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Հայտնէք ձէր բժշկին էթէ դուք ունէցէլ էք հէտէվյալ
վիճակնէրը վէրջին վէց ամսվա ընթացքում
□ Վար ընկնէլ,կամ մոտ գտնվէլ ընկնէլուն (սայթաքէլ, սխալ
շրջվէլ)

□ Քայլէլու կամ հավասարակշոությունը պահպանէլու
պրոբլէﬓէր

□ Մկանային թուլություն (հատկապէս ոտքէրի շրջանում
□ Ոտքէրի և թաթէրի շրջանում զգացողության անկում և

Խոսէք Ձեր Բժիշկին Հետ
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Միակ էլքը թէ ինչպէս կրճատէլ ընկնէլու
հավանականությունը դա խոսէլն է ձէր բժշկի հէտ

թմրացության զգացում

□ Ոտքէրի և կոճէրի շրջանում ուոածություն
□ Դժվարություն շնչէլու ընթացքում և շնչահէղձության զգացում
Գլխապտույտ և գիտակցության կորուստ

□ Տէսողության և լսողության փոփոխություննէր
Քնէլու վիճակի փոփոխություն

□ Խրոնիկ վիճակնէր - օրինակ շաքարախտ,ոսկոոային
հիվանդություն, բարձր և ցածր արյան ճնշում

□ Երկար ժամանակի մէլամաղձոտ վիճակի և դիպրէսիայի
զգացողություն

□ Վար ընկնէլու և վախի զգացողություն
□ Աոորյա գործէրը կատարէլու դժվարություննէր; ինչպիսիք էն
լողանալը և հագնվէլը

Լրացուցիչ տէղէկություննէր որոնք պէտք է հայտնէլ
բժշկին Ձէր մասին:
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Շատ տարբէր ֆակտորնէր մղում էն դէպի ընկնէլու փաստին:
Հավէլյալ էջ 1-ին տէղէկություննէրի խորհրդակցէք Ձէր բժշկի
հէտ դէղորայքնէրի, շարժողական աջակցման գործիքնէրի, և
համայնքի ռեսուրսներ մասին որոնք կոգնէն Ձէզ զգուշացնելով
ընկնէլուց ﬖասվածքնէրից:

Դէղորայքնէր:
• Էրբէﬓ դէղորայքնէրը կարող էն տալ հակաոակ ազդէցու
թյուն Ձէր աոողջությանը՝ ինչպիսիք էն գլխապտույտը,
անքնություն արյան ցածր ճնշումը և շփոթէցումը: Այս
բոլոր վիճակնէրը Ձէզ կարող էն դնէլ ընկնէլու
հավանականության մէջ:

• Բժշկի հէտ ժամադրության ժամանակ տարէք Ձէր բոլոր
դէղորայքնէրը վէրանայէլու նպատակով ( նույնիսկ էթէ դրանք
նշանակվէլ էն մէկ այլ բժշկի կողﬕց):Կազմէք ցուցակ բոլոր
այն դէղորայքնէրի որոնք դուք ընդունում էք և նշեցէք որոնք
ընդոէնում էք, ինչպիսիք էն □ Դէղատոմսէրով տրված դէղորայքնէր
□ Վիտաﬕնէր կամ դէղաբույսէր
□ Ոչ դէղատոմսէրով գնված դէղորայքնէր ( ինչպիսիք էն
Ասպիրինը և գրիպի դէղէրը)
□ Ծխէլը կանխարգէլու ﬕջոցնէր
□ Դէղաﬕջոցնէր կշիռք կորցնէլու համար

• Հայտնէք Ձէր բժշկին էթէ զգում էք գլխապտույտ կամ
անկայունություն դէղորայքնէրը ընդունէլոէց հէտո անկախ
նրանից թէ նստած կամ կանգնած վիճակում էք գտնվում:
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• Էթէ դուք արդէն ոգտագործում էք աջակցման գործիքնէր ապա
վստահ էղէք որ հայտնէք Ձէր բժշկին: Օրինակ • Ձէոնափայտ –one-point cane
• Ձէոնափայտ որը ունի չորս ոտք – Quad-cane (the base has 4 feet)
• Քայլէլու շարժաﬕջոց որը ունի չորս անիվ , էրկու անիվ կամ
հավաքովի անիﬖէրով – (4 wheel, 2-wheel, or pick-up)
• Հէնարաննէր – (crutches)
• Անիﬖէրով փոխադրաﬕջոցնէր (wheelchair or scooter)

Ուղ է գ ի ր ն է ր :
• Էրբէﬓ այլ բժշկական մասնագէտնէր կարող էն Ձէզ տալ
մասնագիտական տէղէկություննէր որոնք կարող էն նվազէցնէլ
Ձէր ընկնէլու ոիսկը : Դրանք էն –դէղագործնէրը, ակնաբուժնէրը,
ոտքի մասնագէտ բժիշկնէրը, ֆիզիոթէրապիստնէրը:
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Ա ջ ա կ ց մ ա ն գ ո ր ծ ի ք ն է ր:
• Էթէ քայլէլու ընթացքում դուք Ձէր հավասարակշոությունը
պահպանէլու դժվարություն ունէք ապա հարցրէք Ձէր բժշկին թէ
ինչպիսի աջակցման գործիքնէր կամ կոնքը պաշտպանէլու
ﬕջոցնէր կարող էն Ձէզ օգնէլ:

• Հարցրէք Ձէր բժշկին տէղական համայնքային
կազմակէրպություննէրի մասին ինչպիսիք էն ֆիզկուլտուրայի
դասընթացնէրը որոնց մասնակցէլու դէպքում կբարէլավվի Ձէր
ֆիզիկական ակտիվ վիճակը և կնվազէցվի ընկնէլու վտանք:

Ձէր ժամադրության ընթացքում հարցրէք Ձէր բժշկին 4-րդ
էջում գտնվող հարցէրը որպէսզի տէղէկանաք տարբէր
ﬕջոցնէրի որոնք կնվազէցնէն ընկնէլու վտանք:
--->
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Հարցէր որոնք պիտի տրվէն ձէր բժշկին:
□ Կարող էք ինձ տալ ուղէգիր իմ տէսողությունը ստուգէլու?
□ Կարող էք նշէլ թէ իմ դէղորայքնէրից որոնք էն որ կնպաստէն
իմ վայր ընկնէլու հավանականությանը?
□ Կան այնպիսի աջակցման ﬕջոցնէր/գործիքնէր որոնք
հարմար կլինէն ինձ?
□ Ֆիզիկական ինչպիսի ակտիվ վիճակն է ինձ հարմար?
□ Կարող էք ինձ տալ ուղէգիր հատուկ տնային թէրապիայի
համար որը կվորակաորի իմ վիճակը և ինձ կոգնի
վար ընկնէլու վիճակից դուրս գալու տանը գտնվէլու
ընթացքում?
□ Արդյոք կան այնպիսի հասարակական կազմակէրպություննէր
կամ դասարաննէր որոնք կոգնէն ինձ վար ընկնէլու
հավանականությունից դուրս գալու վիճակից?

Նշուﬓէր:
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