
                                                                                                                                                                             Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «  15  »  մայիս   2019թ.
                                                                   թիվ    1219 - Ա  հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ՀԻՎԱՆԴԱԿԵՆՏՐՈՆ ԲՈՒԺՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Մայիսի 15-16, 21-22 (կրկնողաբար), 2019թ., ք. Աղվերան («Բեսթ ռեզորթ Աղվերան»
հյուրանոց)

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Ժիրայր և Փաթրիշա Թրփանճեան
հանրային առողջապահության ֆակուլտետի Ավետիսեան Օնանեան

առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոն
ԱԾՀԶԿ

Օր 1
10:30-10:45 Ներածություն Վ. Խաչադուրյան
10:45-11:30 Տուբերկուլոզը (ՏԲ) Հայաստանում Ս. Սահակյան
11:30-12:00 Տուբերկուլոզ (ՏԲ) հիվանդությունը աշխարհում

· ՏԲ-ի համաճարակաբանությունը
· ՏԲ-ի ախտորոշումը և բուժումը

�Ա Հարությունյան

12:00-13:15 ՏԲ-ի սոցիալական և վարքաբանական
գործոնները

· ՏԲ-ն, խարանը և միգրացիան
· ՏԲ-ն և ծխախոտը
· ՏԲ-ն և սնուցումը
· ՏԲ-ն և ալկոհոլի չարաշահումը

�Ա Հարությունյան

13:15-14:00 Ճաշի ընդմիջում
14:00-15:00 ՏԲ հիվանդակենտրոն բուժումը

· Հիվանդակենտրոն բուժման հիմնական
սկզբունքները

· ԱՀԿ ուղեցույցեր և առաջարկությունները
· End TB ռազմավարություն
· ԱՀԿ ԴԶ ՏԲ-ի բուժման թարմեցված

ուղեցույց, 2017
· Հետևողականության բարձրացման

թվային տեխնոլոգիաները ՏԲ բուժման
մեջ

�Ա Դեմիրճյան

15:00-15:15 Սուրճի ընդմիջում
15:15-16:00 Հիվանդների խորհրդատվության ընդհանուր Ա. Հարությունյան



հմտություններ
· Հիվանդների խորհրդատվության

հիմնական սկզբունքները

16:00-16:45 Մոտիվացիոն հարցազրույց ՄՀ
· Ոգին, ընթացքը և սկզբունքները

Լ. Մուշեղյան

16:45-17:00 Օրվա ամփոփում
17:00-19:00 Ընդմիջում
19:00-20:00 Ընթրիք
20:00-21:30 Մոտիվացիոն հարցազրույցի վերաբերյալ կրթական տեսաֆիլմի դիտում և

քննարկում
Օր 2
10:30-11:45 Մոտիվացիոն հարցազրույց ՄՀ

· Հիմնական հմտությունները
· Հետադարձ կապ և տեղեկատվության

փոխանակում
o Բացահայտել-մատուցել-բացահայտել
o Խթանում. նախապատրաստում

փոփոխությանը
§ Երկակիություն

ամբիվալենտությունը

Լ. Մուշեղյան

11:45-12:45 Փոփոխության միջտեսական մոդելը Ա. Հարությունյան

12:45-13:45 Ճաշի ընդմիջում
13:45-14:30 Հայաստանում տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն

բուժման ծրագրի առանձնահատկությունները
· Առողջության առաջնային պահպանման

օղակներում ՏԲ ծառայությունների որակը
և անվտանգությունը

· ԱԱՊ բուժաշխատողների
կարողությունները

· ՏԲ վերաբերյալ իրազեկվածության
բարձրացում ՏԲ հիվանդների, համայնքի
և ողջ բնակչության շրջանում

�Լ 	Մուշեղյան

14:30-15:00 Սուրճի ընդմիջում
15:00-15:30 Բժշկական թափոնների կառավարում

· Բժշկական թափոնների հետ կապված
ռիսկերը և դասակարգումը

· Բժշկական թափոնների վերահսկման,
կառավարման և նվազեցման
ընթացակարգերը

Մ. Շադինյան

15:30-16:00 Հայաստանում ՏԲ-ի հիվանդակենտրոն բուժման
մոտեցումը դեղազգայուն ՏԲ հիվանդների
համար

�Ա Հարությունյան



· Քաղաքականությունը և ընթացակարգերը
· ՏԲ բուժման ազգային ուղեցույցը
· Մոնիթորինգը և հաշվետվական ձևերը

ՏԲ բժիշկների դերը ՏԲ հիվանդակենտրոն
բուժման մեջ

16:00-16:15 Օրվա ամփոփում

Թիրախային լսարան՝ ֆթիզիատորներ։
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 50 հոգի:

Նշյալ դասընթացն անցկացվում է նաև միջին բուժաշխատողների համար:
Հիվանդակենտրոն բուժման գաղափարները և մոտեցումները միասնական

ուսուցանելու նպատակով դասընթացի որոշ բաժիններ ավագ և միջին բուժաշխատողները
լսում են միասին:


