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Ախտորոշում
 □ Ինձ համար ամբողջապես 

հասկանալի չեն իմ 
բուժզննման որոշ 
արդյունքները, հատկապես.  

 

 

 

 □  Էլ ի՞նչ հետազոտություններ 
կպահանջվեն:

 □ Կարո՞ղ եմ առձեռն 
ստանալ հետազոտության 
արդյունքները, բժշկական 
եզրակացությունները և այլն:

Հիվանդության 
կրկնության դեպքեր

 □  Ի՞նչը կարող է նոպա 
առաջացնել, և ինչի՞ վրա ինձ 
արժե ուշադրություն դարձնել:

 □ Նոպա ունենալու դեպքում 
արդյոք պե՞տք է դիմեմ բժշկի:

 □ Նոպայի ժամանակ 
ախտանիշները թեթևացնելու 
համար ի՞նչ կարող եմ անել 
ինքնուրույն: 

 □ Արդյոք պե՞տք է իմ 
ախտանիշները օրագրի մեջ 
նկարագրեմ:

Բուժում
 □ Բուժման ի՞նչ տարբերակներ 

կան, դրանցից որո՞նք եք 
ինձ խորհուրդ տալիս, և ի՞նչ 
պատճառով:

 □ Ինչպե՞ս է իրականացվում 
բուժումը: Ինչի՞ն պետք է 
ուշադրություն դարձնեմ դեղեր 
օգտագործելիս:

 □ Արդյոք պե՞տք է 
դեղամիջոցներ ընդունեմ, եթե 
նոպաներ չունեմ:

 □ Ի՞նչ անեմ, եթե մոռացել եմ 
եղամիջոցն ընդունել: 

 □ Արդյո՞ք իմ կողմից ընդունվող 
մյուս դեղամիջոցները 
համատեղելի են այս բուժման 
հետ:

Այլ հարցեր
 □  ՊՀ-ն ժառանգակա՞ն 

հիվանդություն է:

 □ Կարելի՞ է բուժել ՊՀ-ն:

 □ Ինչպե՞ս և որտե՞ղ կարող 
եմ աջակցություն ստանալ 
առօրյա կյանքում:

 □ Ի՞նչ սպորտաձևերով կարելի է 
զբաղվել:

 □ Կարելի՞ է պատվաստվել՝ 
չնայած ՊՀ-ին:

 □ Ի՞նչ կարող եմ անել 
ինքնուրույն` առողջական 
վիճակս բարելավելու համար:

 □ Կարո՞ղ եմ ազդել 
հիվանդության ընթացքի վրա, 
եթե հետևեմ սննդակարգի 
ցուցումներին:

Նշեք այն հարցերը, որոնք կցանկանաք տալ անձամբ կամ ձեր երեխայի 
անունից բժշկի մոտ հաջորդ ընդունելության ժամանակ:

«Նովարտիս Ֆարմա» ՍՊԸ, 125315, ք. Մոսկվա, Լենինգրադյան պողոտա, շ. 72, առանձնաշենք 3
Հեռ.` +7 (495) 967 12 70, ֆաքս՝ +7 (495) 967 12 68
www.novartis.ru

Վ. Մ. Հարությունյան, Գ. Ս. Հակոբյան․ Պարբերական հիվանդություն (էթիոպաթոգենետիկ և կլինիկական տեսանկյուններ): 
Մ. ՄՏԳ, 2000: Օգտագործված պատկերները իրական հիվանդների պատկերներ չեն: Նյութը մշակվել է «Նովարտիս Ֆարմա» 
ՍՊԸ-ի աջակցությամբ` հիվանդության վերաբերյալ հիվանդների տեղեկացվածությունը բարձրացնելու նպատակով: Այս նյութի 
տեղեկատվությունը չի փոխարինում առողջապահության մասնագետի խորհրդատվությանը: Դիմեք ձեր բժշկին:
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Պարբերական հիվանդության  
(ՊՀ/FMF) մասին հարցերի ցուցակ 
Հարցեր, որոնք կարող եք ուղղել ձեր բուժող բժիշկին

Նշումների համար

  

 

 

 

Ներբեռնեք օգտակար նյութերը հղումից՝


