
 
 
 

Կաթվածը կանխելու և վաղօրոք ճանաչելու իմ ծրագիրը 

Անունը`    Ամսաթիվը`     
 

 Կանաչ գոտի` վերահսկվում է  
Իմ վիճակը վերահսկվում է և ես`  
 հսկողության տակ եմ պահում իմ արյան շաքարի 

մակարդակը 
 չեմ ծխում 
 գլխացավ կամ տեսողության հետ կապված խնդիրներ չունեմ 
 խոսելու կամ կուլ տալու հետ կապված դժվարություն չունեմ 
 թուլություն կամ ընդարմացում չեմ զգում թևերում կամ 

ոտքերում 
 ունեմ իմ բոլոր դեղերը 

Դեղին գոտի` Զգուշացում 

 Ես երբեմն գլխապտույտ կամ գլխացավ եմ ունենում։ 
 Երբեմն կարճատև կամ ժամանակավորապես իմ թևը 

կամ ոտքը թուլանում կամ ընդարմանում են։ 
 Իմ արյան ճնշումը 140/90-ից բարձր է: 
 Ես մոռացե՞լ եմ ընդունել իմ դեղերը։ 
 Ինձ ընդամենը 3 օրվա դե՞ղ է մնացել։ 

Կարմիր` բուժօգնություն 
Հնարավոր է, որ ինձ մոտ առկա լինեն` 
 խոսելու հետ կապված դժվարություններ 
 քայլելու հետ կապված դժվարություններ կամ քայլքի 

փոփոխություն  
 ծանրության զգացում կամ ընդարմացում թևում և/կամ ոտքում  
 դեմքի մի կողմի թուլացում կամ ծուռ ժպիտ  
 տեսողության հետ կապված դժվարություններ  
 160/90-ից բարձր արյան ճնշում  

Կանաչը նշանակում է, որ ես պետք է` 
 շարունակեմ ընդունել իմ դեղերը` բժշկի ցուցումների 

համաձայն  
 ներկայանամ ժամադրություններին իմ բժշկի և այլ անձանց 

մոտ 
 հետևեմ սննդակարգի, մարզանքի և բուժման մասին 

ցուցումներին  
 կանոնավոր կերպով ստուգեմ իմ արյան շաքարի 

մակարդակը 

Դեղինը նշանակում է, որ ես պետք է` 
 զանգահարեմ իմ բժշկին և նկարագրեմ իմ ախտանշանները։ 

 բժիշկ`     

հեռախոսի համարը`     
 իմ բժշկի հետ քննարկեմ դեղերիս մեջ փոփոխություն 

կատարելու հարցը 
 դեղերի համալրում խնդրեմ, եթե դեղերս վերջանում են 

Կարմիրը նշանակում է, որ ես պետք է` 
 արագ գործեմ … կաթվածի հետ չեն կատակում 
 զանգահարեմ 9-1-1 և ասեմ. «Ինձ հարկավոր է անհապաղ 

ստուգվել։ Ես կասկածում եմ, որ կաթված եմ ստացել»:  
 չփորձեմ ինքս վարել ավտոմեքենան դեպի հիվանդանոց։ 

Բուժաշխատողները կստուգեն և կպարզեն, թե արդյոք ես 
կաթված եմ ստացել 

 ինձ հետ հիվանդանոց բերեմ իմ բոլոր դեղերը և 
պատրաստուկները 
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	ü զանգահարեմ 9-1-1 և ասեմ. «Ինձ հարկավոր է անհապաղ ստուգվել։ Ես կասկածում եմ, որ կաթված եմ ստացել»:
	 Ես մոռացե՞լ եմ ընդունել իմ դեղերը։

