
                                                                                                                                                                             Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               « 07 »    մայիս   2018թ.
                                                                   թիվ    1173 - Ա հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՂ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ, ԲՈՒԺՄԱՆ ԵՎ

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐԻ

Հունիսի 4-8, 2018թ., ք. Երևան (ՀՀ ԱՆ Ս. Ավդալբեկյանի անվան
առողջապահության ազգային ինստիտուտի սեմինարների դահլիճ)

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

Օր 1՝ հունիսի 4
14:00-15:10 Վահանագեղձի ֆունկցիոնալ և

օրգանական խնդիրների տարբերակիչ
ախտորոշումը և վարումը ընտանեկան
բժիշկների կողմից:

Վահանագեղձի շոշափման հմտություններ
մասնակիցների մասնակցությամբ 15 րոպե:
Հարց ու պատասխան 10 րոպե:

Ռոզ Սիմփսոն,
ընտանեկան բժիշկ,
Սաուֆ Համփթոն, ՄԲ

15:10-16:10 Արյան ընդհանուր քննության
վերլուծություն, սակավարյունության
ախտորոշումը:

Հարց և պատասխան 10 րոպե:

Սիրանուշ Վարդերեսյան,
ԵՊԲՀ, ախտաբանական
ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի
դասախոս

16:10-16:20 Ընդմիջում:
16:20-17:30 Բորբոքային արթրիտներ, տարբերակիչ

ախտորոշումը և վարումը առաջնային
օղակում:

Հարց և պատասխան 10 րոպե:

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն,
ընտանեկան բժիշկ, ՄԲ

17:30-18:30 Պացիենտների հոգեբուժական խնդիրների
վաղ ախտորոշումը առաջնային օղակի
բժշկի կողմից:

Հայկ Խոջայան,
հոգեբույժ, հոգեթերապևտ,
‹‹Մափլ Լիֆս››
հայ-կանադական կլինիկա



Հարց և պատասխան 10 րոպե:
Օր 2՝ հունիսի 5
14:00-15:10 Պարանոցի և ուսագոտու շրջանում ցավեր,

տարբերակիչ ախտորոշումը:

Ուսահոդի և բազկային մանժետի
թեստավորման հմտություններ՝
մասնակիցների գործնական աշխատանք
25 րոպե

Սյուզաննա Ոսկանյան,
ընտանեկան բժիշկ,
կինեզիոթերապևտ

Վահե Աբրահամյան,
սպորտային բժիշկ,
քայրոպրակտոր

15:10-16:10 Լեյկոֆորմուլայի վերլուծումը և
փոփոխությունները տարբեր
հիվանդությունների ժամանակ:

Հարց և պատասխան 10 րոպե:

Սիրանուշ Վարդերեսյան

16:10-16:20 Ընդմիջում:
16:20-17:30 Քրոնիկ օբստրուկտիվ բրոնխիտ,

ախտորոշումը և վարումը, օքսիոմետրիայի
գործածությունը:

Մասնակիցների մասնակցությամբ
օքսիոմետրիայի գործածման հմտություններ
15 րոպե:
Հարց ու պատասխան 10 րոպե:

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն,

17:30-18:30 Միզուղիների վարակ, տարբերակիչ
ախտորոշումը և վարումը առաջնային
օղակում:

Հարց ու պատասխան 10 րոպե:

բ.գ.թ. Վարդգես Ավագյան,
միզաբան,
‹‹Մափլ Լիֆս››
հայ-կանադական կլինիկա

Օր 3՝ հունիսի 6
14:00-15:10 Սրտխփոց, ԷՍԳ-ի վերլուծությունը սրտի

տարբեր հիվանդությունների ժամանակ:

Մասնակիցների կողմից տարբեր ԷՍԳ-երի
վերլուծության գործնական աշխատանք 25
րոպե:
Հարց և պատասխան 5 րոպե:

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն,

15:10-16:10 Ֆիբրոմիալգիա, տարբերակիչ
ախտորոշումը ռևմատիկ պոլիմիալգիայի
հետ:

բ.գ.դ. Սամվել Հովհաննիսյան,
ԵՊԲՀ-ի ընտանեկան
բժշկության ամբիոնի



Հարց և պատասխան 10 րոպե:

պրոֆեսոր, ԱԱԻ-ի ընտանեկան
բժշկության դասընթացների
ղեկավար

16:10-16:20 Ընդմիջում:
16:20-17:30 ԼՕՌ հիվանդություններ, տարբերակիչ

ախտորոշումը և վարումը առաջնային
օղակում: Գլխապտույտ՝ բուժման
տակտիկան:

Հարց և պատասխան 10 րոպե:

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն

17:30-18:30 Միզարձակման խանգարումներ,
տարբերակիչ ախտորոշումը և վարումը
առաջնային օղակում:

Հարց և պատասխան 10 րոպե:

Վարդգես Ավագյան

Օր 4՝ հունիսի 7
14:00-15:10 Ծնկան հոդի  ֆունկցիոնալ և օրգանական

խնդիրները, վաղ ախտորոշումը և վարումը
առաջնային օղակում:

Ծնկան հոդի թեստավորման
հմտություններ՝ գործնական աշխատանք 30
րոպե:

Սյուզաննա Ոսկանյան,
Վահե Աբրահամյան

15:10-16:10 Ռացիոնալ հակաբիոտիկային թերապիան
առաջնային օղակում:

Հարց և պատասխան 10 րոպե:

Սամվել Հովհաննիսյան

16:10-16:20 Ընդմիջում:
16:20-17:30 Նևրոլոգիական ստատուսի վերլուծումը:

Նևրոլոգիական ստատուսի որոշման
հմտություններ՝ գործնական աշխատանք
մասնակիցների կողմից 25 րոպե:

Ռոլանդ Սիմփսոն

17:30-18:30 Արյան վարակում։ Շաքարային դիաբետով
պացիենտների մոտ արյան վարակման վաղ
ախտորոշումը և վարումը առաջնային
օղակում:

Հարց և պատասխան 10 րոպե:

Ռոզ Սիմփսոն,
Ռոլանդ Սիմփսոն



Օր 5՝ հունիսի 8
14:00-15:10 Կոնքազդրային հոդի ֆունկցիոնալ և

օրգանական խնդիրներ, կոքսարթրոզի վաղ
ախտորոշումը և վարումը առաջնային
օղակում:

Կոնքազդրային հոդի ֆունկցիոնալ
թեստավորման հմտություններ՝ գործնական
աշխատանք մասնակիցների կողմից 15
րոպե:
Հարց ու պատասխան 10 րոպե:

Սյուզաննա Ոսկանյան,
Վահե Աբրահամյան

15:10-16:10 Նախադաշտանադադարի և
դաշտանադադարի վարումը առաջնային
օղակում:

Հարց ու պատասխան 10 րոպե:

Ռոզ Սիմփսոն

16:10-16:20 Ընդմիջում:
16:20-17:30 Ողնաշարի հատվածում ցավերի

տարբերակիչ ախտորոշումը և վարումը
առաջնային օղակում:

Ողնաշարի շարժունակության
թեստավորման հմտություններ, գործնական
աշխատանք մասնակիցների կողմից 20
րոպե:

Սյուզաննա Ոսկանյան,
Վահե Աբրահամյան

17:30-18:00 Վիտամին Դ-ի կարևորությունը և
կիրառումը ընտանեկան բժշկության
պրակտիկայում:

Սյուզաննա Ոսկանյան

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

Գործնական հմտություններ՝
Մասնակիցները սովորելու են առաջնային  թեստավորումը ձեռքով՝  կոնքազդրային
հոդի, ուսահոդի, ծնկան հոդի  և ողնաշարի շարժունակության ստուգում և գնահատում,
վահանագեղձի  շոշափումը, ԷՍԳ-երի գործնական վերլուծությունը և նևրոլոգիական
ստատուսի գնահատման հմտություններ և օքսիոմետրիա: Մասնակիցները



գործնականում կսովորեն օքսիոմետրիայի կիրառումը և վերլուծումը անձամբ
կատարելով օքսիոմետրիա մեկը մյուսի հետ:

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


