
                                                                                                                                                                             Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «23»  մարտ 2020թ.
                                                                   թիվ 1067 - Ա հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ
ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽՆԱՄՔ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻԻ

Ապրիլի-մայիս, 2020թ., Լոռու մարզ (Վանաձորի Բ/Կ, Սպիտակի Բ/Կ,
Ստեփանավանի Բ/Կ, Տաշիրի Բ/Կ, Ալավերդու Բ/Կ) և Շիրակի մարզ (Գյումրու

Բ/Կ, Ախուրյանի Բ/Կ, Արթիկի Բ/Կ, Աշոցքի Բ/Կ)

ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ «Մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի և մարդու
վերարտադրողականության» ամբիոն

Օր 1
10։00-10։15 Մասնակիցների գրանցում, դասընթացի բացում, դասընթացի

նպատակների և բովանդակության համառոտ ներկայացում։
Մասնակիցների ինքնաներկայացում և նրանց սպասելիքների
քննարկում

10։15-10։30 Նախաթեստ

10։30-11։00 Անվտանգ մայրություն և պերնատալ
արդյունավետ խնամք։ Անհրաժե՞շտ են
արդյոք աշխարհում ընդունված
փոփոխությունների ներդրումը Հայաստանում

Էդուարդ
Համբարձումյան

11։00-11։30 Ապացուցողական բժշկությունը
պերինատալոգիայում  հասկացություն
ուղեցույցի, չափորոշիչի, արձանագրության
մասին

11։30-11։45 Սուրճի ընդմիջում

11։45-13։30 Աշխատանք փոքր խմբերում։ Մինչհղիության
խնամք, կարևորությունը, ներդրման
օգուտները։ Աշխատանք բնակչության հետ
մինչհղիություն

Էդուարդ
Համբարձումյան

13։30-14։00 Ճաշի ընդմիջում

14։00-15։00 Ներկայացնել 22.01.2020թ.-ի թիվ 198-Ա
հրամանով հաստատված «Պետության
կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական
օգնության և սպասարկման շրջանակներում
արտահիվանդանոցային պայմաններում

Գայանե Ավագյան



ցուցաբերվող
մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական
օգնության և սպասարկման կազմակերպման
ընթացակարգը, արտահիվանդանոցային
բժշկական կազմակերպություններում
տասնհինգ տարեկան աղջիկների
հետազոտման ծավալը և իրականացման
մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին»
դրույթները

15։00-15։30 Կլինիկական անհատական փորձը՝ լավ է,
բայց ոչ բավարարար։ Ճի՞շտ ենք անում
արդյոք մենք։ Հաջողություններ և
խոչընդոտներ, թերությունների
պատճառները և հաղթահարման հնարավոր
լուծումները

Էդուարդ
Համբարձումյան

15։30-16։00 Մազից կախված դեպքերի
ուսումնասիրության մեթոդաբանությունն ու
քննարկումները

Էդուարդ
Համբարձումյան

16։00-16։45 Օրվա ամփոփում, հարց ու պատասխան Գայանե Ավագյան/
Էդուարդ
Համբարձումյան

Օր 2

10։00-10։30 Ո՞րն է անցած օրվա նորույթը և ի՞նչ կարող
եք ներդնել կամ փոխել Ձեր աշխատանքում

Նունե Ասրյան

10։30-11։00 Ինչպե՞ս բարելավել գոյություն ունեցող
փորձը։ Ռազմավարության փոփոխություն։
Ի՞նչ է բժշկական օգնության որակը

11։00-11։45 ԱՀԿ-ի հղիների նախածննդյան
բուժօգնության և խնամքի 2018թ   նոր
ստանդարտի ներկայացումը

11։45-12։00 Սուրճի ընդմիջում

12։00-13։00 ԱՀԿ-ի հղիների նախածննդյան
բուժօգնության և խնամքի 2018թ   նոր
ստանդարտի ներկայացումը
(շարունակություն)

Նունե Ասրյան

13։00-13։30 Պտղի շարժումների նվազում,	պտղի
ներարգանդային մահ,	ախտորոշումն ու
վարումը

Գայանե Ավագյան

13։30-14։00 Ճաշի ընդմիջում

14։00-15։00 Շաքարային դիաբետ  ախտորոշումն ու
վարումը

Նունե Ասրյան



15։00-15։30 Աշխատանք փոքր խմբերում
Ուղեգրման ենթակա հղիների և
ծննդաբերների ցանկը ըստ մակարդակների
խոչընդոտներ և հաղթահարման ուղիները

Նունե Ասրյան

15։30-16։00 Մոր և նորածնի խմանքի խորհրդատվության
հմտություններ

Գայանե Ավագյան

16։00-16։45 Օրվա անցած նյութերի ամփոփում, հարց ու
պատասխան

Օր 3

10։00-10։30 Ո՞րն էր անցած օրվա նորույթը և ի՞նչ կարող
եք ներդնել կամ փոխել Ձեր աշխատանքում

Կարեն Ջուլհակյան

10։30-11։00 Պտղի վիճակի գնահատումը հղիության և
ծննդաբերության ժամանակ Գեստացիոն
տարիքի համար փոքր պտղի որոշումը
(ԳՏՓՊ)

11։00-11։45 Սուրճի ընդմիջում

11։45-12։00 Ինֆեկցիոն հիվանդություններ
(տոքսոպլազմոզ, ցիտոմեգալովիրուս,
կարմրախտ, հերպես)

Կարեն Ջուլհակյան

12։00-13։00 Ճաշի ընդմիջում

13։00-13։30 Երակային թրոմբոէմբոլիզմի կանխարգելումը
հղիության ժամանակ և հետծննդյան
շրջանում

Կարեն Ջուլհակյան

13։30-14։00 Պտղաթաղանթների մինչծննդաբերական
պատռումը

14։00-15։00 Օրվա անցած նյութի ամփոփում, հարց ու
պատասխան

Օր 4

10։00-10։30 Ո՞րն է անցած օրվա նորույթը և ի՞նչ կարող
եք ներդնել կամ փոխել Ձեր աշխատանքում

Նունե Ասրյան

10։30-11։45 Սովորույթային վիժումների ախտորոշումը և
վարումը

11։45-12։00 Սուրճի ընդմիջում

12։00-13։30 «Վաղաժամ ծննդաբերության
կանխարգելումը և վարումը» կլինիկական
ուղեցույցի ներկայացում

Նունե Ասրյան

13։30-14։00 Ճաշի ընդմիջում

14։00-14։30 Մանկաբարձական և գինեկոլոգիական
միջամտությունների վարակային
բարդությունների կանխարգելում

Նունե Ասրյան



14։30-15։00 �Ծննդաբերության խթանում Ե՞րբ, ի՞նչու,
ի՞նչպես

Նունե Ասրյան

15։00-16։00 Հաճախակի հանդիպող գեստացիոն
ախտաբանությունների վարում
զարկերակային հիպերտենզիան հղիության
ժամանակ

16։00-16։45 Օրվա անցած նյութերի ամփոփում, հարց ու
պատասխան

Օր 5

10։00-10։30 Ո՞րն է անցած օրվա նորույթը և ի՞նչ կարող
եք ներդնել կամ փոխել Ձեր աշխատանքում

Գայանե Ավագյան

10։30-11։45 Անեմիա, գերջրություն, սակավաջրություն
հղիների վարում

11։45-12։00 Սուրճի ընդմիջում

12։00-13։30 Պերինատալ նշանակալի ինֆեկցիաների
ախտորոշումն ու վարումը

Գայանե Ավագյան

13։30-14։00 Ճաշի ընդմիջում

14։00-14։30 Պտղի զարգացման արատների վաղ
հայտնաբերման և վարման համար հղիների
առաջնային հսկողության և նախածննդյան
հետազոտության գործելակարգի կիրառման
հնարավորությունները և խոչընդոտները
պերինատալ կոնսիլիումի կարգի մասին

Գայանե Ավագյան

14։30-15։00 Հղիների սրտխառնոց և փսխում,
ախտորոշում և վարում

15։00-16։00 Հետծննդյան շրջանի վարումը։
Հետծննդաբերական դեպրեսիաներ,
ողբերգություններ և կորուստներ, կրծքով
կերակրում, բեղմնականխում, հղիի կնոջ և
ծննդկանի սնուցում և հիգիենա

16։00-16։45 Հետթեստ։ Օրվա անցած նյութի ամփոփում,
հարց ու պատասխան

Գայանե Ավագյան/
Նունե Ասրյան

Թիրախային լսարան՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ։
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 20 հոգի:


