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«Պալիատիվ խնամք․ ٳղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների հա-

մար» գրքٳյկը նախատեսված է չարորակ նորագոյացٳթյٳնների պատճա-

ռով հատٳկ խնամքի կարիք ٳնեցող պացիենտների համար։ «ՀԵՆԱՐԱՆ» 

բարեգործական հիմնադրամը, համագործակցելով հայ բժիշկների և 

քաղցկեղ վերապրածների հետ, հավաքագրել է համակողմանի տեղեկٳ-

թյٳններ պացիենտներին հٳզող բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ, որոնք 

կարող են առաջանալ քաղցկեղով պայմանավորված պալիատիվ խնամքի 

ընթացքٳմ։ Գրքٳյկը մանրամասնորեն լٳսաբանٳմ է պալիատիվ խնամքի 

առանձնահատկٳթյٳնները, դրա կարևորٳթյٳնն ٳ անհրաժեշտٳթյٳնը, 

տրվٳմ են պարզ և հակիրճ խորհٳրդներ, թե ինչպես կազմակերպել պա-

լիատիվ խնամքը և զերծ մնալ հնարավոր սխալներից։

ՀՏԴ 616-08-039.75

ԳՄԴ 51.1+55.6



ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔ.
ՈՒՂԵՑؤՅՑ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ԵՎ 

ԽՆԱՄԱՏԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

2017թ․ փետրվարին քաղցկեղ վերապրած մի խٳմբ մարդիկ Հայաստանٳմ 

հիմնեցին «ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամը, որը գործٳմ է 

հօգٳտ իր շահառٳների՝ քաղցկեղից բٳժվող պացիենտների, քաղցկեղ 

վերապրածների, նրանց ընտանիքների անդամների ٳ խնամատարների։ 

«ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի գործٳնեٳթյան փիլիսոփայٳթյան հիմքٳմ 

մեծն Ալբերտ Էյնշտեյնի հայտնի միտքն է․

«Անհատի կյանքն իմաստ ٳնի այնքանով, որքանով այն օգնٳմ 

է գեղեցկացնել և արժանապատիվ դարձնել մնացած բոլորի 

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

արժեք է, որին ստորադասվٳմ են մնացած բոլոր արժեքները»։

Վերոնշյալ խորագրով գրքٳյկը մշակվել է «ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի 

նախաձեռնٳթյամբ՝ չարորակ նորագոյացٳթյٳնների պատճառով հատٳկ 

խնամքի կարիք 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 պալիատիվ խնամքի 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 հաստատٳթյٳննե-

րի 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 ապաքին-

վածների հետ։

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

ստանալ հոգեբանական և իրավաբանական անվճար աջակցٳթյٳն: Այս-

տեղ Ձեզ կօգնեն հասկանալ` ինչպես կողմնորոշվել առողջապահٳթյան հա-

մակարգٳմ, կներկայացնեն Ձեր իրավٳնքները և կտրամադրեն համապա-

տասխան խորհրդատٳների, տարբեր ծառայٳթյٳններ իրականացնող 

կենտրոնների կոնտակտային տվյալներ:



Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 

Հարգելի՛ բարեկամ

Չնայած ժամանակակից ٳռٳցքաբանٳթյան նվա-

ճٳմներին քաղցկեղի վաղ ախտորոշման և բٳժման 

հարցٳմ, ինչպես նաև նոր ցավազրկողների ստեղծմա-

նը, քաղցկեղով ապրող պացիենտները և նրանց հա-

րազատները/խնամատարները երկար և բավականին 

բարդ ճանապարհ են անցնٳմ իրենց հիվանդٳթյան 

տարբեր փٳլերի ընթացքٳմ։

Այդ ճանապարհի հաղթահարٳմը պահանջٳմ է որոշակի գիտելիքներ, 

առաջացող ախտանշանների և հիվանդٳթյան ճիշտ ըմբռնٳմ, հոգե-

բանական և ֆիզիկական դիմադրողականٳթյٳն։ Ախտորոշٳմն իմանա-

լٳց հետո պացիենտները շատ անգամ խٳճապի են մատնվٳմ և սկսٳմ տե-

ղեկٳթյٳններ փնտրել ծանոթներից, տարբեր, շատ անգամ ոչ հավաստի և 

կասկածելի աղբյٳրներից, որոնք էլ ավելի մեծ տագնապ են առաջացնٳմ 

նրանց մոտ։ Հիվանդٳթյան զարգացման և բٳժման ընթացքٳմ պացիեն-

տի մոտ կարող են առաջանալ տհաճ ախտանշաններ, որոնց պարզաբանٳ-

մը և վերահսկٳմը կարող է իրականացնել պալիատիվ խնամքի թիմը՝ ար-

հեստավարժ մասնագետների միասնٳթյٳն, որը միայնակ չի թողնի Ձեզ 

դժվար իրավիճակներٳմ, կլինի Ձեր կողքին և Ձեզ հետ կանցնի այդ ճանա-

պարհը։ Ձեզ բٳժող թիմը կարող է օգտակար խորհٳրդներ և գործնական 

տեղեկٳթյٳններ տրամադրել, իսկ տվյալ գրքٳյկը մատչելի կերպով ներ-

կայացնٳմ է այդ արժեքավոր տեղեկատվٳթյան մեծ մասը։

Այս գրքٳյկի նպատակն է պացիենտներին և նրանց հարազատներին/ խնա-

մատարներին իրազեկել քաղցկեղի և դրա բٳժման ընթացքٳմ առաջացող 

խնդիրների վերահսկման մասին, պալիատիվ խնամքի թիմի կողմից առա-

ջարկվող ցավի կառավարման առկա ժամանակակից մեթոդների և դեղա-

միջոցների 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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ՆԱԽԱԲԱՆ

Քաղցկեղ ٳնենալٳ մասին լٳրը կարող է հٳյզերի և մտահոգٳթյٳնների 

տեղատարափ առաջացնել, իսկ հիվանդٳթյան առանձնահատկٳթյٳն-

ների և դրա բٳժման մոտեցٳմների մեջ խորանալը կարող է ճնշող և շփո-

թեցնող լինել։ Այս գրքٳյկը մշակվել է այն անձանց համար, որոնք ցանկա-

նٳմ են տեղեկանալ պալիատիվ խնամքի մասին՝ որպես քաղցկեղի բազմա-

մասնագիտական բժշկական խնամքի մոտեցٳմ:

Չնայած քաղցկեղի բٳժٳմն անընդհատ զարգանٳմ է, ոչ բոլորն են ապա-

քինվٳմ քաղցկեղից, անգամ զարգացած երկրներٳմ: Երբեմն ապաքի-

նٳմը կամ երկարատև ռեմիսիան (առանց քաղցկեղի նշանների շրջանը) 

դառնٳմ է անհավանական կամ անհնար, և հիվանդٳթյան այս փٳլٳմ ան-

հրաժեշտ է դառնٳմ պալիատիվ խնամքը, որը բարելավٳմ է պացիենտնե-

րի և նրանց ընտանիքների կյանքի որակը: Քաղցկեղի որևէ տեսակից ապա-

քինվելٳ անհնարինٳթյան դեպքٳմ էլ կարելի է որոշակի բٳժٳմ ստանալ: 

Բٳժման տարբերակներ հասանելի են անգամ քաղցկեղի զարգացած/խո-

րացած փٳլٳմ, ինչի շնորհիվ մարդիկ կարող են ամիսներ կամ նٳյնիսկ տա-

րիներ շարٳնակ պահպանել կյանքի լավ որակը:

Պալիատիվ խնամք ստանալٳ հետ կապված Ձեր և մտերիմների կողմից 

բազմաթիվ հարցեր, մտահոգٳթյٳններ և խառը զգացٳմներ ٳնենալը նոր-

մալ երևٳյթ է։ Պալիատիվ խնամքի ընկալٳմը կարող է նվազեցնել Ձեր ան-

հանգստٳթյٳնը և օգնել Ձեզ մեղմել մտահոգٳթյٳնները, իսկ ճշգրիտ տե-

ղեկատվٳթյٳնը կօգնի Ձեզ ճիշտ նախապատրաստվել դրան՝ չտրվելով մի-

ֆերին ٳ կարծրատիպերին։

Քաղցկեղով պայմանավորված կողմնակի ազդեցٳթյٳնները կարող են 

լٳրջ փոփոխٳթյٳններ առաջացնել Ձեր կյանքٳմ։ Դրանք կարող են ազդե-

ցٳթյٳն թողնել Ձեր առողջٳթյան վրա, վտանգել բարեկեցٳթյٳնը, խան-

գարել ամենօրյա ռեժիմը և լարվածٳթյٳն առաջացնել առօրյա հարաբերٳ-

թյٳններٳմ, 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 տեղե-

կٳթյٳններ տրամադրել, իսկ տվյալ գրքٳյկը, որի մշակٳմն իրականացվել 

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔ
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է «ՀԵՆԱՐԱՆ» հիմնադրամի նախաձեռնٳթյամբ, մատչելի կերպով ներկա-

յացնٳմ է այդ արժեքավոր տեղեկատվٳթյան մեծ մասը։ Գրքٳյկի հատٳկ 

առանձնացված մասٳմ կարող եք գրի առնել Ձեր պալիատիվ խնամքին 

վերաբերող կարևոր տեղեկٳթյٳններ։ 

Գրքٳյկի վերջٳմ ներկայացված է մի բառարան, որի նպատակն է բացատ-

րել որոշ բժշկական տերմիններ, որոնց մանրամասն ծանոթանալով՝ կարող 

եք առավել դյٳրին և արդյٳնավետ դարձնել Ձեր շփٳմը բٳժանձնակազմի 

հետ, քանի որ չափազանց կարևոր է Ձեր և Ձեզ բٳժող թիմի փոխադարձ հա-

մագործակցٳթյٳնը։ Տեղեկացված և հետաքրքրված լինելը, հարցեր ٳղ-

ղելը և ծագող խնդիրների համատեղ քննարկٳմը լավագٳյն ճանապարհն է 

հասկանալٳ, թե ինչ է կատարվٳմ Ձեզ հետ, և ինչպես է կազմակերպվٳմ 

պալիատիվ խնամքը:

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 

7



ՆԵՐԱԾؤؤՆ .................................................................................. 9

ԻՆՉ Է ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔԸ ............................................................... 10

Ինչով է պալիատիվ խնամքը տարբերվٳմ հոսպիսից ........................... 10

Երբ և որտեղ ստանալ պալիատիվ խնամք ............................................. 11

Ով է տրամադրٳմ պալիատիվ խնամք .................................................. 12

Ինչպես ստանալ պալիատիվ խնամք ..................................................... 15

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ....................................................... 17

Ինչպես կառավարել ախտանշաններն ٳ                                   

կողմնակի ազդեցٳթյٳնները ................................................................ 17

Ֆիզիկական խնդիրներ ......................................................................... 17

Ցավի կառավարٳմ ............................................................................... 21

Հٳզական դժվարٳթյٳններ ................................................................. 22

Սեռական խնդիրներ ............................................................................. 25

Խնամք գործնական հարցերٳմ ............................................................ 27

Հոգևոր հարցեր կամ մտահոգٳթյٳններ .............................................. 27

Աջակցٳթյٳն խնամատարներին, ընտանիքին և ընկերներին .............. 28

ԽՈՍԵՔ ՁԵՐ ԽՆԱՄՔԻ ՄԱՍԻՆ ........................................................... 29

Ստանալ ցանկալի խնամք ..................................................................... 31

Ինչպիսի հարցեր հղել ........................................................................... 32

ԲԱՌԱՐԱՆ ............................................................................................ 35

ՑԱՎԻՆ ՀԵՏԵՎԵԼؤ ՁԵՎԱՆՄؤՇ ..................................................... 40

ՀԱՎԵԼՎԱԾ․ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐؤՄՆԵՐ ................................... 42

ԲՈՎԱՆԴԱԿؤؤՆ

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔ

8



Քաղցկեղը և դրա բٳժٳմը կարող 

են անհարմարٳթյٳններ առաջաց-

նել, որոնք ազդٳմ են ձեր կյանքի 

որակի վրա: Այնٳամենայնիվ, 

բժշկٳթյան առանձին մի ոլորտ, որը 

կոչվٳմ է պալիատիվ խնամք, զբաղ-

վٳմ է քաղցկեղի ախտանշանների և 

բٳժման հետևանքով առաջացած 

ցանկացած կողմնակի ազդեցٳ-

թյան կանխարգելմամբ, կառավար-

մամբ և վերացմամբ։ Պալիատիվ 

խնամքը նաև համակողմանի աջակ-

ցٳթյٳն է ցٳցաբերٳմ քաղցկեղով 

մարդկանց և նրանց ընտանիքնե-

րին: Ցանկացած մարդ, անկախ իր 

տարիքից կամ քաղցկեղի տեսակից 

և փٳլից, կարող է պալիատիվ 

խնամք ստանալ բٳժٳմից առաջ, 

ընթացքٳմ և հետո: Պալիատիվ 

խնամքը կոչվٳմ է նաև աջակցող 

(ամոքիչ) խնամք:

Այս գրքٳյկը նախատեսված է քաղց-

կեղով պացիենտների, նրանց ըն-

տանիքների և խնամատարների հա-

մար, որպեսզի նրանք հասկանան, 

թե ինչպես պալիատիվ խնամքը կա-

րող է բարելավել մարդկանց կյանքի 

որակը բٳժման ընթացքٳմ, ցավա-

մոքման ինչ տարբերակներ կան, ինչ 

ակնկալիքներ նրանք կարող են 

-նենալ և ինչպես ստանալ համաٳ

պատասխան աջակցٳթյٳն: Բٳժ-

ման գործընթացٳմ պալիատիվ 

խնամքը սկսելով առաջին իսկ ան-

հրաժեշտٳթյան դեպքٳմ, ձեզ բٳ-

ժող թիմը կկարողանա ավելի լավ 

կանխել և կառավարել քաղցկեղով 

պայմանավորված հնարավոր մար-

տահրավերները: Արդյٳնքٳմ դٳք 

կٳնենաք քաղցկեղի բٳժման մի 

ծրագիր, որը ձեզ համար ավելի հար-

մարավետ պայմաններ կապահովի 

հիվանդٳթյան բոլոր փٳլերٳմ:

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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ԻՆՉ Է ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔԸ

Քաղցկեղը հաճախ առաջացնٳմ է 

ախտանշաններ, իսկ քաղցկեղի 

ցանկացած բٳժٳմ կարող է առա-

ջացնել կողմնակի ազդեցٳթյٳն-

ներ։ Պալիտիվ խնամքը  քաղցկեղի 

բٳժման կարևոր մաս է կազմٳմ, 

ապահովելով այս ախտանշանների 

և կողմնակի ազդեցٳթյٳնների կան-

խարգելٳմը կամ թեթևացٳմը ան-

կախ ախտորոշٳմից: Պալիատիվ 

խնամքն օգնٳմ է ձեզ համար 

ապահովել հնարավորինս բարձր 

հարմարավետٳթյٳն, միաժամա-

նակ պահպանելով կյանքի հնարա-

վոր լավագٳյն որակը՝ սկսած ախ-

տորոշٳմից մինչև բٳժման ավար-

տը, ինչպես նաև բٳժٳմից հետո: 

Ի լրٳմն բٳժման ֆիզիկական 

խնդիրների, ինչպիսիք են ցավը, 

սրտխառնոցն ٳ հոգնածٳթյٳնը, 

պալիատիվ խնամքը կենտրոնանٳմ 

է նաև ձեր հٳզական, հոգևոր և 

պրակտիկ կարիքների վրա: Պալիա-

տիվ խնամքը նաև աջակցٳմ է ձեր 

ընտանիքի և խնամատարների կա-

րիքներին: Պալիատիվ խնամք կա-

րելի է ստանալ ցանկացած տարի-

քٳմ և հիվանդٳթյան ցանկացած 

փٳլٳմ:

Մարդիկ հաճախ բٳժٳմ են ստա-

նٳմ՝ քաղցկեղը դանդաղեցնելٳ, դա-

դարեցնելٳ կամ վերացնելٳ նպա-

տակով, ինչը համակցվٳմ է այլ 

բٳժման հետ, որի նպատակն է թե-

թևացնել քաղցկեղի բٳժմամբ պայ-

մանավորված անհարմարٳթյٳնը։ 

Հետազոտٳթյٳնները վկայٳմ են, 

որ երկٳ տեսակի բٳժٳմ ստացող 

մարդիկ հաճախ ٳնենٳմ են ոչ այն-

քան սٳր արտահայտված ախտա-

նշաններ, ավելի լավ կյանքի որակ և 

նշٳմ են, որ ավելի գոհ են ստացած 

բٳժٳմից:

Ինչով է պալիատիվ 

խնամքը տարբերվٳմ 

հոսպիսից

Երբեմն կարող եք լսել, որ «պալիա-

տիվ խնամք» և «հոսպիսային 

խնամք» եզրٳյթներն օգտագործ-

վٳմ են նٳյն իմաստով, թեև դրանք 

նٳյնը չեն: Պալիատիվ խնամքը 

տրամադրվٳմ է բٳժման գործըն-

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔ

Պալիատիվ խնամք 
ստանալը չի ն  շանակٳմ, 
որ դադարեցվٳմ է 
ձեզ մոտ ախտորոշված 
հիվանդٳթյան բٳժٳմը: 
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թացի յٳրաքանչյٳր փٳլٳմ, ինչն 

ապահովٳմ է աջակցٳթյան լրացٳ-

ցիչ միջամտٳթյٳն քաղցկեղի ցան-

կացած փٳլٳմ գտնվող մարդկանց 

համար: Հոսպիսային խնամքը պա-

լիատիվ օգնٳթյան հատٳկ տեսակ 

է, որը տրամադրվٳմ է միայն քաղց-

կեղի տերմինալ փٳլٳմ գտնվող 

մարդկանց, ٳմ ապրելիٳթյٳնը 

կանխատեսվٳմ է վեց ամիս կամ 

ավելի քիչ:

Եթե հ  իվանդٳթյٳնը բավական զար-

գացած փٳլٳմ է, ձեր բժիշկը կարող 

է առաջարկել ախտանշանները թե-

թևացնող կամ ինքնին քաղցկեղի 

դեմ ٳղղված բٳժٳմներ: Եթե ո  րո-

շٳմ եք դադարեցնել քաղցկեղի դեմ 

-մը, ինչպիսին է քիٳժٳղղված բٳ

միաթերապիան, դա ամենևին էլ չի 

նշանակٳմ, որ դադարել եք «պայքա-

րել» հիվանդٳթյան դեմ: Դա նաև չի 

նշանակٳմ, որ ձեզ բٳժող թիմը լքել 

է ձեզ կամ հանձնվել: Փոխարենը, 

-նը կարող է կենտրոٳթյٳշադրٳ

նացվել ախտանշանները թեթևաց-

նելٳ և ձեր կյանքի բոլոր ասպարեզ-

ներٳմ լրացٳցիչ աջակցٳթյٳնը 

հնարավոր դարձնելٳ վրա: Եթե պ  ա-

ցիենտը որոշել է անցնել հոսպիսային 

խնամքի, ապա պալիատիվ օգնٳ-

թյան թիմի անդամը կօգնի այդ ան-

ցٳմային փٳլٳմ և կանդրադառնա 

այդ ընտրٳթյան հետ կապված ֆի-

զիկական և հٳզական խնդիրներին։

Երբ և որտեղ ստանալ 

պալիատիվ խնամք

Որպես կանոն և ոսկե ստանդարտ, 

քաղցկեղի բٳժման գործընթացٳմ 

պալիատիվ խնամքը պետք է սկսվի 

առաջին անհրաժեշտٳթյան դեպ-

քٳմ և շարٳնակվի հիվանդٳթյան 

բոլոր փٳլերٳմ: Պալիատիվ խնամ-

քի առաջին անհրաժեշտٳթյٳն կա-

րող է առաջանալ հենց ախտորոշ-

ման պահին, կամ նոր ախտանշան-

ների և/կամ կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնների ի հայտ գալٳն պես, կամ 

եթե կան ախտանշաններ, որոնք հե-

տագա աջակցող խնամք են պա-

հանջٳմ: Պալիատիվ խնամք կարե-

լի է ստանալ բժշկի աշխատասենյա-

կٳմ, հիվանդանոցٳմ, ٳռٳցքաբա-

նական կենտրոնٳմ, երկարատև 

խնամքի հաստատٳթյٳնٳմ կամ 

տանը՝ կախված առաջարկված բٳ-

ժٳմներից և առկա ռեսٳրսներից: 

Տեղեկացեք ձեր բժշկից, բٳժքրոջից 

կամ սոցիալական աշխատողից ձեզ 

հասանելի տարբերակների մասին:

Միջազգային մասնագիտական 

միٳթյٳնները խորհٳրդ են տալիս, 

որ տարածված քաղցկեղ ٳնեցող 

բոլոր հիվանդները պալիատիվ 

խնամք ստանան վաղ շրջանٳմ, որը 

կշարٳնակվի քաղցկեղի բٳժման 

հետ մեկտեղ: Խորհٳրդ է տրվٳմ, 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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որ տարածված քաղցկեղով նոր ախ-

տորոշված պացիենտներին պալիա-

տիվ խնամքն առաջարկվի ախտո-

րոշٳմից հետո 8 շաբաթվա ընթաց-

քٳմ: Միջազգային մասնագիտա-

կան միٳթյٳնները նաև խորհٳրդ 

են տալիս հիվանդներին տեղեկա-

նալ, թե պալիատիվ օգնٳթյան ինչ-

պիսի ծառայٳթյٳններն են իրենց 

հասանելի, և դիմել պալիատիվ 

խնամք ապահովող անձնակազմին 

կամ հաստատٳթյանը, որը կարող է 

տրամադրել մի շարք ծառայٳթյٳն-

ներ:

Ով է տրամադրٳմ 

պալիատիվ խնամք 

Քանի որ պալիատիվ խնամքը կենտ-

րոնանٳմ է հիվանդներին և ընտա-

նիքներին ֆիզիկական, հٳզական, 

սոցիալական, պրակտիկ և հոգևոր 

աջակցٳթյٳն տրամադրելٳ վրա, 

մի շարք առողջապահական մաս-

նագետներ նٳյնպես կարող են ներ-

գրավված լինել:

Ձեր ٳռٳցքաբանը, բٳժքٳյրը և բٳ-

ժող թիմի մյٳս անդամները միշտ 

մտահոգված են ձեր հարմարավե-

տٳթյամբ և բարեկեցٳթյամբ, ٳս-

տի պալիատիվ խնամքը հաճախ 

տրամադրվٳմ է այն նٳյն թիմի կող-

մից, որը վերահսկٳմ է ձեր հիմնա-

կան բٳժման գործընթացը։ Երբեմն 

 րդٳցքաբանը կարող է խորհٳռٳ

տալ դիմել պալիատիվ խնամքի մաս-

նագետին: Պալիատիվ խնամքի մաս-

նագետները ծավալٳն վերապատ-

րաստٳմ են անցնٳմ՝ հիվանդնե-

րին, նրանց ընտանիքներին և խնա-

մատարներին կյանքին սպառնացող 

հիվանդٳթյٳններով պայմանավոր-

ված խնդիրները հաղթահարելٳ 

հարցٳմ օգնٳթյٳն ցٳցաբերելٳ 

համար:

Փոխարենը, այս բժիշկները միասին 

կաշխատեն՝ այնպիսի խնամքի ծրա-

գիր մշակելٳ համար, որը կհամա-

պատասխանի ձեր հատٳկ կարիք-

ներին և անհատական ն  պատակնե-

րին: Ձեզ բٳժող թիմը պարբերա-

բար կփոփոխի այս ծրագիրը՝ հար-

մարացնելով այն ձեր փոփոխվող կա-

րիքներին ٳ ցանկٳթյٳններին, ինչ-

պես նաև անհրաժեշտٳթյան դեպ-

քٳմ կներգրավի այլ մասնագետնե-

րի և բٳժաշխատողների։ Պալիա-

տիվ խնամքի թիմٳմ կարող են ընդ-

գըրկվել հետևյալ մասնագետները։

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔ

Եթե ձ  եզ ٳղղորդٳմ են 
պալիատիվ խնամքի 
մասնագետի մոտ, նա 
ամենևին էլ չի փոխարինի 
ձեր ٳռٳցքաբանին:
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Ուռٳցքաբանն այն բժիշկն է, որը 

մասնագիտացած է քաղցկեղի բٳժ-

ման մեջ, և հաճախ ٳռٳցքաբանը 

գործٳմ է որպես ձեզ բٳժող թիմի 

ղեկավար: Նա պատասխանատٳ է 

ձեր բٳժման պլանի մշակման և դե-

ղերի ٳ դեղաչափերի վերաբերյալ 

որոշման համար, ինչպես նաև կա-

րող է խորհրդակցել այլ առողջապա-

հական մասնագետների հետ՝ ձեր 

պալիատիվ խնամքի ծրագիրը մշա-

կելٳ համար, որոնց շարքٳմ կարող 

են լինել պալիատիվ օգնٳթյան 

բժիշկը կամ ցավի մասնագետը:

Պալիատիվ օգնٳթյան բժիշկը 

մասնագիտացած է ինչպես պալիա-

տիվ օգնٳթյան, այնպես էլ հոսպի-

սային խնամքի մեջ: Նա աշխատٳմ 

է բٳժող թիմի հետ՝ պացիենտի ախ-

տանշաններն ٳ կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳնները թեթևացնելٳ համար: 

Պալիատիվ օգնٳթյան բժիշկը նաև 

 մ հիվանդիٳղիղ կապ է ապահովٳ

հետ, որպեսզի համոզվի, որ բٳժ-

ման պլանը համահٳնչ է պացիենտի 

նպատակներին և կարիքներին:

Բٳժքٳյրեր. ձեզ բٳժող թիմի բٳժ-

քٳյրերն օգնٳմ են կառավարել ցա-

վը և այլ ախտանշանները: Նրանք 

հանդիսանٳմ են նաև հիմնական 

կոնտակտային անձը ձեզ բٳժող թի-

մի այլ անդամների համար: Եթե    պա-

լիատիվ խնամքն ստանٳմ եք տնա-

յին պայմաններٳմ, բٳժքٳյրերը կա-

րող են պարբերաբար այցելել ձեզ՝ 

ձեր խնամքը վերահսկելٳ և համոզ-

վելٳ համար, որ ձեր կարիքները բա-

վարարված են:

Ս ո ց ի ա լ ա կ ա ն  ա շ խ ա տ ո ղ ը 

խորհրդատվٳթյٳն է տրամադրٳմ 

ձեզ և ձեր ընտանիքին և կազմակեր-

պٳմ է ընտանեկան հանդիպٳմներ: 

Սոցիալական աշխատողը կարող է 

նաև օգնել պրակտիկ հարցերٳմ, 

օրինակ՝ տրանսպորտային փոխա-

դըրման, և կարող է ձեզ կապել տե-

ղական ռեսٳրսների հետ: Սոցիա-

լական աշխատողները նաև օգնٳմ 

են հիվանդանոցից դٳրս գրվելٳն 

հաջորդող ընթացքٳմ և տնային 

խնամքը կազմակերպելٳ կամ ան-

հրաժեշտٳթյան դեպքٳմ՝ հոսպի-

սային խնամքի հարցٳմ:

Ցավի մասնագետը կամ ցավի կա-

ռավարման բժիշկն այն փորձա-

գետն է, որը փնտրٳմ և գտնٳմ է 

ցավի պատճառը և վերահսկٳմ այն: 

Նա կարող է դեղորայք նշանակել, վե-

րականգնողական ծրագիր խոր-

հٳրդ տալ և/կամ իրականացնել ցա-

վազրկող պրոցեդٳրաներ: Ուռٳց-

քաբանը կամ պալիատիվ խնամքի 

բժիշկը կարող են վերահսկել ձեր 

ցավը՝ առանց ցավի մասնագետին 

դիմելٳ:

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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Հոգևորականը սովորաբար որոշա-

կի կրոնի անդամ է, որը հիվանդների 

և նրանց ընտանիքի անդամների 

մտահոգٳթյٳններն ընկալելٳ հա-

տٳկ պատրաստվածٳթյٳն ٳնի, 

հատկապես՝ մահվան և մահանալٳ 

վերաբերյալ: Հոգևորականների 

հետ կարելի է քննարկել նաև հա-

վատքին առնչվող և հոգևոր այլ հար-

ցեր: Հոգևորականի աջակցٳթյٳնը 

կարող է օգտակար լինել, երբ մարդը 

լٳրջ հիվանդٳթյٳն ٳնի:

Սննդաբանը կարող է օգնել դիմա-

կայել սննդային մարտահրավերնե-

րին, ինչպիսիք են սրտխառնոցը 

կամ ախորժակի կորٳստը: Այս մաս-

նագետը կարող է նաև խորհٳրդներ 

տրամադրել սնٳցման և սննդային 

հավելٳմների վերաբերյալ և օգնել 

մշակել սնٳցման անհատական 

ծրագրեր:

Ֆիզիոթ  երապևտն օգնٳմ է պահ-

պանել շարժٳնակٳթյٳնը և բարե-

լավել մարդٳ շարժվելٳ հնարավո-

րٳթյٳնները։ Ֆիզիոթերապևտը 

նաև մշակٳմ է ֆիզիկական վարժٳ-

թյٳնների ծրագրեր` բٳժման ըն-

թացքٳմ և դրանից հետո ձեր ֆիզի-

կական ٳժը պահպանելٳ կամ բա-

րելավելٳ համար:

Էրգոթերապևտը (վերականգնողա-

կան թերապիայի մասնագետ) օգ-

նٳմ է մարդկանց կանխել հիվան-

դٳթյٳնները, վնասվածքները և հաշ-

մանդամٳթյٳնը, ինչպես նաև ապ-

րել և կազմակերպել առօրյա կյանքը 

դրանց առկայٳթյան դեպքٳմ: Էր-

գոթերապևտը, որպես կանոն, 

կենտրոնանٳմ է առօրյա անելիք-

ների և գործٳնեٳթյան վրա, հատ-

կապես մարմնի վերին հատվածի 

շարժٳնակٳթյան վրա՝ օգնելով 

պահպանել ինքնասպասարկման 

կարողٳթյٳնը։

Մանկական մասնագետը, հատٳկ 

վերապատրաստٳմ անցնելով, երե-

խաներին և նրանց ընտանիքներին 

աջակցٳմ է երեխայի մոտ ախտո-

րոշված լٳրջ հիվանդٳթյٳնը հաս-

կանալٳ հարցٳմ, ինչպես նաև հի-

վանդ երեխայի քٳյրերին ٳ եղբայր-

ներին օգնٳմ է հաղթահարել կյան-

քի դժվար շրջանը։ 

Կամավորներն անցնٳմ են հատٳկ 

դասընթաց պալիատիվ խնամքի 

ծրագրերٳմ ներգրավվելٳ համար, 

որից հետո այցելٳմ են այն հիվանդ-

ներին, որոնք ակնկալٳմ են նոր 

մարդկանց ընկերակցٳթյٳնը և 

ապավինٳմ նրանց հٳզական 

աջակցٳթյանը։ Կամավորները հա-

ճախ կատարٳմ են պարզ առաջա-

դրանքներ, օրինակ՝ բարձրաձայն 

գիրք կարդալ կամ գրառٳմներ կա-

տարել հիվանդի համար կամ էլ պար-

զապես նստել հիվանդի կողքին և 
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զրٳցել։ Հաճախ կամավորների ներ-

գրավվածٳթյան շնորհիվ հիվանդ-

ների խմանատարները ստանٳմ են 

չափազանց անհրաժեշտ հանգստի 

հնարավորٳթյٳն՝ խնամատարի 

«արձակٳրդային» խնամք, երբ 

նրանք կարճ ժամանակով կտրվٳմ 

են հոգսերից ٳ դժվարٳթյٳններից:

Վշտին և կորստին աջակցող մաս-

նագետը խորհٳրդներով օգնٳմ է 

հիվանդի ընտանիքի անդամներին, 

որոնք արդեն ٳնեցել կամ շٳտով 

առնչվելٳ են իրենց սիրելիի մահ-

վանն ٳ կորստին։ Այս բնագավառի 

մասնագետներն անցնٳմ են հա-

տٳկ վերապատրաստٳմ սոցիալա-

կան աշխատանքի և հոգեբանٳ-

թյան գծով։

Ինչպես ստանալ պալիատիվ 

խնամք

Եթե ց  անկանٳմ եք ստանալ պալիա-

տիվ խնամք, ձեր ٳռٳցքաբանից 

տեղեկացեք ձեզ հասանելի պալիա-

տիվ խնամքի ծառայٳթյٳնների մա-

սին: Բժշկի հետ քննարկելիս կարող 

եք նրա հետ կիսվել գրքٳյկٳմ բեր-

ված կարևոր դրٳյթներով և բա-

ցատրել, թե ինչٳ եք կարծٳմ, որ 

պալիատիվ խնամքը կարևոր է ձեր և 

ձեր ընտանիքի համար: Կարող եք 

նաև խնդրել բժշկին, որ ձեզ ٳղղոր-

դի պալիատիվ խնամքի մասնագե-

տի: Առողջապահٳթյան ոլորտի 

մասնագետները սովորաբար ողջٳ-

նٳմ են պալիատիվ խնամքի մաս-

նագետների տրամադրած աջակցٳ-

թյٳնն ٳ տեղեկատվٳթյٳնը, ٳստի 

կարող են ձեզ ٳղղորդել նման ռե-

սٳրսներից օգտվելٳ հարցٳմ: Սե-

փական շահերի և իրավٳնքների 

ինքնապաշտպանٳթյٳնը, ինչպես 

նաև ձեր շահերի և իրավٳնքների 

պաշտպանٳթյٳնն ընկերոջ կամ 

ընտանիքի անդամի կողմից կարող 

է նպաստել այն բանին, որ բٳժման 

և վերականգնման բոլոր փٳլերٳմ 

ձեզ հասանելի լինեն անհրաժեշտ ռե-

սٳրսները, ներառյալ պալիատիվ 

խնամքը:
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ԿԱՐԻՆԵԻ ՊԱՏՄؤؤՆԸ

Երկٳ երեխաների մայր 39-ամյա 

Կարինեն կարծٳմ էր, որ իր դժվա-

րացած շնչառٳթյٳնն ٳ խռխռոցը 

պայմանավորված են ալերգիայով: 

Այնինչ բժիշկն ասաց Կարինեին, որ 

նա թոքերի քաղցկեղ ٳնի, և խոր-

հٳրդ տվեց հիվանդٳթյանն ٳղ-

ղված բٳժٳմ և պալիատիվ խնամք 

ստանալ: Ախտորոշման մասին 

զրٳյցի ընթացքٳմ բժիշկը հարցրեց 

Կարինեին և նրա ամٳսնٳն՝ Ստե-

փանին, թե որն է բٳժման հետ կապ-

ված նրանց ամենամեծ վախը։ Ամٳ-

սիններից երկٳսն էլ մտահոգված 

էին այն հանգամանքով, որ քիմիա-

թերապիա ընդٳնելٳ դեպքٳմ Կա-

րինեն լրիվ մենակ է լինելٳ ողջ օրվա 

ընթացքٳմ, քանի որ Ստեփանն 

օդաչٳ է և հաճախակի է գործٳղ-

ման մեկնٳմ։

Կարինեն և Ստեփանը ծանոթացան 

մի բٳժքրոջ հետ, որը մանրամասն 

ներկայացրեց այն կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳնները, որոնք կարող են առա-

ջանալ Կարինեի մոտ քիմիաթերա-

պիայի հետևանքով։ Իսկ սոցիալա-

կան աշխատողը տեղեկٳթյٳններ 

տրամադրեց տնային խնամքով 

զբաղվող ընկերٳթյան մասին: Կա-

րինեն կարծٳմ էր, թե քիմիաթերա-

պիան ընդٳնելٳց հետո իրեն ավելի 

հարմարավետ կզգա տանն առանց 

լրացٳցիչ օգնٳթյան։ Սակայն սո-

ցիալական աշխատողի միջոցով նա 

կապ հաստատեց տնային խնամքով 

զբաղվող ընկերٳթյան հետ, որտե-

ղից հաստատեցին, որ անհրաժեշ-

տٳթյան դեպքٳմ այցելող բٳժքٳյ-

րը կարող է արագ գալ Կարինեի 

մ ո տ ,  ի ն չ ը  ո ր ո շ ա կ ի ո ր ե ն 

հանգստացրեց Ստեփանին։ Սոցիա-

լական աշխատողը նրանց ٳղղոր-

դեց նաև այնպիսի հոգեբանի, որը 

մասնագիտական խնամք է ցٳցա-

բերٳմ ծանր հիվանդٳթյան փոր-

ձٳթյٳնով անցնող ընտանիքներին։ 

Եվ հոգեբանն օգնեց Կարինեին ٳ 

Ստեփանին իրենց երեխաների հետ 

մայրիկի ախտորոշման և սպասվող 

բٳժման մասին խոսելٳ հարցٳմ:

«Քաղցկեղ ախտորոշٳմը մեծ 

ցնցٳմ էր ինձ և ընտանիքիս համար, 

և ես զգացի, որ կյանքս դٳրս է գա-

լիս իմ վերահսկողٳթյٳնից», - պատ-

մٳմ է Կարինեն: «Իսկ բٳժող թիմն 

անմիջապես կարողացավ զգալիո-

րեն վերականգնել այդ վերահսկո-

ղٳթյան զգացողٳթյٳնը՝ օգնելով 

ինձ որոշٳմներ կայացնել նախքան 

բٳժման մեկնարկը: Դրա շնորհիվ 

ես ինձ ավելի ٳժեղ էի զգٳմ, իմ ըն-

տանիքը՝ նٳյնպես»։
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Պալիատիվ խնամքի նպատակն է 

բարելավել ձեր կյանքի որակը: Դա 

նշանակٳմ է ձեզ համար ստեղծել 

հնարավորٳթյٳն ապրելٳ այնպես, 

ինչպես ցանկանٳմ եք բٳժման ըն-

թացքٳմ և դրանից հետո, իսկ ձեր 

ընտանիքին և խնամատարներին զի-

նել այնպիսի կարողٳթյٳններով, որ-

պեսզի նրանք աջակցեն ձեզ, միա-

ժամանակ հոգալով իրենց մասին: 

Պալիատիվ խնամքը կարող է իրա-

կանացնել այս խնդիրը, անդրադառ-

նալով քաղցկեղի հետ կապված մի 

շարք տարբեր մարտահրավերների:

Ինչպես կառավարել 

ախտանշաններն ٳ 

կողմնակի 

ազդեցٳթյٳնները

Քաղցկեղը կարող է առաջացնել ֆի-

զիկական և էմոցիոնալ ախտանշան-

ներ, իսկ քաղցկեղի բٳժٳմը (քի-

միաթերապիա, ճառագայթային բٳ-

ժٳմ և վիրահատٳթյٳն) հաճախ 

առաջացնٳմ է կողմնակի բարդٳ-

թյٳններ: Հատٳկ ախտանշանները 

և կողմնակի ազդեցٳթյٳնները, 

որոնք կարող եք զգալ, և դրանց ծան-

րٳթյան աստիճանը կախված են մի 

շարք գործոններից, ներառյալ 

քաղցկեղի տեսակը և փٳլը, դրա տե-

ղակայٳմը, ձեր բٳժման պլանը և 

ընդհանٳր առողջական վիճակը։ 

Պալիատիվ խնամքի նպատակն է 

կանխարգելել, կառավարել և/կամ 

թեթևացնել քաղցկեղի հետ կապ-

ված անհանգստٳթյٳնը՝ անկախ 

պատճառից և անկախ այն բանից, 

թե անհանգստٳթյٳնը մեղմ է, չա-

փավոր, թե՝ ծանր:

Ֆիզիկական խնդիրներ

Քաղցկեղի ֆիզիկական ախտա-

նշանները, ինչպիսիք են ցավը, հոգ-

նածٳթյٳնը, շնչահեղձٳթյٳնը, ան-

քնٳթյٳնը և քաշի փոփոխٳթյٳն-

ները, կարող են տարբեր մարդկանց 

մոտ տարբեր աստիճանի արտա-

հայտվել: Ձեզ բٳժող թիմը ձեզ հետ 

համատեղ կփորձի գտնել ձեր ֆիզի-

կական ախտանշանները վերա-

հսկելٳ լավագٳյն միջոցը, ինչպես 

նաև կանխելٳ կամ թեթևացնելٳ 

բٳժմամբ  պա յմանավորված 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնները, ինչ-

պիսիք են սրտխառնոցն ٳ փսխٳ-

մը, փորլٳծٳթյٳնն ٳ ախորժակի 

կորٳստը:

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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Նախքան բٳժման մեկնարկը ձեզ 

բٳժող թիմից որևէ անդամ կարող է 

օգնել  ձեզ հասկանալ,  թե որ 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնների առա-

ջացٳմն է առավել հավանական, և 

մշակել անհատականացված պլան՝ 

դրանք կանխելٳ կամ կառավարելٳ 

համար: Ֆիզիկական ախտանշան-

ները և կողմնակի ազդեցٳթյٳննե-

րը վերացնելٳ համար հաճախ կի-

րառվٳմ է համակցված բٳժٳմ՝ ընդ-

գրկելով հետևյալ հնարավոր մոտե-

ցٳմները։

Դեղորայք. բազմատեսակ դեղամի-

ջոցներ կիրառվٳմ են ախտանշան-

ներն ٳ կողմնակի ազդեցٳթյٳննե-

րը կառավարելٳ համար: Օրինակ, 

հակաէմետիկներն այն դեղամիջոց-

ներն են, որոնք օգնٳմ են կանխել 

սրտխառնոցը և փսխٳմը: Ցավը 

հիմնականٳմ բٳժվٳմ է դեղորայ-

քով։ Ձեր պալիատիվ խնամքի մաս-

նագետը կամ ٳռٳցքաբանը կարող 

է խորհٳրդ տալ ոչ ափիոնային դե-

ղամիջոցներ, ներառյալ ացետամի-

նոֆեն (օրինակ՝ Tylenol) և իբٳպրո-

ֆեն (օրինակ՝ Advil և Motrin): Օփիո-

իդները կարող են առաջարկվել մի-

ջին և ٳժեղ ցավերի դեպքٳմ և 

տրվٳմ են միայն դեղատոմսով։ Ցա-

վը կառավարելٳ մասին լրացٳցիչ 

տեղեկٳթյٳնների համար տես էջ 
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Էրգոթերապիա (վերականգնողա-

կան թերապիա). ֆիզիկական մար-

տահրավերները, որոնցով երբեմն 

 ,մըٳժٳմ է քաղցկեղի բٳղեկցվٳ

կարող են ազդել մարդٳ ամենօրյա 

գործերը կատարելٳ ٳնակٳթյան 

վրա: Օկٳպացիոն թերապևտը կա-

րող է օգնել բարելավել ամենօրյա 

գործերը կատարելٳ ձեր կարողٳ-

թյٳնը և/կամ փոփոխել ձեր միջա-

վայրը՝ ձեր կարիքներին աջակցելٳ 

համար:

Ֆիզիկական թերապիա. քաղցկե-

ղի բٳժٳմը կարող է առաջացնել 

մկանային թٳլٳթյٳն, մկանների 

անհավասարակշռٳթյٳն, կեցված-

քի փոփոխٳթյٳններ և շարժٳնա-

կٳթյան խնդիրներ, որոնց շտկմանը 

կարող է նպաստել ٳժեղացման մաս-

նագիտացված ծրագիրը:

Սննդային խորհրդատվٳթյٳն. 

դիետոլոգները կարող են օգնել ձեզ 

ջրազրկٳմից խٳսափելٳ և քաշը 

պահպանելٳ կամ հակառակը՝ նի-

հարելٳ ٳղիներ գտնել, խորհٳրդ-

ներ տալ սրտխառնոցն ٳ փսխٳմը 

նվազեցնելٳ համար, կարգավորել 

ախորժակի և համի զգացողٳթյան 

փոփոխٳթյٳնները, առաջարկել 

սննդատեսակներ, վիտամիններ և 

այլ հավելٳմներ, որոնք կարող են 

բացակայել ձեր սննդակարգից, և 

անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ առա-

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔ
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ջարկել սննդային աջակցٳթյան այլ 

ձևեր:

Ռելաքսացիայի միջոցներ․ ռելաք-

սացիան կարող է նպաստել ձեր 

էներգիայի մակարդակի բարձրաց-

մանը և թեթևացնել ցավը, թٳլացնե-

լով ձեր մկանները: Ռելաքսացիայի 

միջոցների տարբեր տեսակներ նե-

րառٳմ են խորը շնչելٳ պրակտիկա, 

մեդիտացիա և ٳղղորդված պատ-

կերապատٳմ, որը համատեղٳմ է 

շնչառական վարժٳթյٳնները և 

մտավոր պատկերի վրա կենտրոնա-

ցած մեդիտացիան:

Մերսٳմ. ٳսٳմնասիրٳթյٳնները 

ցٳյց են տալիս, որ մերսٳմը՝ որպես 

մկանների և փափٳկ հյٳսվածքնե-

րի մեղմ շարժٳմ ٳ շփٳմ, կարող է 

օգնել նվազեցնել ցավն ٳ հոգնածٳ-

թյٳնը քաղցկեղով հիվանդ մարդ-

կանց մոտ: Որոշ մերսման թերա-

պևտներ հատٳկ մասնագիտացած 

են բարդ առողջական խնդիրներ, 

օրինակ՝ քաղցկեղ, ٳնեցող մարդ-

կանց մերսման գործٳմ։ 

Ասեղնաբٳժٳթյٳն. ասեղնաբٳ-

ժٳթյան ընթացքٳմ վերապատ-

րաստված մասնագետը սովորաբար 

փոքր ասեղներով խթանٳմ է 

մարմնի որոշակի հատվածներ, 

որոնք հայտնի են որպես ասեղնա-

բٳժٳթյան կետեր: Այն երբեմն կա-

րող է օգտագործվել այնպիսի ախ-

տանշանները և կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնները վերահսկելٳ համար, ինչ-

պիսիք են ցավը, հոգնածٳթյٳնը, 

սրտխառնոցը, փսխٳմը, քաշի կո-

րٳստը, անքնٳթյٳնը, բերանի խո-

ռոչի չորٳթյٳնը, տաք ջերմահոր-

դանքները և նյարդային խնդիրները:

Ֆիզիկական վարժٳթյٳններ. 

ֆիզիկական ակտիվٳթյٳնը, օրի-

նակ՝ քայլքը և յոգան կարող են խթա-

նել ձեր էներգիայի մակարդակի 

բարձրացٳմը և օգնել ձեզ դիմակա-

յել բٳժմամբ պայմանավորված 

դժվարٳթյٳններին: Որոշ մարդիկ 

պետք է մարզվեն բٳժաշխատողի 

հսկողٳթյան ներքո, մինչդեռ մյٳս-

ները կարող են ինքնٳրٳյն մարզ-

վել:

Դٳք կարող եք նաև ստանալ պա-

լիատիվ բٳժٳմ, որը նման է քաղց-

կեղը վերացնելٳ համար կիրառվող 

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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բٳժման մեթոդներին՝ վիրահատٳ-

թյանը կամ ճառագայթային թերա-

պիային: Ձեզ բٳժող թիմը կօգնի ձեզ 

հասկանալ բٳժման յٳրաքանչյٳր 

տեսակի նպատակը և կհոգա, որ 

այն ստանաք ձեզ համար լավագٳյն 

ձևով: Օրինակ, եթե ցավազրկող 

դեղահաբեր կٳլ տալٳ հետ կապ-

ված խնդիրներ ٳնեք, ապա ձեզ բٳ-

ժող թիմը կարող է դիտարկել այլ 

տարբերակներ, օրինակ՝ ներար-

կٳմներ կամ ցավազրկող սպեղանի-

ներ, որոնք ամրացվٳմ են մաշկին:

Որևէ խնդիր ٳնենալٳ դեպքٳմ ան-

պայման տեղեկացրեք ձեզ բٳժող 

թիմին, որպեսզի հնարավորինս 

արագ լٳծվի այն: Ֆիզիկական ան-

հանգստٳթյան թեթևացٳմը կօգնի 

ձեզ ավարտին հասցնել ձեր բٳժման 

ծրագիրը, պահպանել ձեր անկա-

խٳթյٳնն ٳ ինքնասպասարկٳմը և 

:նենալ կյանքի ավելի բարձր որակٳ

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔ

ՍԱՄՎԵԼԻ ՊԱՏՄؤؤՆԸ

Սամվելի մոտ շագանակագեղձի քաղցկեղ ախտորոշվել է 14 տարի առաջ, 

երբ նա ստացել է համապատասխան բٳժٳմ, որից հետո շարٳնակել իր 

բնականոն կյանքը։ Սակայն հիմա պարզվել է, որ հիվանդٳթյٳնը կրկնվել է 

-ցٳռٳ արդեն տարածվել՝ ախտահարելով աջ ազդրը և ողնաշարը։ Նրա ٳ

քաբանը նշանակեց դեղորայքով և ֆիզիոթերապիայով համակցված բٳժٳմ, 

ինչը նրան միայն որոշ չափով ցավազրկٳմ ապահովեց։ Մտահոգվելով 

Սամվելի առօրյա կյանքٳմ աճող անհանգստٳթյամբ՝ բժիշկը նրան ٳղղոր-

դեց ցավի մասնագետի մոտ:

Ցավի մասնագետի հետ հանդիպման ժամանակ Սամվելը բացատրեց, որ 

իրեն ամենից շատ տանջٳմ է այն, որ ցավի պատճառով այլևս չի կարողա-

նٳմ մի քանի րոպեից ավելի նստել կամ կանգնել: Նա նաև խոսեց ծանր 

գլխապտٳյտի մասին, որն առաջացնٳմ էին իր դեղամիջոցները։ Սամվելը 

ցանկանٳմ էր, որ խանգարող ցավը վերանա և նա կարողանա միայնակ 

անցնել մի որոշ տարածٳթյٳն՝ առօրյա գործերն ինքնٳրٳյն կատարելٳ հա-

մար, կարողանա իր թոռանը մեքենայով տանել ֆٳտբոլի պարապմٳնքնե-

րի: Անկախٳթյٳնը նրա համար նٳյնքան կարևոր էր, որքան ցավի կառա-

վարٳմը: Սամվելի բժշկական պատմագիրն ٳսٳմնասիրելٳց հետո ցավի 

մասնագետը խորհٳրդ տվեց վիրաբٳժական միջամտٳթյամբ տեղադրել մի 

պոմպ, որը ցավազրկող դեղամիջոցներ կհասցնի անմիջապես ողնաշարի 

մեջ: Վիրահատٳթյٳնից հետո Սամվելը կարողացավ դադարեցնել իր բոլոր 

նշանակված դեղերի ընդٳնٳմը, բացառٳթյամբ մեկի, և շատ ավելի ակտիվ 

առօրյայով է ապրٳմ, քան նախկինٳմ:
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Ցավի կառավարٳմ

Ցավը տարածված ախտանիշ է 

քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց հա-

մար: Այնٳամենայնիվ, կարևոր է 

իմանալ, որ քաղցկեղով պայմանա-

վորված ցավերի գրեթե 95%-ը կա-

րելի է հաջողٳթյամբ կառավարել:

Ցավոք, քաղցկեղով հիվանդ ոչ բո-

լոր մարդիկ են օգտվٳմ ցավա-

զրկման հնարավորٳթյٳններից, 

քանի որ չեն խոսٳմ ٳնեցած ցավի 

մասին իրենց բٳժող թիմի հետ: 

Չբٳժված և անտեսված ցավը կա-

րող է վատթարացնել քաղցկեղով 

պայմանավորված կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳնները, ինչպիսիք են հոգնա-

ծٳթյٳնը, թٳլٳթյٳնը, շնչահեղձٳ-

թյٳնը, սրտխառնոցը, փորկապٳ-

թյٳնը, քնի խանգարٳմները, դեպ-

րեսիան, անհանգստٳթյٳնը և 

մտավոր շփոթٳթյٳնը:

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։ Ձեզ բٳժող թիմի հետ 

կարող եք մշակել ցավի կառավար-

ման անհատականացված պլան, 

որը կարող է դյٳրացնել ձեր բٳ-

ժٳմն ٳ հետագա խնամքը և դարձ-

նել այն ավելի արդյٳնավետ:

Ընդհանٳր առմամբ, ավելի հեշտ է 

կանխել ցավի զարգացٳմը կամ 

վատթարացٳմը, քան այն վերաց-

նել: Ձեր բժիշկը կամ բٳժող թիմի 

մեկ այլ անդամ կարող է օգնել ձեզ 

գտնել ցավազրկման ամենաարդյٳ-

նավետ ռազմավարٳթյٳնը: Հա-

ճախ դա ենթադրٳմ է սահմանված 

ժամերին ցավազրկող դեղամիջոց-

ների՝ անալգետիկների ընդٳնٳմ: 

Ոչ ափիոնային դեղամիջոցները, նե-

րառյալ ացետամինոֆենը և իբٳ-

պրոֆենը, օգտագործվٳմ են մեղմ 

կամ չափավոր ցավը բٳժելٳ հա-

մար: Դրանք երբեմն ընդٳնٳմ են 

դեղատոմսով տրվող ցավազրկող դե-

ղամիջոցների՝ օփիոիդների հետ 

միասին՝ ավելի ٳժեղ ցավը բٳժելٳ 

համար: Օփիոիդները, որոնք նաև 

կոչվٳմ են թմրանյٳթ պարٳնակող 

դեղեր, ներառٳմ են հիդրոկոդոն, 

ֆենտանիլ, հիդրոմորֆոն, մեթա-

դոն, մորֆին, օքսիկոդոն և օքսիմոր-

ֆոն: Սրանք չափազանց ٳժեղ ցա-

վազրկող դեղեր են, հետևաբար՝ 

լրացٳցիչ խնամք և զգٳշٳթյٳն է 

պետք ցٳցաբերել՝ օփիոիդների 

ճիշտ ընդٳնٳմն ٳ պահպանٳմն 

ապահովելٳ համար:

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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Եթե ց  ավեր եք ٳնեցել, 

ապա դեղորայքի 

կանոնավոր ընդٳնٳմը 

կարող է կանխել դրանց 

վերադարձը։ Եթե ընդٳնٳմ 

եք ձեր ցավազրկող դեղերն 

ըստ բժշկի նշանակٳմների, 

իսկ ցավը շարٳնակվٳմ է, 

ապա խոսեք ձեզ բٳժող 

թիմի որևէ անդամի հետ: 

Հնարավոր է, որ ձեզ 

անհրաժեշտ լինեն 

լրացٳցիչ դեղաչափեր:

Դեղորայք ընդٳնելը ցավը վերա-

հսկելٳ միակ տարբերակը չէ: Հա-

կաքաղցկեղային բٳժման որոշ տե-

սակներ նٳյնպես օգնٳմ են թե-

թևացնել ցավը, օրինակ, ճառագայ-

թային թերապիան կարող է կիրառ-

վել ոսկրերٳմ տարածված քաղցկե-

ղի պատճառով առաջացած ցավը 

բٳժելٳ համար: Այլ ոչ դեղորայքա-

յին տարբերակները ներառٳմ են 

ասեղնաբٳժٳթյٳն, կենսահետա-

դարձ կապ, շնչառական վարժٳ-

թյٳններ/մեդիտացիա, խորհրդա-

տվٳթյٳն, շեղելٳ տեխնիկա, տաքի 

և սառի կիրառٳմ, պատկերապա-

տٳմ և վիզٳալիզացիա, մերսٳմ, 

սնٳցման աջակցٳթյٳն, ֆիզի-

կական կամ օկٳպացիոն թ  երա-

պիա: Արդյٳնավետ ցավի վերա-

հսկٳմը սովորաբար միավորٳմ է 

մի քանի մեթոդներ, որոնք կարող են 

փոփոխվել ձեր առողջական վիճակի 

փոփոխٳթյան հետ մեկտեղ:

Հٳզական դժվարٳթյٳններ

Բացի ֆիզիկական կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳններից, քաղցկեղի ախտորո-

շٳմն ٳ բٳժٳմը հաճախ առաջաց-

նٳմ են բարդ զգացմٳնքներ, որոնք 

կարող են ազդել ձեր առօրյա կյանքի 

վրա: Պալիատիվ խնամքի մասնա-

գետները և ձեզ բٳժող թիմի մյٳս 

անդամներն ٳնեն ոչ միայն հա-

րٳստ փորձ և գիտելիքներ քաղցկե-

ղի, դրա բٳժման և կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳնների վերաբերյալ, այլ նաև 

կարող են ձեզ տրամադրել տեղե-

կատվٳթյٳն հٳզական և սոցիալա-

կան աջակցٳթյٳն ապահովող կազ-

մակերպٳթյٳնների մասին, որոնք 

կօգնեն ձեզ ընդհանٳր խնդիրների 

լٳծման համար կիրառել արդյٳնա-

վետ ռազմավարٳթյٳններ:

Վախ բٳժման հետ կապված 

կողմնակի ազդեցٳթյٳններից․ 

նորմալ երևٳյթ է, երբ հակաքաղց-

կեղային բٳժմանը պատրաստվե-

լիս՝ վախ եք զգٳմ այդ բٳժման հետ 

կապված կողմնակի ազդեցٳթյٳն-

ներից: Այնٳամենայնիվ, ձեզ բٳժող 

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔ
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թիմը կենտրոնացած է այդ կողմնա-

կի ազդեցٳթյٳնները կանխելٳ և վե-

րահսկելٳ վրա: Մի վախեցեք խոսել 

ձեր բժշկի, բٳժքրոջ կամ բٳժող թի-

մի այլ անդամի հետ հնարավոր 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնների և այն 

մասին, թե ինչպես կարող եք կառա-

վարել դրանք: Նրանց տրամադրած 

տեղեկٳթյٳնները կարող են թե-

թևացնել ձեր անհանգստٳթյٳնը և 

պատրաստել ձեզ սպասվող զարգա-

ցٳմներին։

Դեպրեսիա. քաղցկեղով հիվանդ 

մարդկանց մոտ կարող է զարգանալ 

տրամադրٳթյան խանգարٳմ՝ դեպ-

րեսիա, որը բٳժելի է: Դեպրեսիան 

կարող է դժվարացնել հակաքաղց-

կեղային բٳժման տանելիٳթյٳնն ٳ 

հաղթահարٳմը, ինչպես նաև խան-

գարել ձեր խնամքի վերաբերյալ ընտ-

րٳթյٳն կատարելٳ ձեր կարողٳ-

թյանը: Արդյٳնքٳմ, դեպրեսիան 

հայտնաբերելն ٳ կառավարելը հան-

դիսանٳմ են հակաքաղցկեղային 

բٳժման կարևոր մաս։ Խոսեք ձեր 

բժշկի հետ, եթե զգٳմ եք դեպրե-

սիայի ախտանշանները, հատկա-

պես՝ եթե դրանք տևٳմ են երկٳ շա-

բաթ կամ ավելի: Դեպրեսիայի ախ-

տանշանները կարող են ներառել 

թմրածٳթյան կամ հٳսահատٳ-

թյան զգացٳմ, մոտիվացիայի կո-

րٳստ կամ հետաքրքրٳթյան կո-

րٳստ այն բաների նկատմամբ, 

որոնք նախկինٳմ վայելք էին պատ-

ճառٳմ: Դրանք կարող են հայտնվել 

ախտորոշٳմից անմիջապես հետո 

կամ ցանկացած ժամանակ բٳժման 

ընթացքٳմ կամ դրանից հետո և 

կարող են տատանվել թեթևից մինչև 

ծանր: Ծանր դեպրեսիան զգալիո-

րեն ազդٳմ է մարդٳ հարաբերٳ-

թյٳնների, առօրյա գործٳնեٳթյան 

 :նների վրաٳթյٳպարտական ٳ

Չնայած դեպրեսիան հազվադեպ 

երևٳյթ չէ քաղցկեղով հիվանդ 

մարդկանց համար, ամենևին պար-

տադիր չէ, որ այն կազմի նրանց 

կյանքի մի մասը:

Անհանգստٳթյٳն. անհանգստٳ-

թյٳնը կարող է նկարագրվել որպես 

ն յ ա ր դ ա յ ն ա ց ա ծ ,  լ ա ր վ ա ծ  ٳ 

գրգռված, անհանգիստ ٳ անհամ-

բեր լինելٳ զգացողٳթյٳն: Դա նոր-

մալ հٳզական վիճակ է, սակայն 

-ժեղ արտահայտված կամ երկաٳ

րատև անհանգստٳթյٳնը կարող է 

խանգարել ձեր ամենօրյա գործٳ-

նեٳթյանը և հարաբերٳթյٳններին: 

Ձեր անհանգստٳթյան պատճառը 

կարող են լինել բٳն բٳժٳմը կամ 

բٳժման հետ կապված կողմնակի 

ազդեցٳթյٳնները, բٳժٳմից հետո 

քաղցկեղի կրկնٳմը կամ տարածٳ-

մը, անկախٳթյան կորٳստը, փո-

փոխٳթյٳնները հարաբերٳթյٳն-

ներٳմ և մահանալٳ հավանակա-

նٳթյٳնը։ Անհանգստٳթյٳնը կա-
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րող է դժվարացնել հակաքաղցկե-

ղային բٳժման տանելիٳթյٳնն ٳ 

հաղթահարٳմը, ինչպես նաև խան-

գարել ձեր խնամքի վերաբերյալ ընտ-

րٳթյٳն կատարելٳ ձեր կարողٳ-

թյանը: Հետևաբար, անհանգստٳ-

թյան ախտորոշٳմն ٳ կառավարٳ-

մը հանդիսանٳմ են հակաքաղցկե-

ղային բٳժման կարևոր մաս։

Զայրٳյթ. զայրٳյթը հաճախ առա-

ջին հٳզական ռեակցիաներից է, 

որով մարդն արձագանքٳմ է քաղց-

կեղի ախտորոշմանը, բայց այն կա-

րող է զարգանալ ցանկացած ժամա-

նակ ակտիվ բٳժման ընթացքٳմ, 

ինչպես նաև դրան հաջորդող ժամա-

նակաշրջանٳմ: Չչ կառավարվելٳ 

դեպքٳմ զայրٳյթը կարող է հան-

գեցնել դեպրեսիայի: Երբ զայրٳյթն 

արտահայտվٳմ է ապահով, դրա-

կան ձևով, այն կարող է օգնել ձեզ փո-

խել որոշ բաներ դեպի լավը:

Սթրես. քաղցկեղի պես բարդ հի-

վանդٳթյٳնը կարող է լինել կյանքի 

ամենասթրեսային փորձառٳթյٳն-

ներից մեկը: Քաղցկեղին դիմակա-

յելը կարող է ավելի դժվար լինել ըն-

տանիքٳմ և աշխատավայրٳմ ավե-

լացած սթրեսի դեպքٳմ, ինչպես 

նաև ֆինանսական և այլ խնդիրների 

պատճառով: Երկարատև սթրեսը 

կարող է թٳլացնել օրգանիզմի 

իմٳնային համակարգը՝ առաջաց-

նելով այլ առողջական խնդիրներ և 

նվազեցնելով բٳժման դրական ազ-

դեցٳթյան զգացٳմը:

Մեղքի զգացٳմ. քաղցկեղով ապ-

րող շատ մարդիկ ٳնենٳմ են մեղքի 

զգացٳմ՝ մեղավոր լինելٳ և ափսո-

սանքի զգացٳմ, որը սովորաբար 

դժվար է ընդٳնել և արտահայտել: 

Քաղցկեղով հիվանդ մարդիկ կարող 

են մեղքի զգացٳմ ապրել՝ իրենք 

իրենց մեղադրելով, որ ավելի վաղ 

չեն նկատել քաղցկեղի ախտանշան-

ները, իրենց առողջական վիճակն 

ընդٳնելով որպես ծանր բեռ հարա-

զատների ٳ խնամողների համար։ 

Կամ էլ մեղավոր են զգٳմ, որ հաղ-

թահարել են քաղցկեղը, մինչդեռ 

մյٳսներին դա չի հաջողվել։ Թեև 

մեղքի զգացٳմը շատ հիվանդների է 

հատٳկ, այնٳամենայնիվ դրա վրա 

սևեռված ապրելը վնասակար է 

առողջٳթյան համար։ Մեղքի զգա-

ցٳմից ձերբազատվելը կարող է օգ-

նել բարելավել ձեր ինքնազգացողٳ-

թյٳնը և քաղցկեղին դիմակայելٳ 

կարողٳթյٳնը:

Ֆիզիկական փոփոխٳթյٳններ. և՛ 

քաղցկեղը, և՛ դրա բٳժٳմը կարող 

են փոխել ձեր արտաքին տեսքը: 

Այն, թե ինչպես եք վերաբերվٳմ ձեր 

արտաքինին, կոչվٳմ է մարմնի ըն-

կալٳմ: Քաղցկեղով հիվանդ շատ 

մարդիկ զգٳմ և գիտակցٳմ են 

իրենց մարմնի փոփոխٳթյٳնները: 

Քաղցկեղով պայմանավորված առա-

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔ
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վել տարածված ֆիզիկական փոփո-

խٳթյٳններից են մազաթափٳթյٳ-

նը, քաշի փոփոխٳթյٳնները, վիրա-

հատական ս  պիները, մաշկային ցա-

նը, հոգնածٳթյٳնը, ստոմայի ան-

հրաժեշտٳթյٳնը, որևէ օրգանի, 

վերջٳյթի կամ կրծքի կորٳստը:

Անորոշٳթյٳն ապագայի վերա-

բերյալ. քաղցկեղով հիվանդ շատ 

մարդիկ կարող են անորոշٳթյٳն և 

վստահٳթյան պակաս զգալ առ այն, 

թե ինչ է սպասվٳմ նրանց ապագա-

յٳմ: Հնարավոր է զգաք, որ ձեր 

կյանքը կորցրել է նախկին ապահո-

վٳթյٳնը կամ կանխատեսելիٳթյٳ-

նը: Անորոշٳթյٳնը կարող է հան-

գեցնել այլ ապրٳմների առաջաց-

մանը, ինչպիսիք են կորստի զգացٳ-

մը, անհանգստٳթյٳնը, զայրٳյթը, 

տխրٳթյٳնը կամ վախը, որոնք կա-

րող են խանգարել լիարժեք ապրե-

լٳն: Հնարավոր է թախիծ ապրեք 

նախկին՝ քաղցկեղով ախտորոշվե-

լٳն նախորդող կյանքի համար: Կա-

րևոր է աջակցٳթյٳն խնդրել, երբ 

այդպես եք զգٳմ: Կան բազմաթիվ 

ռեսٳրսներ, որոնք կօգնեն ձեզ:

Հետազոտٳթյٳնները ցٳյց են 

տվել, որ ընտանիքի, ընկերների, 

խորհրդատٳների, հոգևորականնե-

րի կամ աջակցման խմբերի հետ 

վախերն ٳ անհանգստٳթյٳնը կի-

սելն օգնٳմ է մարդկանց ամրա-

պնդվել հٳզական առٳմով և գٳցե 

նٳյնիսկ ֆիզիկապես: Ձեզ բٳժող 

թիմի որևէ անդամ կարող է տրա-

մադրել այդ ռեսٳրսների կոնտակ-

տային տվյալները կամ սովորեցնել, 

թե ինչպես կարող եք արտահայտել 

ձեր զգացմٳնքները որոշ գործողٳ-

թյٳնների միջոցով, օրինակ՝ օրա-

գիր վարելով կամ մեդիտացիայով: 

Ֆիզիկական կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնները բٳժելٳ համար կիրառ-

վող մի քանի թերապիաներ՝ ներառ-

յալ մերսٳմը, ռելաքսացիայի միջոց-

ները և ասեղնաբٳժٳթյٳնը, հա-

ճախ օգնٳմ են որոշ հٳզական 

մտահոգٳթյٳնների թեթևացմանը:

Սեռական խնդիրներ

Ֆիզիկական և հٳզական մարտա-

հրավերները, որոնց կհանդիպեք 

քաղցկեղի բٳժման ընթացքٳմ և 

դրանից հետո, կարող են ազդել սե-

ռական հարաբերٳթյٳն ٳնենալٳ 

ձեր ցանկٳթյան և կարողٳթյան 

վրա: Նٳյնիսկ եթե բٳժٳմն ٳղղա-

կիորեն չի ազդٳմ ձեր վերարտադ-

րողական օրգանների վրա, այն կա-

րող է ազդել ձեր տրամադրٳթյան, 

էներգիայի ելևէջների և ընդհանٳր 

բարեկեցٳթյան զգացողٳթյան 

վրա: Թեև կարող է դժվար կամ 

անհարմար թվալ, սակայն կարևոր է 

ձեր սեռական առողջٳթյան ٳ 
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մտերմٳթյան վերաբերյալ մտահո-

գٳթյٳնների մասին բաց խոսել ձեր 

բժշկի, բٳժքրոջ կամ բٳժող թիմի 

մեկ այլ անդամի հետ: Այս մտահո-

գٳթյٳնների հետ կապված և՛ դٳք, 

և՛ ձեր զٳգընկերը կամ ամٳսինը 

կարող եք աջակցٳթյٳն ստանալ՝ 

խոսելով սոցիալական աշխատող-

ների, աջակցող խմբերի կամ սեռա-

կան առողջٳթյան մասնագետների 

հետ:

Ֆիզիկական սեռական խնդիրներ. 

սեռական առողջٳթյան խնդիրներ 

կարող են զարգանալ բٳժման ըն-

թացքٳմ, անմիջապես բٳժٳմից հե-

տո կամ տարիներ անց: Սեռական 

հարաբերٳթյٳն ٳնենալٳ և վայե-

լելٳ ձեր կարողٳթյան վրա ազդող 

ֆիզիկական կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳններից ազատվելը հանդիսա-

նٳմ է ձեր խնամքի կարևոր մաս: 

Ձեզ բٳժող թիմի աջակցٳթյամբ 

հնարավոր է ախտորոշել սեռական 

առողջٳթյան խնդիրները, ինչպես 

նաև նրանցից տեղեկատվٳթյٳն 

ստանալ դրանց կառավարման մի-

ջոցների վերաբերյալ, օրինակ՝ դե-

ղորայք և սարքեր:

Մտերմٳթյան և սեռական ցանկٳ-

թյան փոփոխٳթյٳններ․ սեռական 

առողջٳթյան վրա ազդٳմ են ոչ 

միայն մարմնի փոփոխٳթյٳնները: 

Քաղցկեղի ախտորոշման և դրա 

բٳժման հետ կապված հٳյզերը կա-

րող են ազդել զٳգընկերոջ հետ 

մտերմٳթյٳն զգալٳ ձեր կարողٳ-

թյան վրա (ինտիմ հարաբերٳթյٳն-

ներ) և կարող են շարٳնակվել նաև 

ակտիվ բٳժٳմից հետո: Դեղորայքը 

կարող է ազդել նաև ձեր սեռական 

հարաբերٳթյٳն ٳնենալٳ ցանկٳ-

թյան վրա: Ձեզ բٳժող թիմի աջակ-

ցٳթյամբ հնարավոր է դիմակայել 

ֆիզիկական և հٳզական մարտա-

հրավերներին, ինչպիսիք են դեպրե-

սիան, քաղցկեղի կրկնվելٳ վախը և 

ձեր արտաքինի փոփոխٳթյٳն-

ները:

Պտղաբերٳթյան մտահոգٳթյٳն-

ներ. երեխա ٳնենալٳ անկարողٳ-

թյٳնը տարբեր քաղցկեղների բٳժ-

ման ընդհանٳր կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳնն է, և այն կարող է լինել ժա-

մանակավոր կամ մշտական: Երե-

խա ٳնենալٳ կարողٳթյամբ մտա-

հոգվող պացիենտներն այդ հարցի 

շٳրջ իրենց ٳռٳցքաբանի կամ բٳ-

ժող թիմի մեկ այլ անդամի հետ 

պետք է խոսեն նախքան բٳժման 

մեկնարկը, երբ պետք է իրականաց-

նել պտղաբերٳթյան պահպանման 

պրոցեդٳրաների մեծ մասը: Նրանք 

կարող են պարզաբանել, թե ինչպես 

կարող է ձեզ առաջարկված բٳժման 

ծրագիրն ազդել ձեր պտղաբերٳ-

թյան վրա, և տեղեկատվٳթյٳն տրա-

մադրել դրա պահպանման համար 

հասանելի տարբերակների մասին:
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Օգնٳթյٳն գործնական 

հարցերٳմ

Քաղցկեղի բٳժման ծախսեր. 

քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց և 

նրանց ընտանիքների համար սթրե-

սի և անհանգստٳթյան հիմնական 

աղբյٳր շատ հաճախ հանդիսանٳմ 

է քաղցկեղի ախտորոշման և բٳժ-

ման ֆինանսական բեռը: Ոմանց հա-

մար բٳժման ծախսատարٳթյٳնը 

քաղցկեղի բٳժման իրենց պլանին 

կանոնավոր կերպով չհետևելٳ կամ 

այն ավարտին չհասցնելٳ հիմնա-

կան պատճառն է։ Այնٳամենայնիվ, 

ձեր բٳժման պլանին որևէ պատճա-

ռով չհետևելը կարող է վտանգի են-

թարկել ձեր առողջٳթյٳնը և ապա-

գայٳմ հանգեցնել նٳյնիսկ ավելի 

մեծ ծախսերի: Ձեզ բٳժող թիմի ան-

դամները կարող են օգնել ձեզ պար-

զել, թե որոնք են սպասվող ծախսե-

րը և ինչ ժամանակահատվածٳմ, 

ինչպես նաև որոշ տեղեկٳթյٳններ 

հաղորդել ֆինանսական խնդիրնե-

րի լٳծման համար:

Տրանսպորտի և փոխադրման կազ-

մակերպٳմ. կարևոր է նախապես 

պլանավորել, թե ինչպես՝ մեքենա-

յով, ավտոբٳսով, գնացքով կամ ինք-

նաթիռով եք հասնելٳ բժշկի մոտ ըն-

դٳնելٳթյան և/կամ բٳժٳմ ստա-

նալٳ հաստատٳթյٳն, ինչպես նաև 

մտածել վերադարձի ճանապարհի 

մասին: Կախված ձեր որոշٳմից, թե 

որտեղ եք ընդٳնելٳ բٳժٳմը, հնա-

րավոր է, որ ձեզ նաև անհրաժեշտ լի-

նի հյٳրանոց, բնակարան կամ մնա-

լٳ այլ վայր գտնել:

Խնամք, տնային խնամք և երկա-

րատև խնամք․ քաղցկեղից բٳժվող 

որոշ մարդիկ լրացٳցիչ խնամքի կա-

րիք ٳնեն, օրինակ՝ կարող է սնٳնդ 

պատրաստելٳ կամ յٳրաքանչյٳր 

բժշկական այցելٳթյան տանելٳ/ 

 ٳհամար մարդ վարձել ٳղեկցելٳ

անհրաժեշտٳթյٳն առաջանալ: 

Որոշ մարդիկ կարող են նաև կարիք 

 յրականٳժքٳնենալ խորացված բٳ

խնամքի, որն ապահովվٳմ է մաս-

նագիտացած հաստատٳթյٳնٳմ 

կամ տնային պայմաններٳմ:

Հոգևոր հարցեր կամ 

մտահոգٳթյٳններ

Բազմաթիվ մարդիկ փորձٳմ են պա-

տասխան գտնել այն հարցին, թե ին-

չٳ քաղցկեղ ٳնեցան և ինչ է այն նշա-

նակٳմ իրենց հետագա կյանքի հա-

մար։ Ոմանց կյանքٳմ կրոնը կենտ-

րոնական դեր է խաղٳմ, իսկ հա-

վատքի և հոգևորականների աջակ-

ցٳթյٳնը մխիթարٳթյան կարևոր 

աղբյٳր է: Մյٳսները հոգևոր մխիթա-

րٳթյٳն կարող են գտնել բնٳթյան 

կամ մարդկանց հետ կապի մեջ:

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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Աջակցٳթյٳն 

խնամատարներին, 

ընտանիքին և ընկերներին

Քաղցկեղի և դրա բٳժման հետևան-

քով առաջացած բարդ զգացմٳնք-

ներն ٳ ապրելակերպի փոփոխٳ-

թյٳնները խնամատարների, ընտա-

նիքի այլ անդամների և ընկերների 

համար կարող են նٳյնքան ճնշող 

դառնալ, որքան և ձեզ համար: Մի 

քանի հետազոտٳթյٳններ ցٳյց են 

տվել, որ խնամատարների մոտ 

բարձր է դեպրեսիայի առաջացման 

վտանգը:

Պալիատիվ խնամքի մասնագետնե-

րը վերապատրաստٳմ են անցնٳմ՝ 

խնամատարների կարիքները հոգա-

լٳ և նրանց սեփական մտատանջٳ-

թյٳնն ٳ հٳզական ցավը հաղթա-

հարելٳ հարցٳմ օգնելٳ համար։

Հետազոտٳթյٳններն առաջարկٳմ 

են խնամատարներին ավելի վաղ 

սկսել օգտվել պալիատիվ խնամքի 

ծառայٳթյٳններից, ինչի շնորհիվ 

նրանք կկարողանան ավելի լավ 

հաղթահարել խնամատարٳթյան 

փորձٳթյٳնը։ Ձեզ բٳժող թիմը 

կարող է աջակցٳթյٳն ցٳցաբերել 

խնամատարներին՝

Ÿ Պարզաբանելով ձեր հիվանդٳ-

թյան բնٳյթը, բٳժման ընթացքը 

և նշանակված դեղորայքի ազ-

դեցٳթյٳնը

Ÿ Սովորեցնելով խնամքի խնդիրնե-

րի կարգավորման միջոցներ՝ կի-

րառելով ստեղծագործականٳ-

թյٳն, լավատեսٳթյٳն և պլանա-

վորٳմ

Ÿ Խթանելով ինքնախնամքը, նե-

րառյալ առողջ սնٳնդ, վարժٳ-

թյٳններ և հանգիստ

Ÿ Հٳշելով, թե ինչպես խնամատա-

րը կարող է պացիենտի հետ ար-

դյٳնավետ փոխգործակցٳթյան 

մթնոլորտ ձևավորել

Ÿ Ապահովելով աջակցող միջավայր 

և դրա զարգացման ٳղիները

Ÿ Խթանելով խնամատարների կող-

մից որոշٳմներ ընդٳնելը և սա-

տարելով նրանց կայացրած որո-

շٳմներٳմ

Ÿ Ուղղորդելով խորհրդատվٳթյան 

և կարճատև հանգստի նպատա-

կով միջանկյալ խնամքի ծառայٳ-

թյٳնից օգտվելٳ

Ÿ Օգնելով հիվանդٳթյան վերջին 

փٳլٳմ խնամքի պլանավորման 

գործٳմ
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Քաղցկեղի, դրա բٳժման և ձեր կա-

րիքների մասին խոսելը պալիատիվ 

խնամքի կարևոր մասն է: Այս հար-

ցերի շٳրջ խոսակցٳթյٳններն օգ-

նٳմ են հստակեցնել ձեր նպատակ-

ներն ٳ ակնկալիքները: Խոսելով՝ 

դٳք կարող եք արտահայտել ձեր 

ցանկٳթյٳնները։ Օրինակ՝ շարٳ-

նակել քաղցկեղի բٳժٳմը որքան 

հնարավոր է  երկար՝  անկախ 

բٳժման դժվարٳթյٳններից։ Կամ 

ապահովել կյանքի որոշակի որակ, 

նٳյնիսկ եթե դա նշանակٳմ է ինչ-

որ պահի բٳժման դադարեցٳմ: 

Լավագٳյն պալիատիվ խնամքն 

ապահովվٳմ է այն ժամանակ, երբ 

հիվանդները և նրանց ընտանիքնե-

րը համագործակցٳմ են բٳժող թի-

մի հետ:

Մի՛ վախեցեք ձեզ բٳժող թիմին հար-

ցեր տալٳց կամ ձեր կարծիքը, նա-

խասիրٳթյٳններն ٳ մտահոգٳ-

թյٳններն արտահայտելٳց: Տեղե-

կացրեք ձեզ բٳժող թիմի անդամնե-

րին, եթե զգٳմ եք որևէ ցավ, ան-

հարմարٳթյٳն կամ այլ կողմնակի 

ազդեցٳթյٳններ՝ բերանի խոռոչի 

խոցեր, սրտխառնոց, փսխٳմ և փոր-

կապٳթյٳն, նٳյնիսկ եթե կարծٳմ 

եք, որ դրանք լٳրջ չեն: Սովորաբար 

այս ախտանշաններից ազատվելٳ 

մի քանի տարբերակներ կան, սա-

կայն բժիշկներն ٳ բٳժքٳյրերը 

պետք է իմանան, որ ցավ կամ ան-

հարմարٳթյٳն եք զգٳմ, որպեսզի 

օգնեն թեթևացնել դրանք: Եթե 

շփոթված եք և չեք կողմնորոշվٳմ 

ձեզ հայտնի տարբերակներٳմ, 

քննարկեք դրանք բٳժող թիմի ան-

դամների հետ՝ նրանցից ստանալով 

ավելի մանրամասն տեղեկٳթյٳն-

ներ։ Նրանք կարող են առաջնորդել 

ձեզ որոշٳմների կայացման գործ-

ընթացٳմ, որպեսզի կարողանաք 

տեղեկացված ընտրٳթյٳն կատա-

րել ձեր խնամքի վերաբերյալ (տես 

«Բٳժող թիմի հետ խոսելٳ խոր-

հٳրդներ» բաժինը 31 էջٳմ):

Եթե ձեզ ٳղղորդել են պալիատիվ 

խնամքի մասնագետի մոտ, ձեր 

պալիատիվ խնամքի թիմը կարող է 

օգնել ձեզ և ձեր խնամատարներին 

հասկանալ ձեր ախտորոշٳմը, 

բٳժման պլանը և հիվանդٳթյٳնից 

վերականգնվելٳ հնարավորٳթյան 

կանխատեսٳմը: Նշված դրٳյթները 

կարող են փոփոխվել ձեր հիվանդٳ-

թյան ողջ ընթացքٳմ, ٳստի շարٳ-

նակեք բաց և անկեղծ քննար-

կٳմներ ٳնենալ ձեր ٳռٳցքաբանի 

և պալիատիվ խնամքի թիմի հետ:

ԽՈՍԵՔ ՁԵՐ ԽՆԱՄՔԻ ՄԱՍԻՆ
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ՋԵՄՄԱՅԻ ՊԱՏՄؤؤՆԸ

Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորո-

շٳմից հետո Ջեմմայի ٳռٳցքա-

բանը նրան խորհٳրդ տվեց քիմիա-

թերապիա ստանալ նախքան ձախ 

կրծքից ٳռٳցքը վիրահատٳթյամբ 

հեռացնելը։ Քիմիաթերապիայի յٳ-

րաքանչյٳր կٳրսից մի քանի ժամ 

հետո  նա  չափազանց  ժեղٳ 

սրտխառնոց էր ٳնենٳմ և փսխٳմ։ 

Դա տեղի էր ٳնենٳմ ամեն անգամ, 

երբ նա բٳժٳմ էր ստանٳմ, և 

տևٳմ մի քանի ժամ:

Բٳժٳմից մի քանի շաբաթ անց 

Ջեմմայի բժիշկը հարցրեց, թե ինչ-

պես է նա իրեն զգٳմ: Կինը պատմեց 

իրեն տանջող սրտխառնոցի և 

փսխման մասին, բայց ասաց, որ 

հասկանٳմ է, որ դրանք «քիմիաթե-

րապիայի մի մասն են»։ Բժիշկը բա-

ցատրեց, որ թեև այս կողմնակի ազ-

դեցٳթյٳնները տարածված են, կան 

մի շարք եղանակներ դրանք վերա-

հսկելٳ համար՝ կիրառելով պալիա-

տիվ խնամք:

Այս զրٳյցից հետո Ջեմման սկսեց 

ստանալ դեղամիջոց սրտխառնոցի 

դեմ, որն ընդٳնٳմ էր ներերակային 

միջամտٳթյամբ ամբٳլատորիայٳմ 

իր հերթական քիմիաթերապիայի 

կٳրսը սկսելٳց 30 րոպե առաջ: 

Բժիշկը սրտխառնոցի դեմ մեկ այլ 

դեղամիջոց ևս նշանակեց, որը 

Ջեմման կարող էր ընդٳնել տանը՝ 

օրական երեք անգամ։ Իսկ բٳժ-

քٳյրն օգնեց գործնական խորհٳրդ-

ներով, օրինակ՝ կոճապղպեղ ٳտել և 

 ց հետո որոշ ժամանակٳտելٳ

չպառկել, նստած մնալ:

Ջեմմայի սրտխառնոցը գրեթե վե-

րացավ, բայց երկրորդ դեղամիջոցը 

նրան այնքան քնկոտ էր դարձնٳմ, 

որ չէր կարողանٳմ արթٳն մնալ մի 

քանի ժամից ավելի։ Տեղեկանալով 

այդ անհարմարٳթյան մասին, 

բժիշկն այդ դեղը փոխարինեց մաշ-

կին կպնող սպեղանիով, որն այլ տե-

սակի դեղամիջոց էր պարٳնակٳմ, 

և արդյٳնքٳմ սրտխառնոցն ٳ 

քնկոտٳթյٳնը գրեթե ամբողջٳ-

թյամբ վերացան։

«Ես կարծٳմ էի, որ քիմիաթերա-

պիայի պատճառով նման տկարٳ-

թյٳնը քաղցկեղի բٳժման բնա-

կանոն մի մասն է», - ասաց Ջեմման։ 

«Ես իմացա, որ այսօր առկա բոլոր 

նոր դեղամիջոցների շնորհիվ ես կա-

րող եմ չտառապել: Ո՞րն է տառա-

պանքի իմաստը, եթե այն հնարա-

վոր է վերացնել։ Ես կարողացա 

ավարտել քիմիաթերապիան և հա-

ջողٳթյմաբ վիրահատվել»:
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Ստանալ ցանկալի խնամք

Թեև խնամատարի, սիրելիների և 

բٳժող թիմի հետ ձեր ցանկٳթյٳն-

ների մասին խոսելը հաճախ բավա-

կան է, կան նաև օրենքով պարտա-

դրվող փաստաթղթեր բٳժման այն 

տեսակների մասին, որոնք դٳք նա-

խապես ամրագրٳմ եք որպես նախ-

ընտրելի կամ ոչ ցանկալի այն դեպքի 

համար, երբ ի վիճակի չեք լինի ինք-

նٳրٳյն որոշٳմ/ընտրٳթյٳն կա-

յացնել: Շատերը կարծٳմ են, որ այս 

տեսակի փաստաթղթերի կիրա-

ռٳմն օգտակար է միայն կյանքի վեր-

ջٳմ, այնٳամենայնիվ, անկախ նրա-

նից, թե հիվանդٳթյան որ փٳլն է 

ախտորոշվել ձեզ մոտ, այս փաստա-

թղթերը կարևոր են:

ԲؤԺՈՂ ԹԻՄԻ ՀԵՏ ԽՈՍԵԼؤ ԽՈՐՀؤՐԴՆԵՐ

Ÿ Խնդրեք բժշկին բացատրել ձեր ախտորոշٳմը, բٳժման պլանը և կան-

խատեսվող արդյٳնքը, այսինքն՝ ապաքինվելٳ հնարավորٳթյٳնը։ 

Դրանք կարող են փոխվել ժամանակի ընթացքٳմ, այնպես որ շարٳ-

նակեք բաց, անկեղծ քննարկٳմներ ٳնենալ ձեր բժշկի հետ:

Ÿ Գրի առեք ձեր հարցերը նախքան հանդիպٳմները կամ տնային այցելٳ-

թյٳնները: Սա կարող է նվազեցնել սթրեսի մակարդակը և օգնել հնարա-

վորինս արդյٳնավետ օգտագործել ձեզ բٳժող թիմի հետ անցկացրած 

ժամանակը:

Ÿ Գրի առեք ձեր ֆիզիկական, հٳզական և գործնական մտահոգٳթյٳննե-

րը, որպեսզի կարողանաք դրանք քննարկել ձեր հաջորդ հանդիպման ժա-

մանակ: Սոցիալական, հٳզական, ֆٳնկցիոնալ և հոգևոր կարիքների 

լٳծٳմը նٳյնքան կարևոր է, որքան ֆիզիկական առողջٳթյան հետ 

կապված խնդիրները:

Ÿ Եթե չեք հասկանٳմ որևէ բացատրٳթյٳն, նկարագրٳթյٳն կամ անծա-

նոթ բժշկական բառ, խնդրեք բٳժող թիմից որևէ մեկին բացատրել այն:

Ÿ Տեղեկացրեք ձեզ բٳժող թիմին ցանկացած ցավի, անհարմարٳթյան 

կամ այլ կողմնակի ազդեցٳթյٳնների մասին, նٳյնիսկ եթե կարծٳմ եք, 

որ դրանք լٳրջ չեն:
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Ինչպիսի հարցեր հղել

Քաղցկեղի ախտորոշٳմից անմի-

ջապես հետո կարևոր է խոսել ձեզ 

բٳժող թիմի հետ՝ ձեր բٳժման կան-

խատեսվող արդյٳնքը, բٳժման 

նպատակները, ինչպես նաև ախտա-

նշանները և կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳնները կառավարելٳ ձեզ հասա-

նելի տարբերակները հասկանալٳ 

համար: Բոլոր հնարավոր միջոցնե-

րի պլանավորٳմը, ներառյալ պա-

լիատիվ խնամքի անհրաժեշտٳթյٳ-

նը, կօգնի ձեզ, ձեր խնամատարնե-

րին, ընտանիքի անդամներին և ըն-

կերներին ավելի լավ հաղթահարել 

այն, ինչ սպասվٳմ է ապագայٳմ:

Հարցեր ախտորոշման մասին

Ÿ Քաղցկեղի ո՞ր տեսակն է ախտո-

րոշվել ինձ մոտ։

Ÿ Ինձ մոտ ախտորոշված քաղցկեղն 

 նի՞ ենթատեսակ։ Կա՞ն այնպիսիٳ

առանձնահատկٳթյٳններ, որոնք 

օգտակար կլինի իմանալ:

Ÿ Կոնկրետ որտե՞ղ է տեղակայված 

ցքը։ٳռٳ

Ÿ Ո՞ր փٳլٳմ է։ Ի՞նչ է դա նշանակٳմ։

Ÿ Ինչպիսի՞ն է իմ բٳժման կանխա-

տեսվող արդյٳնքը: Հնարավո՞ր է, 

որ ես լիովին ապաքինվեմ քաղց-

կեղի այս տեսակից:

Ÿ Որտե՞ղ կարող եմ ավելի շատ տե-

ղեկٳթյٳններ գտնել քաղցկեղի 

այս տեսակի մասին:

Հարցեր ախտանշանների մասին

Ÿ Որո՞նք են այս տեսակի քաղցկեղի 

ընդհանٳր ախտանշանները:

Ÿ Ինչպե՞ս կարելի է դրանք կանխել 

կամ կառավարել:

Ÿ Խնդրեք ընտանիքի անդամներից կամ ընկերներից մեկին ٳղեկցել ձեզ 

բժշկի հետ հանդիպմանը, որպեսզի օգնեն մտապահել և գրանցել ձեզ 

համար կարևոր տեղեկٳթյٳնները։ Սա թٳյլ կտա ձեզ կենտրոնանալ 

զրٳյցի վրա, իսկ հետո գրառٳմների օգնٳթյամբ նորից անդրադառնալ 

ստացած տեղեկٳթյٳններին։

Ÿ Հետևեք ձեր ախտանշաններին և կողմնակի ազդեցٳթյٳններին, 

գրանցեք դրանք ըստ տեսակների՝ որքան հաճախ են տեղի ٳնենٳմ և 

որքան ծանր են: Սա կօգնի բժշկին բացահայտել դրանց պատճառները և 

լٳծٳմներ գտնել:
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Ÿ Որո՞նք են այդ հնարավոր ախտա-

նշանների բٳժման տարբերակ-

ները:

Ÿ Արդյո՞ք որոշ գործողٳթյٳններ 

կվատթարացնեն այդ ախտա-

նշանների դրսևորٳմը:

Հարցեր բٳժման մասին

Ÿ Որո՞նք են բٳժման տարբերակ-

ները:

Ÿ Ինչպիսի՞ բٳժٳմ կամ բٳժման 

համակցված մոտեցٳմ եք առա-

ջարկٳմ և ինչٳ՞։

Ÿ Ո՞րն է յٳրաքանչյٳր բٳժման տե-

սակի նպատակը՝ քաղցկեղը վե-

րացնե՞լը, իմ ինքնազգացողٳթյٳ-

նը բարելավե՞լը, թե՞՝ երկٳսը միա-

սին:

Ÿ Ո՞ր մասնագետներն են լինելٳ ինձ 

բٳժող թիմի կազմٳմ, և ի՞նչ է 

անելٳ նրանցից յٳրաքանչյٳրը:

Ÿ Այս բٳժٳմն ինչպե՞ս կազդի իմ առ-

օրյա կյանքի վրա: Կկարողանա՞մ 

աշխատել, մարզվել և իրականաց-

նել իմ սովորական գործٳնեٳթյٳ-

նը:

Հարցեր բٳժման պատճառով 

առաջացող կողմնակի 

ազդեցٳթյٳնների մասին

Ÿ Որո՞նք են բٳժման յٳրաքանչյٳր 

տարբերակի հնարավոր կարճա-

ժամկետ և երկարաժամկետ 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնները:

Ÿ Հնարավո՞ր է նախապատրաստվել 

բٳժմանն այնպես, որ նվազեցվի 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնների հա-

վանականٳթյٳնը:

Ÿ Եթե որևէ կողմնակի ազդեցٳթյٳն 

դրսևորվի ինձ մոտ, ինչպե՞ս կարե-

լի է այն կառավարել:

Ÿ Արդյոք պե՞տք է հետևեմ իմ ٳնե-

ցած ախտանշաններին կամ 

կողմնակի ազդեցٳթյٳններին: 

Եթե ա  յո, ապա ինչպե՞ս:

Ÿ Եթե ինձ մոտ առաջանա նոր ախ-

տանշան կամ կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳն, կամ գոյٳթյٳն ٳնեցողը 

վատթարանա, ի՞նչ պետք է անեմ:

Ÿ Ինչպե՞ս կարող եմ ինձ հնարավո-

րինս առողջ պահել բٳժման ըն-

թացքٳմ:
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Ÿ Ապրելակերպի ինչպիսի՞ փոփո-

խٳթյٳններ, օրինակ՝ սննդակար-

գի, մարզանքի, հանգստի, պետք է 

անեմ, որպեսզի առողջ լինեմ բٳ-

ժٳմից առաջ և հետո:

Ÿ Իմ բٳժٳմներից որևէ մեկը կարո՞ղ 

է ազդել իմ սեռական կյանքի վրա: 

Եթե ա  յո, ապա ինչպե՞ս և ինչքա՞ն 

ժամանակով:

Ÿ Արդյոք այս բٳժٳմը կազդի՞ հղիա-

նալٳ կամ երեխա ٳնենալٳ իմ 

-թյան վրա: Եթե ա  յո, կաٳնակٳ

րո՞ղ եմ խոսել վերարտադրողա-

կան առողջٳթյան մասնագետի 

հետ նախքան քաղցկեղի բٳժման 

մեկնարկը։

Ÿ Ինձ մոտ ախտորոշված քաղցկեղի 

բٳժման պատճառով ինչպիսի՞ եր-

կարաժամկետ կողմնակի ազդե-

ցٳթյٳններ կամ ٳշացած խնդիր-

ներ են հնարավոր։

Հարցեր աջակցٳթյան մասին

Ÿ Ի՞նչ տեսակի աջակցٳթյան ծառա-

յٳթյٳններ է տրամադրٳմ պա-

լիատիվ խնամքը:

Ÿ Կարո՞ղ եք խորհٳրդ տալ մեկին, 

ով մասնագիտացած է պալիատիվ 

խնամքի մեջ:

Ÿ Որտե՞ղ կարող եմ ստանալ պալիա-

տիվ խնամքի ծառայٳթյٳններ:

Ÿ Ի՞նչ այլ աջակցٳթյան ծառայٳ-

թյٳններ են հասանելի ինձ կամ իմ 

ընտանիքին:

Ÿ Եթե ինձ անհանգստացնٳմ է 

քաղցկեղի բٳժման գործնական 

մտահոգٳթյٳնները կառավարե-

լٳ հարցը, ո՞վ կարող է օգնել:

Հարցեր պալիատիվ խնամքի 

թիմին

Ÿ Ո՞ր մասնագետներն են լինելٳ իմ 

պալիատիվ խնամքի թիմٳմ, և ի՞նչ է 

անելٳ նրանցից յٳրաքանչյٳրը:

Ÿ Որքա՞ն հաճախ եմ շփվելٳ պա-

լիատիվ խնամքի թիմի հետ:

Ÿ Ո՞ր դեպքերٳմ և ինչպե՞ս պետք է դի-

մեմ պալիատիվ խնամքի թիմին:

Ÿ Ո՞ւմ հետ պետք է կապ հաստատեմ 

աշխատանքային ժամերից դٳրս 

կամ արտակարգ իրավիճակների 

դեպքٳմ:

Ÿ Ինչպե՞ս է իմ խնամքը համակարգ-

վելٳ ինձ բٳժող ٳռٳցքաբանի, 

ինչպես նաև այլ բٳժաշխատողնե-

րի հետ:

Ÿ Եթե որևէ մտահոգٳթյٳն ٳնե-

նամ, ٳ՞մ պետք է առաջինը դիմեմ՝ 

պալիատիվ խնամքի՞, թե՞՝ ٳռٳց-

քաբանական թիմին:
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Ադյٳվանտային  թերապիա. 

հիմնական բٳժٳմից հետո իրակա-

նացվող մեկ այլ բٳժٳմ՝ քաղցկեղի 

կրկնվելٳ հավանականٳթյٳնը 

նվազեցնելٳ նպատակով՝ օրգանիզ-

մٳմ մնացած քաղցկեղային բջիջ-

ները ոչնչացնելٳ միջոցով: Այն սո-

վորաբար վերաբերٳմ է վիրահա-

տٳթյٳնից հետո իրականացվող քի-

միաթերապիային, ճառագայթային 

բٳժմանը, հորմոնալ թերապիային 

և/կամ իմٳնաթերապիային:

Խնամատար. մարդ, որը կարևոր 

ֆիզիկական, գործնական և հٳզա-

կան աջակցٳթյٳն է ցٳցաբերٳմ 

քաղցկեղով հիվանդ մարդٳն: Խնա-

մատար հաճախ լինٳմ է պացիենտի 

ընտանիքի անդամը կամ ընկերը, 

որը կատարٳմ է մի շարք պարտա-

կանٳթյٳններ՝ ամենօրյա կամ ըստ 

անհրաժեշտٳթյան:

Քիմիաթերապիա. դեղամիջոցների 

օգտագործٳմ քաղցկեղի բջիջները 

ոչնչացնելٳ նպատակով:

Քրոնիկական. վերաբերٳմ է հի-

վանդٳթյանը կամ վիճակին, որը եր-

կար ժամանակ է շարٳնակվٳմ՝ հա-

ճախ դանդաղ ընթացքով:

Լրացٳցիչ բժշկٳթյٳն. բٳժման, 

մոտեցٳմների և պարագաների բազ-

մազան մի խٳմբ, որոնք կիրառվٳմ 

են ի լրٳմն քաղցկեղի ստանդարտ 

բٳժٳմների:

Ապաքինٳմ. առողջٳթյան լիովին 

վերականգնٳմ։ Այս եզրٳյթը եր-

բեմն օգտագործվٳմ է, երբ մարդٳ 

մոտ ախտորոշված քաղցկեղը չի 

կրկնվել բٳժٳմն ավարտելٳց 

առնվազն հինգ տարի հետո: Այնٳ-

ամենայնիվ, «ապաքինման» հաս-

կացٳթյٳնը դժվար է կիրառել 

քաղցկեղի դեպքٳմ, քանի որ բٳ-

ժٳմից հետո չբացահայտված քաղց-

կեղային բջիջները երբեմն կարող են 

մնալ մարմնٳմ՝ պատճառ դառնա-

լով քաղցկեղի ավելի ٳշ կրկնմանը։ 

Հինգ տարի անց քաղցկեղի կրկնٳ-

մը հնարավոր է։

Հոգնածٳթյٳն. քաղցկեղի և/կամ 

դրա բٳժման հետ կապված հոգնա-

ծٳթյٳնը ֆիզիկական, հٳզական 

կամ մտավոր ٳժասպառٳթյան կամ 

հյٳծվածٳթյան մշտական զ  գացٳմ 

է: Այս տեսակի հոգնածٳթյٳնը տար-

բերվٳմ է ոչ բավարար հանգստա-

նալٳ պատճառով սովորական հոգ-

նածٳթյٳնից:

ԲԱՌԱՐԱՆ
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Հոսպիս. հաստատٳթյٳն կամ ծրա-

գիր, որն ապահովٳմ է պալիատիվ 

խնամք այն անձին, ٳմ կյանքի տևո-

ղٳթյٳնը կանխատեսվٳմ է վեց 

ամսից կարճ։ Հոսպիսային խնամքը 

նպատակ ٳնի նվազեցնել ցավն ٳ 

անհարմարٳթյٳնը,  որպեսզի 

մարդն իր կյանքի ավարտին մոտե-

նա խաղաղٳթյամբ, հարգանքով և 

արժանապատվٳթյամբ:

Իմٳնաթերապիա. քաղցկեղի բٳժ-

ման տեսակ, որի նպատակն է խթա-

նել օրգանիզմի բնական պաշտպա-

նٳթյٳնը քաղցկեղի դեմ պայքարե-

լٳ համար։ Իմٳնաթերապիայով կի-

րառվٳմ են նյٳթեր, որոնք արտա-

դրվٳմ են հենց օրգանիզմի կողմից 

կամ լաբորատորիայٳմ՝ իմٳնային 

համակարգի գործառٳյթը բարելա-

վելٳ, թիրախավորելٳ կամ վերա-

կանգնելٳ համար:

Անպտղٳթյٳն. հղիանալٳ կամ երե-

խա ٳնենալٳ անկարողٳթյٳն:

Ինտեգրատիվ բժշկٳթյٳն. քաղց-

կեղի բժշկական բٳժման և լրացٳ-

ցիչ թերապիաների համակցٳթյٳն՝ 

պացիենտի ախտանշանները և 

կողմնակի ազդեցٳթյٳնները կա-

ռավարելٳ համար։

Ուշացած կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳններ .  քաղցկեղի բٳժման 

կողմնակի ազդեցٳթյٳններ, որոնք 

առաջանٳմ են քաղցկեղի ախտորո-

շٳմից ամիսներ կամ տարիներ անց՝ 

պայմանավորված քաղցկեղի համա-

պատասխան բٳժٳմներով, ինչպի-

սիք են քիմիաթերապիան, ճառա-

գայթային թերապիան կամ վիրա-

հատٳթյٳնը:

Մետաստազ. քաղցկեղի տարա-

ծٳմն օրգանիզմի այլ հատվածնե-

րٳմ։ Ուռٳցքի աճի հետ միաժամա-

նակ բջիջները կարող են անջատվել 

դրանից և արյٳնատար ٳ ավշային 

անոթների միջոցով հայտնվել 

մարմնի այլ հատվածներٳմ՝ ավշա-

հանգٳյցներٳմ, գլխٳղեղٳմ, թոքե-

րٳմ, ոսկրերٳմ, լյարդٳմ և այլն:

Սրտխառնոց. փսխելٳ ցանկٳ-

թյٳն:

Ուռٳցքաբան. բժիշկ, որը զբաղվٳմ 

է քաղցկեղի բٳժմամբ: Ուռٳցքա-

բանٳթյան մեջ կան ավելի նեղ մաս-

նագիտացٳմներ՝ քիմիաթերապևտ, 

վիրաբٳյժ-ٳռٳցքաբան, ճառագայ-

թային ٳռٳցքաբան, մանկական 

:ցքաբանٳռٳ
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Ուռٳցքաբանٳթյան բٳժքٳյր. 

բٳժքٳյր, որը մասնագիտանٳմ է 

քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց 

խնամքի գործٳմ:

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 

խնդիրները՝ ֆիզիկական, հոգեսո-

ցիալական կամ հոգևոր:

Կանխատեսٳմ.  ապաքինման/ 

առողջացման հավանականٳթյٳն, 

հիվանդٳթյան ելքի ենթադրٳթյٳն։

Հոգեբան/հոգեբٳյժ. հոգեկան 

առողջٳթյան մասնագետներ, 

որոնք զբաղվٳմ են անձի հٳզա-

կան, հոգեբանական և վարքային 

խնդիրներով:

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:

Կրկնٳմ (ռեցիդիվ)․ քաղցկեղի 

կրկնٳմ այն ժամանակաշրջանից հե-

տո, երբ այն հնարավոր չի եղել 

հայտնաբերել: «Տեղային ռեցիդիվ» 

նշանակٳմ է, որ քաղցկեղը կրկնվել 

է այն նٳյն ընդհանٳր հատվածٳմ, 

որտեղ ի սկզբանե տեղակայված է 

եղել ըստ առաջնային ախտորոշ-

ման: «Ռեգիոնար ռեցիդիվ» նշանա-

կٳմ է, որ քաղցկեղը կրկնվել է 

առաջնային տեղակայման հատվա-

ծին հարող ավշային հանգٳյցնե-

րٳմ կամ այլ հյٳսվածքներٳմ՝ սովո-

րաբար ٳղղակի տարածման միջո-

ցով: «Հեռավոր ռեցիդիվ» նշանա-

կٳմ է, որ քաղցկեղը կրկնվել ٳ 

հայտնվել է մարմնի այլ հատվածնե-

րٳմ՝ սովորաբար տարածվելով ար-

յٳնատար ٳ ավշային անոթների մի-

ջոցով։

Վերականգնٳմ (ռեաբիլիտացիա). 

ծառայٳթյٳններ և ռեսٳրսներ, 

որոնք օգնٳմ են քաղցկեղով հի-

վանդ մարդٳն քաղցկեղի բٳժման 

ընթացքٳմ և դրանից հետո վերա-

կանգնել իր լավագٳյն ֆիզիկական, 

սոցիալական, հոգեբանական և աշ-

խատանքային գործٳնեٳթյٳնը:
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Ռեմիսիա. քաղցկեղի նշանների և 

ախտանիշների անհետացٳմ, բայց 

պարտադիր չէ, որ հիվանդٳթյٳնն 

ամբողջٳթյամբ վերանա: Անհետա-

ցٳմը կարող է լինել ժամանակավոր 

կամ մշտական:

Խնամատարի «արձակٳրդային» 

խնամք. կարճաժամկետ խնամք, 

որի շնորհիվ խնամատարները կա-

րող են հանգստանալ՝ մի քանի ժա-

մով կամ օրով։

Սքրինինգ. պարբերական պրոցե-

դٳրաներ կամ հետազոտٳթյٳն-

ներ, որոնց նպատակն է բացահայ-

տել հիվանդٳթյٳնը կամ գնահա-

տել դրա առաջացման ռիսկը, եթե 

բացակայٳմ են հիվանդٳթյան ախ-

տանշանները։

Կողմնակի ազդեցٳթյٳն. բٳժման 

անցանկալի արդյٳնք, ինչպիսիք են 

ցավը, հոգնածٳթյٳնը, սրտխառ-

նոցը, փսխٳմը կամ մազաթափٳ-

թյٳնը:

Փٳլ. միջոց, որը նկարագրٳմ է 

քաղցկեղի տեղակայման վայրը, 

դրա տարածված լինելը և որ հատ-

վածներٳմ, տարածվածٳթյան դեպ-

քٳմ այլ օրգանների վրա հնարավոր 

ազդեցٳթյٳնը:

Վիրահատական բٳժٳմ. վիրահա-

տٳթյան միջոցով մարմնից քաղցկե-

ղային հյٳսվածքի հեռացٳմ:

Ապրելիٳթյٳն. այս եզրٳյթը մի 

քանի սահմանٳմ ٳնի, և տարբեր 

մարդկանց կողմից տարբեր կերպ է 

ընկալվٳմ։ Առավել տարածվածնե-

րից են՝ բٳժման ավարտից հետո հի-

վանդٳթյան ախտանշանների բա-

ցակայٳթյٳնը և կյանքն ٳռٳցքա-

յին հիվանդացٳթյամբ հանդերձ՝ 

բٳժման ընթացքٳմ ٳ դրանից 

հետո։

Ապրելիٳթյան/հետագա խնամքի 

պլան. հետագա հսկող հետազոտٳ-

թյٳնների և թեստերի անհատակա-

նացված ժամանակացٳյց, որը 

բժիշկը խորհٳրդ է տալիս հիվանդի 

ակտիվ բٳժման ավարտից հետո: 

Սա կարող է ներառել կանոնավոր 

ֆիզիկալ զննٳմներ և/կամ բժշկա-

կան հետազոտٳթյٳններ՝ հետագա 

ամիսների և տարիների ընթացքٳմ 

հիվանդի ապաքինٳմը մշտադի-

տարկելٳ նպատակով: 

Ախտանշան. մարմնի (ֆիզիկական) 

կամ մտքի (մտավոր) փոփոխٳ-

թյٳն, որը վկայٳմ է հիվանդٳթյան 

առկայٳթյան մասին:
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Թիրախային թերապիա. բٳժٳմ 

դեղամիջոցներով, որոնք ազդեցٳ-

թյٳն են գործٳմ ٳռٳցքի աճն ٳ 

կենսագործٳնեٳթյٳնը պայմանա-

վորող որոշակի գեների, սպիտա-

կٳցների կամ այլ մոլեկٳլների վրա:

Բٳժման ամփոփագիր. ակտիվ 

բٳժման ժամանակահատվածٳմ 

ստացած տարատեսակ բٳժٳմների 

գրավոր ամփոփագիր: Սա հաճախ 

օգտագործվٳմ է ապրելիٳթյան/հե-

տագա խնամքի պլանի հետ համա-

տեղ՝ քաղցկեղ վերապրածի երկա-

րաժամկետ առողջٳթյٳնը մշտա-

դիտարկելٳ նպատակով:

ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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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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«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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ՀԱՎԵԼՎԱԾ. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐؤՄՆԵՐ

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։
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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։

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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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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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:

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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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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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:

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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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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«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,

Ուղեցٳյց պացիենտների և խնամատարների համար 
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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`

• 3-րդ հոդված (կյանքի իրավٳնք)

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

պատվٳթյٳնը նվաստացնող վերաբերմٳնքի արգելٳմ)

• 7-րդ հոդված (պաշտպանٳթյٳն խտրականٳթյٳնից)

• 12-րդ հոդված (անձնական կյանքի իրավٳնք)

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

վٳնք)

• 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:   
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«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի կողմից մշակված և

       տպագրված պացիենտական գրքٳյկները՝

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԽՆԱՄՔ

«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
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ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ԵՎ 
ԽՆԱՄԱՏԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

ՊԱԼԻԱՏԻՎ 
ԽՆԱՄՔ 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 



«Պալիատիվ խնամք ․-յٳյց պացիենտների և խնամատարների համար» գրքٳղեցٳ 
կٳմ տեղ գտած խորհٳրդները բժշկական կամ իրավաբանական բնٳյթի չեն և չեն 

փոխարինٳմ մասնագետի խորհրդատվٳթյանը: Առողջական վիճակի հետ կապ-

ված ցանկացած հարցով պետք է անհապաղ դիմել բժշկի: Մի՛ մերժեք մասնագետ-

ների խորհրդատվٳթյٳնը և մի՛ հետաձգեք բժշկին այցելٳթյٳնը, եթե անգամ 

գրքٳյկٳմ առկա են Ձեր դեպքին համապատասխան տեղեկٳթյٳններ։ Եթե գրքٳյ-

կٳմ հիշատակված է ինչ-որ սննդատեսակ, ծառայٳթյٳն կամ բٳժման եղանակ, 

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

գործական հիմնադրամի կողմից: Պացիենտների համար կրթական նյٳթերٳմ զե-

տեղված տեղեկٳթյٳնը նախատեսված չէ կիրառվելٳ որպես բժշկական խորհٳրդ 

կամ փոխարինելٳ բٳժող բժշկի մասնագիտական դատողٳթյանը։ «ՀԵՆԱՐԱՆ» 

բարեգործական հիմնադրամի կարծիքով՝ բٳժմանն առնչվող բոլոր որոշٳմները 

պացիենտներն ٳ նրանց բժիշկները պետք է համատեղ կայացնեն։

Սٳյն գրքٳյկի ցանկացած վերարտադրٳմն ٳ տարածٳմն առանց «ՀԵՆԱՐԱՆ» 

բարեգործական հիմնադրամի համաձայնٳթյան արգելվٳմ է։

Սٳյն ٳղեցٳյցի տպագրٳթյٳնը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակٳթյան 

հիմնադրամներ - Հայաստան կազմակերպٳթյան օժանդակٳթյան շնորհիվ: 

Ուղեցٳյցٳմ գտած տեսակետները և վերլٳծٳթյٳններն արտահայտٳմ են հեղինակների 

կարծիքը և կարող են չհամընկնել Բաց հասարակٳթյան հիմնադրամներ – Հայաստան 

կազմակերպٳթյան տեսակետների և դիրքորոշٳմների հետ:



Գրքٳյկը տրամադրվٳմ է ԱՆՎՃԱՐ:

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։


