
                                                                                                                                                                             Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               « 26»  ապրիլ   2019թ.
                                                                   թիվ    1023 – Ա    հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀՈԳԵՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՂ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ, ԲՈՒԺՄԱՆ ԵՎ

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵՋ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐԻ

Մայիսի 6-10, 2019թ., ք. Երևան (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան
առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ)

«Միջազգային քրիստոնեական բժշկական առաքելություն» ՀԿ,
ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային

ինստիտուտ» ՓԲԸ

Օր 1՝ մայիսի 6
14:00-15:10 Դասախոսություն՝ 30ր.

Նորածինների կաթով կերակրումը

Գործնական մաս՝ 20ր.
Խմբակային քննարկումներ. դասախոսի
կողմից ներկայացվելու է այս թեմայի
վերաբերյալ 1-2 կլինիկական դեպք և 3-5
հոգուց բաղկացած խմբերով քննարկվելու
են և ներկայացվեն լուծումները

Հարց ու պատասխան՝ 10ր.

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն,
Սաուֆ Համփթոն, ՄԲ

15:00-16:10 Դասախոսություն՝ 55ր. 	
Ներբանային փակեղի բորբոքում:
Հարթաթաթություն, ոսկրախթանների և
ոսկրային կոշտուկի առաջացում

Գործնական մաս՝ 15ր.
Գործնական հմտություններ
հարթաթաթության որոշման համար:
Դասախոսի կողմից ներկայացվելու է
թաթի կամարի գնահատման ձևը և 3-5
հոգուց բաղկացած խմբերը կիրառելու են
ներկայացված հմտությունները միմյանց
վրա

Սյուզաննա Ոսկանյան,
ընտանեկան բժիշկ,
կինեզիոթերապևտ

Վահե Աբրահամյան,
սպորտային բժիշկ



16:10-16:20 Ընդմիջում
16:20-17:30 Դասախոսություն՝ 35ր.

Երեխաների ասթմա, նոր ուղեցույցներ

Գործնական մաս՝ 35ր.
Դասախոսի կողմից կներկայացվելու են
գործիքային հետազոտության
հմտությունները և 3-5 հոգուց բաղկացած
խմբերը փորձելու են հմտությունները
կիրառել միմյանց վրա սթեթոսկոպի և
պիկֆլոումետրի օգնությամբ

Ռոզ Սիմփսոն

17:30-18:30 Դասախոսություն՝ 50ր.
Պացիենտների հոգեբուժական
խնդիրների վաղ ախտորոշումը
առաջնային օղակի բժշկի կողմից

Հարց ու պատասխան՝ 10ր.

Հայկ Խոջայան,
հոգեբույժ,
հոգեթերապևտ,
«Մափլ Լիֆս»
հայ-կանադական
կլինիկա

Օր 2՝ մայիսի 7
14:00-15:10 Դասախոսություն՝ 55ր.

Մատների և թաթի դեֆորմացիաներ,
ոսկրախթանների և ոսկրային կոշտուկի
առաջացում

Գործնական մաս՝ 15ր.
Ոտնաթաթի և մատների ծռվածության
գնահատում:
3-5 հոգուց բաղկացած խմբերը կփորձեն
զննել և գնահատել ոտնաթաթի դիրքը,
խնդիրները

Սյուզաննա Ոսկանյան,
Վահե Աբրահամյան

15:10-16:10 Դասախոսություն՝ 40ր.
Տարեցների խնամք՝ մտքի մթագնում թե՞
դեմենցիա (մտագարություն,
թուլամտություն)

Գործնական մաս՝ 20ր.
Դասախոսները ներկայացնելու են
դերախաղ, այնուհետև մասնակիցները
քննարկելու են դեպքը

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն

16:10-16:20 Ընդմիջում
16:20-17:30 Դասախոսություն՝ 45ր.

Դեմենցիայի ախտորոշումը

Գործնական մաս՝ 25ր.
Դասախոսների մասնակցությամբ
ներկայացվելու են թեմային վերաբերվող

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն



դեպքեր՝ դերախաղերի միջոցով,
այնուհետև  մասնակիցները բաժանվելու
են 3-5 հոգուց բաղկացած խմբերի,
քննարկելու են և ներկայացնելու են
լուծումները

17:30-18:30 Դասախոսություն՝ 30ր. 	
Ծխելը և թոքերի քրոնիկ հիվանդությունը

Գործնական մաս՝ 30ր.	
Դասախոսի կողմից ներկայացվելու է
թոքերի գործիքային հետազոտության
հմտությունները, այնուհետև
մասնակիցները փորձելու են կատարել
ներկայացված հմտությունները միմյանց
վրա. սպիրոմետրիա, սթեթոսկոպի
գործածում, պուլսօքսիմետրիա

Ռոզ Սիմփսոն

Օր 3՝ մայիսի 8
14:00-15:10 Դասախոսություն՝ 25ր.

Պարկինսոնի հիվանդություն, ընտանեկան
բժշկի դերը Պարկինսոնով հիվանդների
համար

Գործնական մաս՝ 45ր.
Սլայդներով և դերախաղերի միջոցով
ներկայացվելու են կլինիկական դեպքեր,
այնուհետև մասնակիցները քննարկելու են
դեպքերը 3-5 հոգուց բաղկացած խմբերով
և առաջարկելու են նախնական
ախտորոշում և այլ լուծումներ

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն

15:10-16:10 Դասախոսություն՝ 35ր.
Տագնապային վիճակների կառավարումը

Գործնական մաս՝ 25ր.
Սլայդներով և դերախաղերի միջոցով
ներկայացվելու են կլինիկական դեպքեր,
այնուհետև մասնակիցները քննարկելու են
դեպքերը 3-5 հոգուց բաղկացած խմբերով
և առաջարկելու են նախնական
ախտորոշում և այլ լուծումներ

Ռոզ Սիմփսոն

16:10-16:20 Ընդմիջում
16:20-18:20 Դասախոսություն՝ 40ր.

Մաշկային հիվանդությունների
տարբերակիչ ախտորոշումը առաջնային
օղակի բժշկի կողմից

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն



Գործնական մաս՝ 80ր.
Սլայդներով ներկայացվելու են դեպքեր և
մասնակիցները կատարելու են
տարբերակիչ ախտորոշում մաշկային
հիվանդությունների  չափորոշիչներով

18:20-18:30 Հարց ու պատասխան օրվա թեմաների վերաբերյալ
Օր 4՝ մայիսի 9
14:00-15:10 Դասախոսություն՝ 55ր.

Քրոնիկ ցավային համախտանիշի
կառավարում

Գործնական մաս՝ 15ր.
Սլայդներով ներկայացվելու են
կլինիկական տարբեր դեպքեր, 3-5 հոգուց
բաղկացած խմբերով քննարկվելու են
ներկայացված դեպքերը և ներկայացվեն
լուծումներ

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն

15:10-16:20 Դասախոսություն՝ 60ր.
Ռացիոնալ հակաբիոտիկային թերապիան
առաջնային օղակում

Հարց ու պատասխան՝ 10ր.

պրոֆ. Սամվել
Հովհաննիսյան

16:20-16:30 Ընդմիջում
16:30-18:20 Դասախոսություն՝ 70ր.

Ուսագոտու շրջանում ցավերի
առաջացումը, տարբերակիչ ախտորոշումը
առաջնային օղակի բժշկների կողմից

Գործնական մաս՝ 40ր.	
Դասախոսի կողմից ներկայացվելու է
ուսահոդի և բազկային մանժետի
թեստավորման հմտությունները.
մասնակիցները 5 հոգուց բաղկացած
խմբերով փորձելու են կիրառել այն
միմյանց վրա

Սյուզաննա Ոսկանյան,
Վահե Աբրահամյան

18:20-18:30 Հարց ու պատասխան օրվա թեմաների վերաբերյալ
Օր 5՝ մայիսի 10
14:00-16:10 Դասախոսություն՝ 80ր.

Ծնկան հոդի և ծնկոսկրի կառուցվածքային
և գործառույթային խնդիրներ, վաղ
հայտնաբերումը և ախտորոշումը
առաջնային օղակի բժիշկների կողմից

Գործնական մաս՝ 50ր.
Դասախոսի կողմից ներկայացվելու է

Սյուզաննա Ոսկանյան,
Վահե Աբրահամյան



ծնկան հոդի գործառույթի գնահատման
հմտությունները, այնուհետև
մասնակիցները 3-5 հոգուց բաղկացած
խմբերով կիրառելու են ծնկան հոդի
թեստավորման հմտությունները

16:10-16:20 Ընդմիջում
16:20-18:00 Տեսական մաս՝ 80ր.

Արյան մակարդելիության ֆիզիոլոգիան,
շեղումները տարբեր հիվանդությունների
ժամանակ և վերլուծությունը արյան
քննությունների միջոցով՝ առաջնային
օղակի բժիշկների կողմից

· մակարդելիության ֆիզիոլոգիա՝
30ր.

· թերմակարդելիություն՝ 25ր.
· գերմակարդելիություն՝ 25ր.

Գործնական մաս՝ 20ր.
Ներկայացվելու են կոագուլյացիոն
թեստեր և մասնակիցները ներկայացնելու
են ախտորոշումը

Սիրանույշ Վարդերեսյան,
ախտաբանական
ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի
դասախոս, ԵՊԲՀ

18:00-18:30 Հարցախույզ. դեպքերի քննարկում և ախտորոշում՝ 15ր.
Սեմինարի ընթացքում առաջացած հարցերի քննարկում՝ 10ր.
Մասնակիցների կողմից սեմինարի գնահատման թերթիկի լրացում՝
5ր.
Փակում

Թիրախային լսարան՝ թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 30-40 հոգի:


