կոչվող 

դեղամիջոցի համար, որը կարելի է 

օգտագործել օփիոիդների ազդեցٳ-

թյանը պատահաբար ենթարկված 

որևէ մեկին փրկելٳ անհրաժեշտٳ-

թյան դեպքٳմ։

ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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Դեղորայքը հաճախ կարևոր դեր է 

խաղٳմ քաղցկեղով պայմանավոր-

ված ցավը թեթևացնելٳ գործٳմ: 

Կան նաև առանց դեղորայքի ինք-

նախնամքի և աջակցٳթյան մի քա-

նի տարբերակներ, որոնք կարող եք 

:մնասիրելٳսٳ

Այս թերապիաներն օգտագործٳմ 

են տարբեր մոտեցٳմներ և մեթոդ-

ներ, որոնք օգնٳմ են թեթևացնել 

բազմաթիվ ֆիզիկական ախտա-

նշանների պատճառած անհարմա-

րٳթյٳնը: Դրանք կարող են նաև 

նվազեցնել սթրեսը, դեպրեսիան և 

մտատանջٳթյٳնը՝ օգնելով պայքա-

րել քաղցկեղի դեմ:

Կարող է պարզվել, որ ինքնախնամ-

քի կամ աջակցٳթյան մեկից ավելի 

մեթոդի օգտագործٳմն օգնٳմ է թե-

թևացնել ձեր ցավը: Որոշ մարդիկ 

նաև գտնٳմ են, որ ցավի բٳժման 

պլանը, որը համատեղٳմ է այս մե-

թոդներից մի քանիսը դեղորայքային 

բٳժման հետ, լավագٳյնս է գործٳմ 

իրենց դեպքٳմ և ցավը թեթևացնե-

լٳ համար հնարավոր է դառնٳմ օգ-

տագործել ավելի քիչ դեղորայք:

Ինքնախնամքի մեթոդներ

Ինքնախնամքի մեթոդները կարող 

եք ինքնٳրٳյն կիրառել: Որոշ 

դեպքերٳմ մասնագետից որոշակի 

մոտեցٳմներ սովորելը և հետո 

դրանք տանը շարٳնակելը կարող է 

ավելի արդյٳնավետ լինել ձեզ հա-

մար: Խոսեք ձեր բժշկի հետ նախ-

քան ձեր բٳժող թիմի կողմից չառա-

ջարկված մեթոդներ փորձելը:

Շնչառական վարժٳթյٳններ/մե-

դիտացիա. թեթև շնչառական վար-

ժٳթյٳնները կարող են նվազեցնել 

ցավը: Դրանք կարող են նաև օգնել 

ձեզ հանգստանալ, թٳլանալ և նվա-

զեցնել լարվածٳթյٳնը: Այս վարժٳ-

թյٳնները կարող եք կատարել աթո-

ռին նստած, ձեռքերը՝ ներքև, 

մարմնին զٳգահեռ։ Կամ էլ վարժٳ-

թյٳնները կարող եք անել ճոճվող 

բազկաթոռին նստած կամ մահճա-

կալի վրա պառկած վիճակٳմ։ Փոր-

ձեք շնչել քթով և մտքٳմ դանդաղ 

հաշվեք մինչև երեքը: Այնٳհետև ար-

տաշնչեք բերանով, կրկին մտքٳմ 

հաշվելով մինչև երեքը: Սկզբնական 

շրջանٳմ այս վարժٳթյٳնը կատա-

րեք 5 րոպե, աստիճանաբար երկա-

րացնելով մինչև 20 րոպե: Կարող եք 

նաև մեդիտացիա անել։ Մեդիտա-

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 

ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
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ցիոն վարժٳթյٳնները կարող են նե-

րառել որևէ հանգստացնող բառի 

ցածր ձայնով կրկնٳթյٳնը: Կամ կա-

րող եք պատկերացնել, թե ինչպես 

եք մարմնի ցավոտ հատվածներٳմ 

ներշնչٳմ և արտաշնչٳմ ջերմٳ-

թյٳն, սառնٳթյٳն կամ հանգստٳ-

թյան զգացٳմ:

Ցրվելٳ անհրաժեշտٳթյٳն. որոշ 

գործողٳթյٳններ կարող են շեղել 

ձեր միտքը ցավից, այդ թվٳմ՝

Ÿ Ջերմ լոգանք ընդٳնելը

Ÿ Գիրք կարդալը

Ÿ Հեռٳստացٳյց կամ ֆիլմ դիտելը

Ÿ Մատիտներով կամ ներկերով նկա-

րելը 

Ÿ Ասեղնագործٳթյٳնը, ինչ-որ բան 

կարելը կամ գործելը

Ÿ Երաժշտٳթյٳն լսելը

Ÿ Կարճատև բացօթյա զբոսանքը։

Տաքի կամ սառի կիրառٳմ. տաք 

կամ սառը կոմպրեսներ, տաքացնող 

բարձիկներ կամ սառցե տոպրակ-

ներ կիրառեք մարմնի ցավոտ հատ-

վածներٳմ: Սա կօգնի նվազեցնել 

անհարմարٳթյٳնը։ Սառցե տոպ-

րակներն ٳ կոմպրեսները փաթա-

թեք սրբիչով՝ մաշկը պաշտպանելٳ 

համար: Իսկ տաքացնող բարձիկ-

ներն օգտագործեք հագٳստի, սա-

վանի կամ սրբիչի վրայից: Փորձեք 

տարբեր ջերմաստիճաններ՝ թե-

թևացٳմ ապահովող մեթոդ գտնելٳ 

համար: Խոսեք ձեր բժշկի հետ այս 

մոտեցման մասին և հետևեք հա-

տٳկ հրահանգներին, հատկապես 

ճառագայթային բٳժման կամ քի-

միաթերապիայի ընթացքٳմ կամ 

դրանցից հետո: Տաքի կամ սառի կի-

րառٳմը սկսեք չափավոր ջերմաս-

տիճանով՝ 5-10 րոպե տևողٳթյամբ: 

Չի կարելի տաքը կամ սառը կիրառել 

անմիջապես մերկ կամ վնասված 

մաշկի, թմրած կամ զգայٳն հատ-

վածների և վերջերս ճառագայթային 

թերապիայի ենթարկված հատված-

ների վրա: 

Պատկերապատٳմ և վիզٳալիզա-

ցիա. պատկերային շատ մեթոդներ 

օգտակար են բٳժման ընթացքٳմ 

առաջացած ցավի և անհարմարٳ-

թյան համար: Օրինակ, «կախարդա-

կան ձեռնոց» տեխնիկայի միջոցով 

կարող եք պատկերացնել, թե ինչ-

պես եք ձեռնոց հագնٳմ նախքան 

ասեղը կծակի ձեր ձեռքը, այնٳհե-

տև պատկերացրեք, որ ձեռնոցը 

պաշտպանٳմ է ձեր ձեռքը ցավի 

զգացٳմից։ Կամ էլ ձեզ կարող են օգ-

նել հետևյալ գործողٳթյٳնները. 

ինչ-որ խաղաղ տեսարան պատկե-

րացրեք, վերհիշեք հաճելի դրվագ-

ներ անցյալից կամ երևակայեք մի 

բٳժիչ լٳյս, որը վերացնٳմ է ցավը: 

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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Մասնագիտացած թերապևտը կա-

րող է սովորեցնել ձեզ ինքնٳրٳյն 

կատարել տարբեր վարժٳթյٳններ:

Աջակցման մեթոդներ

Ի լրٳմն մեթոդների, որոնք կարող 

եք ինքնٳրٳյն կատարել, կան նաև 

մեթոդներ, որոնք պահանջٳմ են լի-

ցենզավորված կամ հավաստա-

գրված մասնագետի միջամտٳթյٳն:

Ասեղնաբٳժٳթյٳն.  չինական 

բժշկٳթյան այս հնագٳյն ձևն իրա-

կանացվٳմ է մարմնի որոշակի հատ-

վածներٳմ հատٳկ ասեղներ 

մտցնելով: Որոշ հետազոտٳթյٳն-

ներ ցٳյց են տվել, որ ասեղնաբٳ-

ժٳթյٳնը կարող է թեթևացնել 

քաղցկեղով պայմանավորված ցա-

վը: Համոզվեք, որ օգտվٳմ եք փոր-

ձառٳ մասնագետի ծառայٳթյٳն-

ներից, որը միայն ստերիլ ասեղներ է 

կիրառٳմ:

Կենսահետադարձ կապ. այս մե-

թոդն օգնٳմ է վերահսկել ձեր 

մարմնի գործառٳյթները, օրինակ՝ 

սրտի զարկերը: Ձեր մաշկի վրա տե-

ղադրվٳմ են անցավ սենսորներ՝ 

մարմնի գործընթացների մասին տե-

ղեկٳթյٳններ հավաքելٳ համար: 

Նման մեթոդով մասնագիտացած 

թերապևտն օգտագործٳմ է հավա-

քագրված տեղեկٳթյٳնները, որ-

պեսզի օգնի ձեզ կենտրոնանալ ձեր 

մարմնٳմ չնչին փոփոխٳթյٳններ 

կատարելٳ վրա, որոնց շարքٳմ կա-

րող է լինել, օրինակ, որոշակի մկան-

ների թٳլացٳմ՝ ցավը նվազեցնելٳ 

նպատակով:

Հոգեբանական խորհրդատվٳ-

թյան և աջակցٳթյան խմբեր. զրٳ-

ցեք մասնագիտացած հոգեբան-

խորհրդատٳի հետ կամ մասնակ-

ցեք քաղցկեղով պացիենտների 

փոխաջակցման խմբի հավաքնե-

րին: Այս միջամտٳթյٳնները կօգ-

նեն ձեզ տեղեկանալ ցավի կառա-

վարման մեթոդների մասին, որոնք 

լավ ազդեցٳթյٳն են ٳնեցել այլ պա-

ցիենտների համար: Նման աջակ-

ցٳթյٳնը կարող է նաև թեթևացնել 

որոշ ֆիզիկական և հٳզական լար-

վածٳթյٳնը, որը հաճախ ավելի է 

խորացնٳմ ցավը:

Մերսٳմ. մերսման թերապևտը, որն 

 նի քաղցկեղով պացիենտներիٳ

հետ աշխատելٳ փորձ, կարող է 

մեղմ բٳժական մերսٳմ անել, ինչը 

կարող է օգնել ազատվել լարվածٳ-

թյٳնից, անհարմարٳթյٳնից և ցա-

վից: Ձեր մտերիմներից մեկը կարող 

է տնային պայմաններٳմ կատարել 

պարզ մերսٳմ, ներառյալ ոտքերի, 

ձեռքերի կամ մեջքի նٳրբ, թեթև, 

շրջանաձև շփٳմը: Մերսٳմը կարող 

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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եք նաև ինքնٳրٳյն կատարել՝ թե-

թև, հավասարաչափ սեղմելով դաս-

տակներին, ձեռքերին, պարանոցին 

և ճակատին:

Սնٳցման հարցٳմ աջակցٳթյٳն. 

ինքնին քաղցկեղը և դրա դեմ իրա-

կանացվող բٳժٳմը երբեմն առա-

ջացնٳմ են խոցեր բերանի խոռո-

չٳմ կամ սրտխառնոց: Այս կողմնա-

կի ազդեցٳթյٳնները դժվարացնٳմ 

են պատշաճ սնٳցٳմը: Սննդից ոչ 

բավարար քանակٳթյամբ սննդա-

նյٳթեր ստանալը կարող է ցավ կամ 

անհարմարٳթյٳն պատճառել: Դիե-

տոլոգ/սննդաբանը (սննդի և սննդա-

նյٳթերի մասնագետը) կամ ձեր 

բժիշկը կարող է խորհٳրդ տալ, թե 

ինչպիսի հավելٳմներ ընդٳնեք կամ 

ինչպես փոխեք ձեր սննդակարգը՝ 

այս կողմնակի ազդեցٳթյٳնները 

նվազեցնելٳ համար:

Ֆիզիկական (կամ օկٳպացիոն) 

թերապիա. ֆիզիկական թերա-

պևտը բٳժٳմ է նյարդերի, մկաննե-

րի և ընդհանٳր ֆիզիկական պատ-

րաստվածٳթյան հետ կապված 

խնդիրները, որոնք դժվարացնٳմ 

են մարդٳ ամենօրյա կենսագործٳ-

նեٳթյٳնը: Նա կարող է սովորեց-

նել, թե ինչպես թեթևացնել ցավը՝ 

պարզ վարժٳթյٳններ կատարելով 

կամ սարքեր օգտագործելով: Սա նե-

րառٳմ է մարմնի արհեստական մ  ա-

սեր, բեկակալներ կամ բրեկետներ:

Էրգոթերապևտը (վերականգնո-

ղական թերապիայի մասնագետ) 

օգնٳմ է մարդկանց կանխել հիվան-

դٳթյٳնները, վնասվածքները և հաշ-

մանդամٳթյٳնը, ինչպես նաև ապ-

րել և կազմակերպել առօրյա կյանքը 

դրանց առկայٳթյան դեպքٳմ: 

Օրինակ, էրգոթերապևտը կարող է 

օգնել խٳսափել քաղցկեղով պայ-

մանավորված հետվիրահատական 

լիմֆեդեմայից :  Լիմֆեդեման 

մարմնի որևէ հատվածٳմ հեղٳկի 

ցավոտ կٳտակٳմն է, որն առաջա-

նٳմ է ավշային հանգٳյցների հե-

ռացման պատճառով: Այս դեպքٳմ 

կարող է նաև անհրաժեշտٳթյٳն 

առաջանալ խորհրդակցելٳ լիմֆե-

դեմայի հավաստագրված թերա-

պևտի հետ, որն առողջապահٳթյան 

ոլորտٳմ լիմֆեդեմայի խնդրով մաս-

նագիտացած է:

Ինտեգրատիվ բժշկٳթյٳնը միավո-

րٳմ է քաղցկեղի դեղորայքային բٳ-

ժٳմը և լրացٳցիչ թերապիաները՝ 

որոշակի ախտանշաններն ٳ 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնները հաղ-

թահարելٳ համար, ինչպիսին է ցա-

վը: Ինտեգրատիվ բժշկٳթյٳնը նե-

րառٳմ է բٳժման այնպիսի տեսակ-

ներ, ինչպիսիք են ասեղնաբٳժٳ-

թյٳնը, մերսٳմը, ֆիզիկական թե-

րապիան և այլն:

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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Ցավի բնٳյթն ախտորոշելٳց և ցա-

վի կառավարման պլանի իրագործ-

ման մեկնարկից հետո բٳժող բժշկի 

և բٳժքրոջ հետ բաց և ազնիվ հա-

ղորդակցման պահպանٳմը ձեր 

խնամքի շատ կարևոր մասն է կազ-

մٳմ: Հետազոտٳթյٳնները ցٳյց են 

տալիս, որ բժշկի հետ լավ շփٳմ 

 նեցող պացիենտները հակված ենٳ

իրենց տրամադրվող խնամքից ավե-

լի գոհ լինելٳն:

Ամենակարևոր բանը, որ կարող եք 

անել ցավի կառավարման համար, 

ձեր բٳժող թիմի անդամներին տե-

ղեկացնելն է, թե ինչ հաջողٳթյամբ է 

ազդٳմ բٳժٳմը: Տեղեկացրեք 

բժշկին կամ բٳժքրոջը, եթե ձեր ցա-

վը չի մեղմվٳմ: Բժիշկը կարող է օգ-

նել պարզել, թե ինչٳ բٳժٳմը չի ազ-

դٳմ և գտնել կոնկրետ ձեր դեպքի 

համար հարմար տարբերակ:

Ցավի տեսակը, ինտենսիվٳթյٳնը և 

տեղակայٳմը տարբեր են բոլորի հա-

մար: Սակայն ձեր և ձեր բٳժող թիմի 

հետևողական թիմային աշխատան-

քը կարող է օգնել ձեզ արդյٳնավետ 

լٳծٳմ գտնելٳ հարցٳմ:

Վարդٳհٳ պատմٳթյٳնը 

Վարդٳհին 45-ամյա կին է, աշխա-

տող, երեք երեխաների մայր և մոլի 

վազորդ: Կրծքավանդակի սովորա-

կան ռենտգեն հետազոտٳթյٳնից 

հետո, որին հաջորդել են լրացٳցիչ 

հետազոտٳթյٳններ, նրա մոտ ախ-

տորոշվել է թոքի քաղցկեղ: Նա իր 

բժշկի հետ կիսվեց, որ շատ է մտա-

հոգվٳմ քիմիաթերապիայի հնարա-

վոր կողմնակի ազդեցٳթյٳնների 

պատճառով: Վարդٳհٳ համար կա-

րևոր էր փորձել հնարավորինս պահ-

պանել նորմալ առօրյան՝ չնայած 

քաղցկեղի բٳժման ագրեսիվ պլա-

նին: Երբ նրա մոտ սկսվեցին հոդերի 

և մկանների ցավերը, Վարդٳհին 

տեղեկացրեց բժշկին իր նկատած 

ախտանշանների մասին։ Ցավը 

սկսվٳմ էր ամեն առավոտ անկող-

նٳց վեր կանալٳ պահից և շարٳ-

նակվٳմ ամբողջ օրվա ընթացքٳմ: 

Վարդٳհին խորապես անհանգըս-

տանٳմ էր, որ չի կարողանա ավար-

տել քիմիաթերապիան։ Նա նաև ան-

հանգստանٳմ էր, որ ցավը պայմա-

նավորված է իր քաղցկեղով, այլ ոչ 

թե իր բٳժման կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնն է։ Բժիշկը վստահեցրեց 

Վարդٳհٳն, որ ցավն ٳղղակիորեն 

կապված է բٳժման հետ, և կան իր 

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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անհարմարٳթյٳնը կառավարելٳ 

 ղիներ: «Իմ բժիշկը փարատեց իմٳ

վախերը, միասին մենք գտանք մի 

դեղամիջոց, որն ինձ համար արդյٳ-

նավետ էր: Բٳժման ընթացքٳմ ես 

չէի կարող զբաղվել վազքով, բայց 

կարողացա ավարտել քիմիաթերա-

պիան։ Բացի այդ, ես կարողացա 

լիարժեք մասնակցել իմ բազմազբաղ 

ընտանիքի առօրյա կյանքին»։

Ինչٳ և ինչպես հետևել 

ցավին

Հետևեք ձեր ցավի կառավարման մո-

տեցٳմների արդյٳնքներին, որ-

պեսզի պարզեք, թե դրանցից որոնք 

են լավագٳյնը ձեզ համար: Դա կա-

րելի է անել՝ օգտագործելով ցավի 

աղյٳսակ, ցավի մատյան կամ ցավի 

օրագիր: Ցավին հետևելը, նٳյնիսկ 

մի քանի օրվա ընթացքٳմ, երբեմն 

կարող է բացահայտել ցավի ձևերը, 

ինչը կօգնի բարելավել ցավի վերա-

հսկٳմը:

Ցավին հետևելٳ համար օգտակար 

տեղեկٳթյٳններն են՝

Ÿ Ցավը զգալٳ օրն ٳ ժամը և որ-

քան երկար է այն տևել:

Ÿ Ինչ գործողٳթյٳն(ներ) էիք 

անٳմ, երբ սկսվեց ցավը:

Ÿ Ձեր մարմնի որ հատվածից է 

սկսվել ցավը, արդյոք այն սահմա-

նափակվել է միայն մի հատվա-

ծով, թե՝ տեղափոխվել մարմնի այլ 

մասեր:

Ÿ Ցավի ինտենսիվٳթյٳնը 0-ից 10 

սանդղակով, ընդ որٳմ 10-ը ցավի 

ամենաբարձր մակարդակն է:

Ÿ Ինչպես եք զգացել ցավը, օրինակ՝ 

այրող, դանակի պես կտրող, 

բաբախող կամ մորմոքող:

Ÿ Ցավի վերահսկման ինչպիսի մե-

թոդներ եք փորձել և որքան ար-

դյٳնավետ են դրանք գործել: Նե-

րառեք ձեր կողմից օգտագործած 

ցանկացած մեթոդ, որը նշանակ-

ված կամ առաջարկված չի եղել 

ձեր բٳժող թիմի կողմից:

Ÿ Տեղեկٳթյٳններ ցավի մասին, 

որը կարող էր առաջանալ այլ 

առողջական խնդիրների պատ-

ճառով, օրինակ՝ շաքարախտի 

կամ արթրիտի:

Այս գրքٳյկի 39-40 էջերٳմ ներկա-

յացված է ցավին հետևելٳ աղյٳսա-

կի օրինակ, որին հետևելով կարող 

եք ինքնٳրٳյն կազմել ձեր անհա-

տական աղյٳսակը։

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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Ասեղնաբٳժٳթյٳն. շատ փոքր 

ասեղների և ճնշման գործածٳմ՝ 

մարմնի տարբեր կետեր խթանելٳ 

համար:

Կախվածٳթյٳն. քրոնիկ հիվան-

դٳթյٳն, որը բնٳթագրվٳմ է թմրա-

նյٳթ փնտրելով և օգտագործելով, և 

որը դժվար է վերահսկել, թեև մարդը 

գիտի, որ նման վարքագիծը կարող է 

վնասել իրեն:

Անալգետիկներ. ցավը թեթևացնող 

դեղամիջոցներ:

Հակադեպրեսանտներ. դեպրե-

սիան բٳժող դեղամիջոցներ:

Կենսահետադարձ կապ. մեթոդ, 

որի ընթացքٳմ անցավ սենսորներ 

են տեղադրվٳմ մարդٳ մաշկի վրա՝ 

մարմնի գործընթացների մասին տե-

ղեկٳթյٳններ հավաքելٳ համար:

Ճեղքող ցավ. այնպիսի ցավ, որը 

հանկարծակի է սաստկանٳմ, թեև 

դրա դեմ բٳժٳմ է կիրառվٳմ։

Քիմիաթերապիա. դեղամիջոցների 

օգտագործٳմ քաղցկեղի բջիջները 

ոչնչացնելٳ նպատակով:

Չափաբաժին (դեղաչափ). միա-

նվագ ընդٳնվող դեղամիջոցի քա-

նակٳթյٳն:

Դեղերի փոխազդեցٳթյٳններ. ան-

սպասելի կողմնակի ազդեցٳթյٳն-

ներ, որոնք առաջանٳմ են, երբ որևէ 

դեղ փոխազդٳմ է մեկ այլ դեղամի-

ջոցի հետ:

Հորմոնալ թերապիա. այնպիսի 

բٳժٳմ, որը հեռացնٳմ, արգելա-

փակٳմ կամ ավելացնٳմ է հորմոն-

ները՝ քաղցկեղի բջիջները ոչնչաց-

նելٳ կամ դրանց աճը դանդաղեց-

նելٳ նպատակով: Նաև կոչվٳմ է 

էնդոկրին թերապիա:

Ինտեգրատիվ բժշկٳթյٳն. քաղց-

կեղի բժշկական բٳժման և լրացٳ-

ցիչ թերապիաների համակցٳթյٳն՝ 

պացիենտի ախտանշանները և 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնները կա-

ռավարելٳ համար։

Լիմֆեդեմա. հեղٳկի ցավոտ կٳ-

տակٳմ, որն առաջանٳմ է ավշային 

հանգٳյցների հեռացման պատճա-

ռով։ Լիմֆեդեման առաջացնٳմ է այ-

տٳց, առավել հաճախ ձեռքի կամ 

ոտքի վրա: 
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Դեղորայքի վերադարձի ծրագիր. 

դեղատոմսով դٳրս գրված չօգտա-

գործված կամ ժամկետանց դեղամի-

ջոցների ետ վերադարձի ծրագիր։

Մեդիտացիա. միջոց, որով մարդը 

սովորٳմ է կենտրոնացնել իր ٳշա-

դրٳթյٳնը՝ միտքը խաղաղացնելٳ 

և մարմինը հանգստացնելٳ համար:

Ոչ օփիոիդային ցավազրկողներ. 

ցավազրկող դեղամիջոցներ, ինչպի-

սիք են ոչ ստերոիդ հակաբորբոքա-

յին դեղերը (իբٳպրոֆեն և այլք) և 

ացետամինոֆենը, որոնք նշանակ-

վٳմ են թեթև կամ չափավոր ցավե-

րի դեպքٳմ:

Ուռٳցքաբան. բժիշկ, որը բٳժٳմ է 

քաղցկեղը:

Օփիոիդային ցավազրկողներ. ցա-

վազրկող դեղամիջոցներ, որոնք օգ-

տագործվٳմ են միջինից ծանր ցավը 

բٳժելٳ համար, որոնք գործٳմ են՝ 

կցվելով օփիոիդային ընկալիչներ 

կոչվող հատٳկ սպիտակٳցներին: 

Սրանք նաև թմրանյٳթ են կոչվٳմ:

Առանց դեղատոմսի դեղեր. դեղա-

միջոցներ, որոնք հնարավոր է գնել 

առանց բժշկի կողմից դٳրս գրված 

դեղատոմսի:

Ցավի գնահատٳմ. մասնագիտա-

կան մոտեցٳմ պացիենտի ցավի մա-

կարդակը որոշելٳ և այն բٳժելٳ վե-

րաբերյալ որոշٳմներ կայացնելٳ 

հարցٳմ: Կան մի շարք գործիքներ, 

որոնք օգտագործվٳմ են ցավը գնա-

հատելٳ համար: Գնահատٳմը կա-

րող է չափել ցավի հաճախականٳ-

թյٳնը, ծանրٳթյٳնը, տեղակայٳ-

մը, պատճառները և այլն:

Ցավի կառավարման պլան. անհա-

տականացված պլան, որը բժիշկը 

խորհٳրդ է տալիս ցավը թեթևաց-

նելٳ համար:

Ցավին հետևելٳ մատյան. աղյٳ-

սակ կամ օրագիր, որն անձն օգտա-

գործٳմ է ցավին հետևելٳ, ինչպես 

նաև ցավի կառավարման մոտե-

ցٳմների արդյٳնքները գրանցելٳ 

համար:

Պալիատիվ խնամք. բազմամաս-

նագիտական բժշկական խնամքի 

մոտեցٳմ, որը բարելավٳմ է պա-

ցիենտների (մեծահասակների և երե-

խաների) և նրանց ընտանիքների 

կյանքի որակը, որոնք բախվٳմ են 

կյանքին սպառնացող հիվանդٳ-

թյան հետ կապված խնդիրների: Այն 

կանխٳմ և թեթևացնٳմ է տառա-

պանքը՝ վաղ հայտնաբերելով, ճիշտ 

գնահատելով և բٳժելով ցավը և այլ 

Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 
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խնդիրները՝ ֆիզիկական, հոգեսո-

ցիալական կամ հոգևոր:

Դեղագետ. առողջապահٳթյան 

ոլորտի մասնագետ, որը դեղեր է բաշ-

խٳմ:

Կյանքի որակ. բարեկեցٳթյան ընդ-

հանٳր զգացٳմ և կյանքից բավա-

րարվածٳթյան մակարդակ:

Ճառագայթային  թերապիա. 

բարձրաստիճան էներգիայով ռենտ-

գենյան ճառագայթների կամ այլ 

մասնիկների գործածٳմ քաղցկեղի 

բջիջները ոչնչացնելٳ համար:

Փրկող չափաբաժին. ցավազրկող 

դեղամիջոցի լրացٳցիչ չափաբա-

ժին, որը նշանակվել է բժշկի կողմից՝ 

ճեղքող ցավը վերահսկելٳ համար:

Կողմնակի ազդեցٳթյٳն. բٳժման 

անցանկալի արդյٳնք, ինչպիսիք են 

ցավը, հոգնածٳթյٳնը, սրտխառնո-

ցը, փսխٳմը կամ մազաթափٳթյٳ-

նը:

Ցողٳնային բջիջների/ոսկրածٳ-

ծի փոխպատվաստٳմ. քաղցկեղի 

բٳժման տեսակ, երբ մարմնի 

ոսկրածٳծը փոխարինելٳ նպատա-

կով պացիենտը ստանٳմ է նոր ցո-

ղٳնային բջիջներ։

Աջակցող խնամք. բٳժման ցանկա-

ցած ձև, որը կենտրոնանٳմ է պա-

ցիենտի ախտանշանների կամ բٳժ-

մամբ պայմանավորված կողմնակի 

ազդեցٳթյٳնների նվազեցման, 

կյանքի որակի բարելավման և պա-

ցիենտների ٳ նրանց ընտանիքների 

աջակցٳթյան վրա: Նաև կոչվٳմ է 

պալիատիվ խնամք կամ ախտա-

նշանների կառավարٳմ:

Վիրահատական բٳժٳմ. վիրահա-

տٳթյան միջոցով մարմնից քաղցկե-

ղային հյٳսվածքի հեռացٳմ:

Ուռٳցք. զանգված, որը ձևավոր-

վٳմ է, երբ առողջ բջիջները փոխ-

վٳմ են և անվերահսկելի կերպով 

բազմանٳմ։ Ուռٳցքը կարող է լինել 

քաղցկեղային կամ բարորակ: 

Քաղցկեղային ٳռٳցքը չարորակ է, 

այսինքն՝ այն կարող է տարածվել 

մարմնի այլ մասերٳմ: Բարորակ 

 ցքը ևս կարող է աճել, բայցٳռٳ

առանց տարածման։

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
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Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 

ՑԱՎԻՆ ՀԵՏԵՎԵԼؤ ՁԵՎԱՆՄؤՇ

ՑԱՎԻ ՍԱՆԴՂԱԿԻ ԱՂՅؤՍԱԿ

Օգտագործեք ստորև բերված ցավի սանդղակի աղյٳսակը՝ 

ձեր ցավը գնահատելٳ համար։

Ամսաթիվ Ժամ Ցավի գնահատական Ինչպիսի՞ ցավ եք 

զգٳմ (այրող, դանակի 

պես կտրող, բաբա-

խող, մորմոքող, այլ) 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
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ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ

«X» նշան դրեք ձեր մարմնի այն հատվածներٳմ, որտեղ ցավ եք զգٳմ՝ 

նշելով այն ժամանակը, երբ ցավը տեղի է ٳնեցել:

Դիմացից Հետևից

Ի՞նչ էիք անٳմ, երբ 

ցավը սկսվեց:

Ի՞նչ արեցիք ցավը 

թեթևացնելٳ 

համար։

Որքա՞ն ժամանակ 

տևեց ցավը։
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ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ

Արդյٳնավետ ցավազրկٳմը հասանելի է, եթե նշանակվٳմ են համապա-

տասխան ցավազրկող դեղեր՝ ցավին համապատասխան ճիշտ դեղաչափով 

-ղաٳմ և գյٳքանակով։ Թեև խնդիրները շատ են, հատկապես՝ մարզեր ٳ

կան բնակավայրերٳմ, այնٳամենայնիվ, մենք միասին կարող ենք բարե-

լավել պալիատիվ բٳժօգնٳթյան և արդյٳնավետ ցավազրկման հասանե-

լիٳթյٳնը Հայաստանٳմ, երբ պացիենտները պահանջատեր են իրենց իրա-

վٳնքներին։

Ցավոք, խնդիրների մեծ մասը շարٳնակٳմ է մնալ ٳժեղ ցավազրկողների 

անհամապատասխան տեսակի, դեղաչափի ٳ քանակի նշանակման կամ 

տրամադրման տիրٳյթٳմ։ Բժիշկները խٳսափٳմ են ցավամոքման նպա-

տակով նշանակել օփիոիդներ։ Պացիենտները կամ նրանց հարազատներն 

առավել հաճախ նշٳմ են, որ բժիշկները չեն նշանակٳմ մորֆին կամ այլ 

 ,«ժեղ ցավազրկողներ՝ պատճառաբանելով, թե «Սրտի կանգ կառաջանաٳ

«Ուզٳմ եք, որ մեզ դատի՞ տան», «Մեզ չեն թողնٳմ, դա վերջին տարբերակն 

է» և այլ նմանատիպ արտահայտٳթյٳններով։

Բժիշկներին հորդորٳմ ենք խստագٳյնս հետևել ՀՀ ԱՆ հրամաններով հաս-

տատված թմրամիջոցների և հոգեմետ նյٳթերի օգտագործման կարգին և 

կլինիկական ٳղեցٳյցներին, առաջնորդվել բացառապես իրավական ակ-

տերով, ձերբազատվել կարծրատիպերից։

Ստորև բերված են ՀՀ նորմատիվային ակտեր, որոնցով կարգավորվٳմ են 

ՀՀ-ٳմ պալիատիվ բժշկական օգնٳթյٳնը և ցավի գնահատٳմն ٳ կառա-

վարٳմը։ Այս իրավական փաստաթղթերի հիմնական մասը վերաբերٳմ է 

բٳժհաստատٳթյٳններին և մասնագետներին՝ իրականացվող գործա-

ռٳյթների և պարտավորٳթյٳնների առٳմով, սակայն պացիենտներին և 

խնամատարներին հորդորٳմ ենք ծանոթանալ դրանցٳմ ամրագրված 

խիստ կարևոր դրٳյթներին։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐؤՄՆԵՐ
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«Պալիատիվ բժշկական օգնٳթյան և սպասարկման շրջանակներٳմ 

պացիենտի ցավի գնահատման և կառավարման ٳղեցٳյցը հաստա-

տելٳ մասին» ՀՀ Առողջապահٳթյան նախարարի 22 մարտի 2018թ. 

No.751-Ա հրաման

Հոդված 8. Ցավի գնահատման նպատակն է բացահայտել ցավի բնٳյթը, 

ցավի մեխանիզմները, ցավի ٳժգնٳթյٳնը: Ցավի կառավարٳմը սկսվٳմ է 

գնահատٳմից հետո, որով որոշվٳմ է ցավի տեղակայٳմը, ٳժգնٳթյٳնը, 

բնٳյթը, սկիզբը, տևողٳթյٳնը, պացիենտի ֆٳնկցիոնալ գործٳնեٳթյٳ-

նը, ٳղեկցող ֆիզիոլոգիական վիճակը:

Հոդված 21. Նշանակված մի օփիոիդային ցավազրկող դեղը մյٳսով փոխա-

րինելٳ հիմնական պատճառներն են`

1) ոչ համարժեք ցավազրկٳմ` չնայած տվյալ օփիոիդի դեղաչափի համա-

պատասխան տիտրմանը

2) անցանկալի կողմնակի ազդեցٳթյٳններ (օրինակ` արտահայտված սե-

դացիա, սրտխառնոց, փսխٳմ, փորկապٳթյٳն)

նٳթյٳշ դրսևորվող անհատական անտանելիٳ (3

4) գործնական պատճառներ` պացիենտի նախապատվٳթյٳն, կլման 

ակտի դժվարٳթյٳններ

«Պալիատիվ բժշկական օգնٳթյան և սպասարկման շրջանակներٳմ 

ցավային համախտանիշի կառավարման նպատակով թմրամիջոցների 

և հոգեմետ (հոգեներգործٳն) դեղերի նշանակման կլինիկական ٳղե-

ցٳյցը հաստատելٳ մասին» ՀՀ Առողջապահٳթյան նախարարի 11 դեկ-

տեմբերի 2014թ. No.2910-Ա հրաման

Հոդված 4. Քաղցկեղից բٳժվող հիվանդները ցավի մեղմացման կարիք 

կարող են ٳնենալ հիվանդٳթյան գրեթե բոլոր փٳլերٳմ, և հիվանդٳթյան 

զարգացմանը զٳգահեռ համարժեք ցավազրկման անհրաժեշտٳթյٳնը 

դառնٳմ է ավելի առաջնային, բայց և՝ ավելի քիչ արդյٳնավետ։ Տարածٳն 

քաղցկեղով հիվանդների ավելի քանի երկٳ երրորդը տառապٳմ են 

չափավորից մինչև ٳժեղ ցավերով։
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Հոդված 10.5). Որպես քրոնիկական ցավի կառավարման առանցքային 

միջոց, ցավազրկող դեղերը պետք է նշանակել շٳրջօրյա ցավազրկٳմ 

ապահովող համարժեք դեղաչափերով, կանոնավոր, առնվազն 10 օրվա հա-

մար նախատեսված չափաբաժնով և այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք 

ցٳցված են և բացակայٳմ են ցանր կամ կյանքին վտանգ սպառնացող հա-

կացٳցٳմները։

«Պալիատիվ բժշկական օգնٳթյٳն և սպասարկٳմ իրականացնող 

բժշկի գործٳնեٳթյան կազմակերպման և պալիատիվ բժշկական օգնٳ-

թյٳն և սպասարկٳմ իրականացնող բٳժքٳյրի գործٳնեٳթյան կազ-

մակերպման ٳղեցٳյցները հաստատելٳ մասին» ՀՀ Առողջապահٳ-

թյան նախարարի 11 դեկտեմբերի 2014թ. No.2911-Ա հրաման

Հոդված 8. Պալիատիվ բժշկական օգնٳթյٳն իրականացնող բժիշկն իրա-

կանացնٳմ է ամբٳլատոր և հիվանդանոցային ընդٳնելٳթյٳն, տնային այ-

ցեր, իր իրավասٳթյան սահմաններٳմ ցավամոքման և վերականգնողա-

կան միջոցառٳմներ, մասնակցٳմ է ընտանիքի բժշկասոցիալական 

կրթման խնդիրների լٳծմանը։

«Բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգոր-

ծٳն) նյٳթերի օգհտագործման կարգը և պայմանները հաստատելٳ մա-

սին» ՀՀ Առողջապահٳթյան նախարարի 15 օգոստոսի 2018թ. No.17-Ն 

հրաման

Հոդված 2. Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործٳն) նյٳթերի նշա-

նակման ցٳցٳմ է հանդիսանٳմ այն ցավային համախտանիշը, երբ ցավի 

 ալ Անալոգային Սանդղակի և ԱՀԿ եռաստիճանٳնն, ըստ Վիզٳթյٳժգնٳ

սանդٳղքի, գնահատվٳմ է միջին և ٳժեղ աստիճանի ٳ հնարավոր չէ մեղ-

մել այլ բնٳյթի ցավազրկող դեղերով, ինչպես նաև՝ որպես փոխարինող թե-

րապիա թմրամիջոցներ օգտագործողներին:

Հոդված 4. Հիվանդանոցային ձևով բժշկական օգնٳթյٳն և սպասարկٳմ 

իրականացնող հաստատٳթյٳնների, շտապ և անհետաձգելի օգնٳթյٳն և 

սպասարկٳմ իրականացնող հաստատٳթյٳնների տնօրենի հրամանով 

հաստատٳթյٳնٳմ նշանակվٳմ է թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներ-
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Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 

գործٳն) նյٳթերի շրջանառٳթյան (ստացման, հաշվառման, պահպան-

ման, դٳրս գրման, բացթողման, ոչնչացման) իրականացման համար պա-

տասխանատٳ անձ:

Հոդված 25. Արտահիվանդանոցային ձևով բժշկական օգնٳթյٳն և սպա-

սարկٳմ իրականացնող հաստատٳթյան բժիշկն առնվազն երկٳ շաբաթը 

մեկ անգամ պետք է իրականացնի թմրամիջոցներ ստացող պացիենտների 

դիտարկٳմ (պացիենտին հրավիրելով հիվանդանոց կամ տնային այց 

կատարելով)։

Ով և ինչպես կարող է ձեռք բերել դٳրս գրված թմրամիջոցները և ինչ 

փաստաթղթեր են անհրաժեշտ դրա համար

Հոդված 28. Պացիենտներին կամ նրանց լիազորված անձանց թմրամիջոց-

ներ և հոգեմետ (հոգեներգործٳն) նյٳթեր դեղատնից բաց են թողնվٳմ 

միայն անձը հաստատող փաստաթղթի առկայٳթյան դեպքٳմ` դեղատոմ-

սային ձևաթղթٳմ կատարելով նշٳմներ` այն ստացող անձի անձնագրային 

տվյալների, իսկ լիազորագրի առկայٳթյան դեպքٳմ` լիազորված անձի 

անձնագրային տվյալների մասին: Ընդ որٳմ, պացիենտներին կամ նրանց 

լիազորված անձանց թմրամիջոցներ և հոգեմետ (հոգեներգործٳն) նյٳթեր 

դեղատնից բաց են թողնվٳմ, եթե ներկայացվٳմ է.

1) անձը հաստատող փաստաթٳղթ, 

2) լիազորագիր` ստորագրված պացիենտի և բٳժող բժշկի կողմից և 

կնքված այն բժշկական հաստատٳթյան տնօրենի կողմից, որը ցٳցաբե-

րٳմ է տվյալ բժշկական օգնٳթյٳնը, 

3) տվյալ դեղի ստացման համար անհրաժեշտ դեղատոմս:

Հոդված 29. Լիազորագիրը տրվٳմ է 2 օրինակից, հաստատվٳմ արտահի-

վանդանոցային ձևով բժշկական օգնٳթյٳն և սպասարկٳմ իրականացնող 

հաստատٳթյٳնների ղեկավարի կողմից: Լիազորագրի մեկ օրինակը 

փակցվٳմ է պացիենտի ամբٳլատոր քարտին, իսկ մյٳս օրինակը մնٳմ է 

դեղատանը: Թմրամիջոցներ և հոգեմետ (հոգեներգործٳն) նյٳթեր պարٳ-

նակող դեղերի դեղատոմսերի դարձերեսի վրա դեղատան աշխատողի կող-

մից պարտադիր լրացվٳմ են բաց թողնման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթի-

վը, ստացվող դեղի (դեղերի) փաստացի քանակը (տառերով), ստացողի 

անձնագրի տվյալները և ստացողի ստորագրٳթյٳնը:
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Ինչ է պետք անել օգտագործված դատարկ սրվակների, ամպٳլների և 

դեղատٳփերի հետ

30. Օգտագործٳմից հետո դատարկ մնացած դեղերի փաթեթները (բոլոր 

դեղաձևերի համար) ենթակա չեն վերադարձման:

31. Չօգտագործված թմրամիջոցները և հոգեմետ (հոգեներգործٳն) նյٳթե-

րը, հիվանդի կամ հիվանդի հարազատների կողմից վերադարձնելٳ դեպ-

քٳմ դրանք հանձնվٳմ են արտահիվանդանոցային ձևով բժշկական օգնٳ-

թյٳն և սպասարկٳմ իրականացնող հաստատٳթյան ղեկավարին կամ ղե-

կավարի տեղակալին: Չօգտագործված թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգե-

ներգործٳն) նյٳթերի ընդٳնման և անվանաքանակական հաշվառման հա-

մար վարվٳմ է մատյան: Մեկ մատյանٳմ թٳյլատրվٳմ է լրացնել մի քանի 

դեղեր: Մատյանի էջերը պետք է լինեն համարակալված, կարված և վավե-

րացված բժշկական հաստատٳթյան տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատի-

րոջ ստորագրٳթյամբ ٳ կնիքով (առկայٳթյան դեպքٳմ):

32. Արտահիվանդանոցային ձևով բժշկական օգնٳթյٳն և սպասարկٳմ 

իրականացնող հաստատٳթյٳններٳմ ղեկավարի հրամանով ստեղծվٳմ է 

մշտական գործող հանձնաժողով, երեք մարդٳց ոչ պակաս կազմով, հաս-

տատٳթյան ղեկավարի տեղակալի նախագահٳթյամբ, որը ոչնչացնٳմ է 

օգտագործման համար ոչ պիտանի (պիտանելիٳթյան ժամկետը սպառ-

ված, վնասված, ջարդված, հիվանդի կամ հիվանդի հարազատների կողմից 

վերադարձնելٳ դեպքٳմ չօգտագործված դեղերը) թմրամիջոցները և հո-

գեմետ (հոգեներգործٳն) նյٳթերը, ոչնչացման ժամանակ հանձնաժողովի 

կողմից կազմվٳմ է արձանագրٳթյٳն 3 օրինակից, որի պահպանման ժամ-

կետը 3 տարի է: Դրանք ոչնչացվٳմ են` ներգրավվելով ոստիկանٳթյան 

ներկայացٳցչի:

33. Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործٳն) նյٳթերի ոչնչացٳմն ար-

տահիվանդանոցային ձևով բժշկական օգնٳթյٳն և սպասարկٳմ իրակա-

նացնող հաստատٳթյٳններٳմ իրականացվٳմ է`

1) Հեղٳկ դեղաձևերը (ներարկման լٳծٳյթներ, կաթիլներ, օշարակներ) 

ոչնչացվٳմ են ամպٳլաների և սրվակների ջարդման միջոցով, իսկ պարٳ-

նակٳթյٳնը նոսրացվٳմ է ջրով 1:100 հարաբերٳթյամբ և լցվٳմ է կոյٳղٳ 

մեջ:
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Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 

2) Կարծր դեղաձևերը (փոշի, դեղահատ, դեղապատիճ) մանրացվٳմ են 

մինչև փոշիանման զանգված, որը լٳծվٳմ է ջրով 1:100 հարաբերٳթյամբ և 

լցվٳմ է կոյٳղٳ մեջ:

3) Մյٳս դեղաձևերը (սպեղանի, քսٳք, մոմիկ) ոչնչացվٳմ են այրման միջո-

ցով, որպես բժշկական թափոն` օրենսդրٳթյամբ սահմանված կարգով:

34. Պացիենտի հարազատների կողմից թմրամիջոցներ և հոգեմետ (հոգե-

ներգործٳն) չօգտագործված նյٳթեր վերադարձնելٳ դեպքٳմ` անհրա-

ժեշտ է ներկայացնել մահը հաստատող վկայականի պատճենը, որտեղ 

նշված է մահվան վրա հասնելٳ ժամանակը (օրը, ժամը, պատճառը):

35. Արտահիվանդանոցային պայմաններٳմ թմրամիջոցներ և հոգեմետ (հո-

գեներգործٳն) նյٳթեր ստացող պացիենտների հոսպիտալացման դեպքٳմ 

դադարեցվٳմ է դրանց դٳրս գրٳմն արտահիվանդանոցային ձևով բժշկա-

կան օգնٳթյٳն և սպասարկٳմ իրականացնող հաստատٳթյٳնների կող-

մից: Դրանք տրամադրվٳմ են հիվանդանոցային հաստատٳթյան կողմից, 

բացառٳթյամբ թմրամոլ պացիենտների, որոնք ստանٳմ են թմրամիջոցնե-

րով բٳժٳմ:

«Պալիատիվ բժշկական օգնٳթյան և սպասարկման տրամադրման չա-

փորոշիչը հաստատելٳ մասին» ՀՀ Առողջապահٳթյան նախարարի 18 

հոկտեմբերի 2017թ. No.45-Ն հրաման

Հոդված 2. Պալիատիվ բժշկական օգնٳթյٳնը և սպասարկٳմը (այսٳհետ` 

Պալիատիվ բٳժօգնٳթյٳն) տրամադրվٳմ է յٳրաքանչյٳր անձի, ով ٳնի 

կյանքին վտանգ սպառնացող կամ շարٳնակական և (կամ) կյանքը 

սահմանափակող հիվանդٳթյٳններ, նպատակ ٳնի մեղմելٳ պացիենտի 

ցավը և հիվանդٳթյան հետ կապված ֆիզիկական, սոցիալ-հոգեբանական, 

հոգևոր և այլ խնդիրները` դրանք վաղ հայտնաբերելٳ, գնահատելٳ և 

անհրաժեշտ միջամտٳթյٳններ իրականացնելٳ միջոցով:

Հոդված 5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան 2019 թվա-

կանի մայիսի 30-ի N 642-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված` բնակ-

չٳթյան սոցիալական կամ հատٳկ խմբերի ցանկٳմ ընդգրկված շահառٳ-

ներին պալիատիվ բٳժօգնٳթյան շրջանակներٳմ դեղերը հատկացվٳմ են 

դրանց արժեքի լրիվ կամ մասնակի փոխհատٳցմամբ:
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ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ

Հոդված 11. Պալիատիվ բٳժօգնٳթյٳնն իրականացվٳմ է շաբաթական 7 

օր, 24 ժամ սկզբٳնքով: Առողջٳթյան առաջնային պահպանման հաստա-

տٳթյٳններٳմ պալիատիվ բٳժօգնٳթյան ծառայٳթյٳնները մատٳցվٳմ 

են տվյալ հաստատٳթյան աշխատանքային ժամերի ընթացքٳմ, այդ թվٳմ 

նաև տնային կանչերի միջոցով։

Հոդված 13. Պալիատիվ բٳժօգնٳթյٳն տրամադրող բազմամասնագիտա-

կան թիմի մասնագետների գործٳնեٳթյան սկզբٳնքներն են`

1) հարգել պացիենտի և նրա ընտանիքի արժանապատվٳթյٳնը,

2) իրենց իրավասٳթյան շրջանակներٳմ արձագանքել և հարգալից վերա-

բերմٳնք ցٳցաբերել պացիենտի և նրա ընտանիքի անդամների նկատ-

մամբ,

3) հարգել պացիենտի ընտրٳթյٳնը համապատասխան միջամտٳթյան 

իրականացման հարցٳմ, իսկ միջամտٳթյٳնը իրականացնել իրազեկված 

համաձայնٳթյան դեպքٳմ,

4) գնահատել և ըստ անհրաժեշտٳթյան ٳղղորդել հոգեբանական, սո-

ցիալական և հոգևոր աջակցٳթյٳն ստանալٳ հարցٳմ,

5) ըստ անհրաժեշտٳթյան ապահովել պալիատիվ բٳժօգնٳթյան շարٳ-

նակականٳթյٳնը,

6) հարգել պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացٳցչի՝ բٳժٳմից հրա-

ժարվելٳ իրավٳնքը:

Հոդված 22. Տնային այցերի ժամանակ պացիենտի առաջնային զննٳմն 

իրականացվٳմ է բժշկի կողմից` բٳժքրոջ մասնակցٳթյամբ, իսկ հետագա-

յٳմ պալիատիվ բٳժօգնٳթյան տրամադրٳմը շարٳնակվٳմ է պալիատիվ 

բժշկական օգնٳթյան և սպասարկման կաբինետի բٳժքٳյրերի (առկայٳ-

թյան դեպքٳմ նաև հոգեբանի և սոցիալական աշխատողի) կողմից: Տնային 

այցերի միջոցով բٳժման կազմակերպման դեպքٳմ պալիատիվ բժշկական 

օգնٳթյան և սպասարկման կաբինետի բժշկի կողմից այցերն իրականաց-

վٳմ են ելնելով հիվանդٳթյան ծանրٳթյան աստիճանից:
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Ուղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և խնամատարների համար 

«Բնակչٳթյան սոցիալական կամ հատٳկ խմբերի և այն հիվանդٳթյٳն-

ների ցանկերը, որոնց դեպքٳմ դեղերը շահառٳներին հատկացվٳմ են 

դրանց արժեքի լրիվ կամ մասնակի փոխհատٳցմամբ, ինչպես նաև այդ 

բնակչٳթյան սոցիալական կամ հատٳկ խմբերի ցանկٳմ ընդգրկված 

շահառٳներին Հայաստանի Հանրապետٳթյան առողջապահٳթյան 

նախարարٳթյան և առողջٳթյան առաջնային պահպանման ծառայٳ-

թյٳններ մատٳցող բժշկական կազմակերպٳթյٳնների միջոցով դեղե-

րի հատկացման և փոխհատٳցման կարգը սահմանելٳ և Հայաստանի 

Հանրապետٳթյան 2006թ. նոյեմբերի 23-ի Nօ.1717-Ն որոշٳմն ٳժը 

կործրած ճանաչելٳ մասին» ՀՀ կառավարٳթյան 2019թ. մայիսի 30-ի 

No.642-Ն որոշٳմ

Ց Ա Ն Կ

ԲՆԱԿՉؤԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԱՏؤԿ ԽՄԲԵՐԻ, ՈՐؤՄ 

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՇԱՀԱՌؤՆԵՐԻՆ ԴԵՂԵՐԸ ՀԱՏԿԱՑՎؤՄ ԵՆ ԴՐԱՆՑ 

ԱՐԺԵՔԻ ԼՐԻՎ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏؤՑՄԱՄԲ

1. Բնակչٳթյան սոցիալական կամ հատٳկ խմբեր, որոնց պատկանող շա-

հառٳներին հիվանդٳթյան դեպքٳմ դեղերը հատկացվٳմ են լրիվ փոխհա-

տٳցմամբ՝

1) 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող անձինք,

2) հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող երեխաներ (մինչև 18 տարեկան),

3) հայրենական պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված 

անձինք,

4) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ, ինչպես նաև միակող-

մանի ծնողազٳրկ երեխաներ (մինչև 18 տարեկան),

5) բազմազավակ (մինչև 18 տարեկան չորս և ավելի անչափահաս երեխա-

ներ ٳնեցող) ընտանիքների երեխաներ,

6) Հայաստանի Հանրապետٳթյան պաշտպանٳթյան ժամանակ, ինչպես 

նաև ծառայողական պարտականٳթյٳնները կատարելիս զոհված (մահա-

ցած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ,
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7) հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող անձանցից բաղկացած ընտանիքների երե-

խաներ (մինչև 18 տարեկան),

8) մինչև 7 տարեկան երեխաներ,

9) ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգٳմ հաշվառված 30.01 

և ավելի բարձր անապահովٳթյան միավոր ٳնեցող նպաստառٳներ:

2. Բնակչٳթյան սոցիալական կամ հատٳկ խմբեր, որոնց պատկանող շա-

հառٳներին հիվանդٳթյան դեպքٳմ դեղերը հատկացվٳմ են մասնակի 

փոխհատٳցմամբ` 50 տոկոս զեղչով՝

1) 3-րդ խմբի հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող անձինք,

2) Չեռնոբիլի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ,

3) բռնադատվածներ,

4) միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառٳներ,

5) միայն չաշխատող կենսաթոշակառٳներից բաղկացած (այդ թվٳմ՝ իրենց 

խնամքի տակ անչափահաս երեխա ٳնեցող) ընտանիքներ,

6) միայնակ մայրերի երեխաներ (մինչև 18 տարեկան):

3. Չաշխատող կենսաթոշակառٳներին դեղերը տրվٳմ են մասնակի փոխ-

հատٳցմամբ` 30 տոկոս զեղչով:
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ՑԱՆԿ

ՀԻՎԱՆԴؤؤՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ԴԵՊՔؤՄ ԴԵՂԵՐԸ 

ՇԱՀԱՌؤՆԵՐԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎؤՄ ԵՆ ԴՐԱՆՑ ԱՐԺԵՔԻ ԼՐԻՎ 

ՓՈԽՀԱՏؤՑՄԱՄԲ

1. Տٳբերկٳլյոզ (հակատٳբերկٳլյոզային դեղեր)

2. Հոգեկան հիվանդٳթյٳններ (հոգեմետ դեղեր)

3. Չարորակ նորագոյացٳթյٳններ (հակաٳռٳցքային դեղեր, հեմոֆիլիայի 

դեղեր, ցավազրկող դեղեր, թմրադեղեր)

4. Շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետ (հակադիաբետիկ դեղեր)

5. Էպիլեպսիա (հակացնցٳմային դեղեր)

6. Սրտամկանի ինֆարկտ (դٳրսգրման օրվանից առաջին 2 ամիսը՝ արյան 

կորոնար շրջանառٳթյٳնը բարելավող դեղեր)

7. Պարբերական հիվանդٳթյٳն (կոլխիցին և/կամ այլ դեղեր)

8. Սրտի փականների արատներ (հակակոագٳլյանտներ՝ պրոթեզավորٳ-

մից հետո)

9. Մալարիա (հակամալարիային դեղեր)

10. Քրոնիկ երիկամային անբավարարٳթյٳն (երիկամային փոխպատ-

վաստման և (կամ) ծրագրային հեմոդիալիզի դեպքերٳմ (ցիկլոսպորին, էրի-

թրոպոետին, մոֆետիլի միկոֆենոլատ և (կամ) դրանց համարժեք այլ դեղեր)

11. Ֆենիլկետոնٳրիա (ֆենիլալանին չպարٳնակող մանկական կեր)

12. Անհաս նորածինների շնչառական խանգարման համախտանիշ (բերակ-

տանտ ակտիվ նյٳթ պարٳնակող դեղեր)

13. Մարդٳ իմٳնային անբավարարٳթյան (ՄԻԱՎ) վարակ (դեղեր, թես-

տեր)

14. Հիպոֆիզային գաճաճٳթյٳն ախտանիշ (հորմոնային դեղեր)

15. Վիրٳսային հեպատիտ Ց հիվանդٳթյٳն (հակավիրٳսային դեղեր)
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Մարդٳ իրավٳնքների համընդհանٳր հռչակագիր (ՄԻՀՀ), 1948թ.

ՄԻՀՀ-ը պայմանագիր չէ, սակայն մեծ հեղինակٳթյٳն է վայելٳմ: Այն դրել է 

մարդٳ ժամանակակից իրավٳնքների զարգացման հիմքը և դրա դրٳյթներից 

շատերը արդյٳնավետորեն վերարտադրվٳմ են միջազգային պայմանագրե-

րٳմ: Դրա շատ դրٳյթներ ձեռք են բերել նաև միջազգային սովորٳթական իրա-

վٳնքի կարգավիճակ, այսինքն` դրանք համընդհանٳր են ٳ անվիճելի: 

Հիմնական դրٳյթները ներառٳմ են`

Ÿ 3-րդ հոդված (կյանքի իրավٳնք)

Ÿ 5-րդ հոդված (խոշտանգٳմների և դաժան, անմարդկային կամ արժանա-

պատվٳթյٳնը նվաստացնող վերաբերմٳնքի արգելٳմ)

Ÿ 7-րդ հոդված (պաշտպանٳթյٳն խտրականٳթյٳնից)

Ÿ 12-րդ հոդված (անձնական կյանքի իրավٳնք)

Ÿ 19-րդ հոդված (տեղեկատվٳթյٳն փնտրելٳ, ստանալٳ և տարածելٳ իրա-

վٳնք)

Ÿ 25-րդ հոդված (առողջապահٳթյան իրավٳնք)

ՀՀ օրենսդրٳթյٳնը համապատասխանٳմ է պացիենտի բٳժման և խնամքի 

ոլորտٳմ մարդٳ իրավٳնքները կարգավորող միջազգային և տարածաշրջա-

նային իրավٳնքի նորմերին, որոնք կառٳցված են մարդٳ իրավٳնքների շٳրջ 

և կիրառելի են թե՛ պացիենտի, թե՛ ծառայٳթյٳն տրամադրողների նկատմամբ: 

Դրանք են. անձի ազատٳթյան ٳ անձեռնմխելիٳթյան, անձնական կյանքի, 

տեղեկատվٳթյան, մարմնի անձեռնմխելիٳթյան, կյանքի, առողջٳթյան առա-

վելագٳյնս հասանելի մակարդակի, խոշտանգٳմներից, դաժան, անմարդկա-

յին և արժանապատվٳթյٳնը նվաստացնող վերաբերմٳնքից ազատ լինելٳ, 

հանրային քաղաքականٳթյանը մասնակցելٳ, խտրականٳթյան բացառման և 

պացիենտների հավասարٳթյան, ինչպես նաև բարենպաստ պայմաններٳմ 

աշխատելٳ, միավորվելٳ ազատٳթյան ٳ բٳժٳմ տրամադրողների համար 

պատշաճ գործընթացի իրավٳնքները:

1993թ. սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնը միացել է Խոշ-

տանգٳմների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվٳթյٳնը 

նվաստացնող վերաբերմٳնքի և պատժի դեմ կոնվենցիային (ԽԴԿ), որն ٳժի 

մեջ է մտել 1993թ. հոկտեմբերի 13-ին։ 2006 թվականին ԽԴԿ-ին կից ընդٳնվել 

է նոր Կամընտիր արձանագրٳթյٳն, որը վերաբերٳմ է կանխմանը:

ԽԴԿ 1-ին հոդված. 1) Սٳյն Կոնվենցիայի նպատակների համար «խոշտան-

գٳմ» հասկացٳթյٳնը նշանակٳմ է ցանկացած գործողٳթյٳն, որով որևէ 

անձի դիտավորٳթյամբ պատճառվٳմ է մարմնական կամ մտավոր ٳժեղ ցավ 
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կամ տառապանք` նրանից կամ երրորդ անձից տեղեկٳթյٳններ կամ խոս-

տովանٳթյٳն կորզելٳ, այն գործողٳթյան համար պատժելٳ, որը կատարել 

կամ կատարման մեջ կասկածվٳմ է նա կամ երրորդ անձը, կամ նրան կամ 

երրորդ անձին վախեցնելٳ կամ հարկադրելٳ նպատակով, կամ ցանկացած 

տեսակի խտրականٳթյան վրա հիմնված ցանկացած պատճառով, երբ նման 

ցավը կամ տառապանքը պատճառվٳմ է պետական պաշտոնյայի կամ պաշտո-

նապես հանդես եկող այլ անձի կողմից կամ նրանց դրդմամբ կամ համաձայնٳ-

թյամբ: Սա չի ներառٳմ այն ցավն ٳ տառապանքը, որոնք բխٳմ են օրինական 

պատժամիջոցներից միայն կամ հատٳկ են դրանց: 2) Սٳյն հոդվածը չի 

խոչընդոտٳմ միջազգային որևէ փաստաթղթի կամ ներպետական օրենսդրٳ-

թյան, որոնք բովանդակٳմ են կամ կարող են բովանդակել ավելի լայն կիրառ-

ման դրٳյթներ:

ԽԴԿ 2-րդ հոդված. 1) Յٳրաքանչյٳր մասնակից պետٳթյٳն ձեռնարկٳմ է 

օրենսդրական, վարչական, դատական կամ այլ արդյٳնավետ միջոցներ` իր 

իրավազորٳթյան ներքո գտնվող ցանկացած տարածքٳմ խոշտանգٳմների 

դեպքերը կանխելٳհամար: 2) Ոչ մի բացառիկ հանգամանք, ինչպիսին էլ այն 

լինի` պատերազմական դրٳթյٳն կամ պատերազմի վտանգ, ներքին քաղաքա-

կան անկայٳնٳթյٳն կամ ցանկացած այլ արտակարգ իրավիճակ, չի կարող 

վկայակոչվել որպես խոշտանգٳմների արդարացٳմ: 3) Վերադաս պետի կամ 

պետական իշխանٳթյան հրամանը չի կարող վկայակոչվել որպես խոշտան-

գٳմների արդարացٳմ։

ԽԴԿ 4-րդ հոդված. 1) Յٳրաքանչյٳր մասնակից պետٳթյٳն ապահովٳմ է, որ 

խոշտանգման բոլոր գործողٳթյٳններն իր քրեական օրենսդրٳթյանը համա-

պատասխան քննٳթյան առնվեն որպես հանցագործٳթյٳններ: Նٳյնը վերա-

բերٳմ է խոշտանգման ենթարկելٳ փորձին, ինչպես նաև ցանկացած անձի այն 

գործողٳթյٳններին, որոնք ներկայանٳմ են որպես մասնակցٳթյٳն կամ գոր-

ծակցٳթյٳն խոշտանգմանը: 2) Յٳրաքանչյٳր մասնակից պետٳթյٳն այս 

հանցագործٳթյٳնների համար սահմանٳմ է համապատասխան պատիժներ` 

հաշվի առնելով դրանց ծանր բնٳյթը:

ԽԴԿ 13-րդ հոդված. 1) Յٳրաքանչյٳր մասնակից պետٳթյٳն ապահովٳմ է, 

որ ցանկացած անձ, ով պնդٳմ է, թե ինքն այդ պետٳթյան իրավազորٳթյան 

ներքո գտնվող ցանկացած տարածքٳմ ենթարկվել է խոշտանգٳմների, ٳնե-

նա տվյալ պետٳթյան իրավասٳ մարմիններին բողոք ներկայացնելٳ և նրանց 

կողմից իր գործի անհապաղ ٳ անաչառ քննٳթյան իրավٳնք: Ձեռնարկվٳմ են 

միջոցներ` ապահովելٳ համար հայցվորի և վկաների պաշտպանٳթյٳնն ընդ-

դեմ վատ վերաբերմٳնքի կամ ահաբեկման` որպես նրա բողոքի կամ վկայٳ-

թյան հետևանքի:



«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի կողմից մշակված և

       տպագրված պացիենտական գրքٳյկները՝

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՑԱՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ

«Ճառագայթային 

թերապիա. ٳղեցٳյց 

պացիենտների և 

խնամատարների 

համար», 

ISBN 978-9939-1-1133-9, 

Երևան, 2020թ.

«Քաղցկեղային ցավի 

կառավարٳմ. ٳղեցٳյց 

պացիենտների, ընտանիք-

ների և խնամատարների 

համար», 

ISBN 978-9939-1-1503-0, 

Երևան, 2022թ.

«Պալիատիվ խնամք. 

 յց պացիենտներիٳղեցٳ

և խնամատարների 

համար», 

ISBN 978-9939-1-1524-5, 

Երևան, 2022թ.

«Լիմֆեդեմա. ٳղեցٳյց 

կրծքագեղձի քաղցկեղով 

ախտորոշված 

պացիենտների համար», 

ISBN 978-9939-1-1080-6, 

Երևան, 2020թ.

«Քիմիաթերապիա. 

 յց հիվանդների ևٳղեցٳ

խնամատարների համար», 

ISBN 978-9939-1-0752-3, 

Երևան, 2018թ.

«ASCO-ի պատասխաններ. 

կրծքագեղձի քաղցկեղ», 

ISBN 978-9939-1-0753-0, 

Երևան, 2018թ.
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ASCO-ի պատասխաններ

Կրծքագեղձի 

քաղցկեղ

Ձեր բٳժٳմը և խնամքը կազմակերպելٳ 
համար վստահելի տեղեկատվٳթյٳն 

Կլինիկական ٳռٳցքաբանٳթյան 
ամերիկյան միٳթյٳնից (ASCO)
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Ուղեցٳյց 
հիվանդների և 
խնամատարների համար

ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱ

Ճշգրիտ տեղեկատվٳթյٳն՝ 
ինչպես նախապատրաստվել 

քիմիաթերապիային

Ուղեցույց 
կրծքագեղձի քաղցկեղով 
ախտորոշված 
պացիենտների 
համար

ԼԻՄՖԵԴԵՄԱ

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 

ԹԵՐԱՊԻԱ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ԵՎ 

ԽՆԱՄԱՏԱՐՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 
ԵՎ ԽՆԱՄԱՏԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ  ՑԱՎԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

54

ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ԵՎ 
ԽՆԱՄԱՏԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

ՊԱԼԻԱՏԻՎ 
ԽՆԱՄՔ 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 



«Քաղցկեղային ցավի կառավարٳմ. ٳղեցٳյց պացիենտների, ընտանիքների և 

խնամատարների համար» գրքٳյկٳմ տեղ գտած խորհٳրդները բժշկական կամ 

իրավաբանական բնٳյթի չեն և չեն փոխարինٳմ մասնագետի խորհրդատվٳթյա-

նը: Առողջական վիճակի հետ կապված ցանկացած հարցով պետք է անհապաղ դի-

մել բժշկի: Մի՛ մերժեք մասնագետների խորհրդատվٳթյٳնը և մի՛ հետաձգեք 

բժշկին այցելٳթյٳնը, եթե անգամ գրքٳյկٳմ առկա են Ձեր դեպքին համապատաս-

խան տեղեկٳթյٳններ: Եթե գրքٳյկٳմ հիշատակված է ինչ-որ սննդատեսակ, ծա-

ռայٳթյٳն կամ բٳժման եղանակ, ապա դա չի նշանակٳմ, որ վերջիններս առա-

ջարկվٳմ են Ձեզ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի կողմից: Պացիենտ-

ների համար կրթական նյٳթերٳմ զետեղված տեղեկٳթյٳնը նախատեսված չէ կի-

րառվելٳ որպես բժշկական խորհٳրդ կամ փոխարինելٳ բٳժող բժշկի մասնագի-

տական դատողٳթյանը։ «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի կարծիքով՝ 

բٳժմանն առնչվող բոլոր որոշٳմները պացիենտներն ٳ նրանց բժիշկները պետք է 

համատեղ կայացնեն։

Սٳյն գրքٳյկի ցանկացած վերարտադրٳմն ٳ տարածٳմն առանց «ՀԵՆԱՐԱՆ» 

բարեգործական հիմնադրամի համաձայնٳթյան արգելվٳմ է։



Գրքٳյկի խմբագրٳմն ٳ սրբագրٳմը, 

ինչպես նաև որոշ նյٳթերի հայերեն 

թարգմանٳթյٳնն իրականացվել են 

«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական 

հիմնադրամի աջակիցների 

մասնակցٳթյամբ։

Ձևավորٳմը՝ Անահիտ Մٳրադյանի

Գրքٳյկը մշակվել և տպագրվել է 

«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական 

հիմնադրամի նախաձեռնٳթյամբ։

Գրքٳյկը տրամադրվٳմ է ԱՆՎՃԱՐ:


