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Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «  15  »     մայիս    2019թ.
                                                                   թիվ   1232 - Ա   հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

ԽԱՐԿՈՎԻ ՀԵՏԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐ � �Ի Ն  ՍԱՖԱՆՈՎԱՅԻ
«ԲԱՐՁՐ ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ՌԻՍԿԻ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՈԻԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԵՎ ԴՈՊԼԵՐ

ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Մայիսի 25-26, 2019թ., ք. Երևան («Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոն)

Մանկաբարձությունում և գինեկոլոգիայում ուլտրաձայնային ախտորոշման
հայկական ասոցիացիա

Օր 1՝ մայիսի 25
08:30-09:00 Մասնակիցների գրանցում
09:00-11:00 Անհրաժե՞շտ է արդյոք, թե՞ ՝ ոչ, հղիության 3-րդ սկրինինգը։

Դոպլերոգրաֆիան մանկաբարձության մեջ։ Պտղի ընկերքային և
կարդիովասկուլյար պրոֆիլ։
Պորտալարի զարկերակ, արգանդի զարկերակներ, երակային ծորան,
պորտալարի երակ, աորտալ իստիմուս, կորոնար արյան հոսք։
Ուղեղի միջին զարկերակի դոպլեր հետազոտություն ընկերքային
խանգարումների և պտղի անեմիայի դեպքում։
Պտղի միոկարդի ֆունկցիար գնահատում

11:00-11:30 Սուրճի ընդմիջում
11:30-14:00 Դժվար մեկնաբանվող անկայուն և կասկածելի անոմալ դոպլեր։ Վաղ և

ուշ անոմալ դոպլերոգրամներ։
Ուլտրաձայնային ֆետոմետրիա։ Ֆետոմետրիկ ցուցանիշներ /ինդեքսներ/։
Պտղի քաշի հաշվարկ։ Պտղի քաշի որոշման պրոցենտիլ և սիգմալ
մեթոդները։
Ժամկետի համար փոքր պտուղ։
Պտղի աճի դանդաղման համախտանիշ։ Ախտորոշման ժամանակակից
սկզբունքները։ Դասակարգում։ Փուլերը։ Պտղի աճի վաղ և ուշ
դանդաղում։ Արտասահմանյան ժամանակակից պրոտոկոլներ,
մոնիտորինգ և մարտավարություն

14:00-15:00 Ճաշի ընդմիջում
15:00-17:30 �Պտղի դիսթրես  ինչպիսի՞ն է տերմինաբանությունը։ Հիպօքսիա,

հիպօ ���քսեմիա, դիսթրես, ացիդոզ կամ Պտղի դիսթրես-ասոցացված
կառուցվածքային անոմալիաներ:
Պտղի կենսաֆիզիկական պրոֆիլը դասական հրապարակումներում և



ժամանակակից առաջարկներում:
Անտենատալ էխոգրաֆիկ մոնիտորինգի հնարավորությունները բարձր
ռիսկի հղիության ժամանակ:
Զարկերակային հիպերտենզիա և պրեէկլամպսիա:
Իմունոլոգիական կոնֆլիկտ:
Շաքարային դիաբետ:
Ժամկետանց հղիություն:
Մոնիտորինգը պտղի կարդիոմիոպաթիաների, ոչ իմունային ջրգողության,
սրտային անբավարարության դեպքերում

17:30-18:00 Live scan
Հիմնական գոտիների դոպլերոգրաֆիայի ցուցադրում

Օր 2՝ մայիսի 26
09:00-11:30 Բազմապտուղ հղիության մոնիտորինգ։ Բազմապտղության տիպի

ախտորոշում։ Երկվորյակների դիսկորդանտ աճ։ Ֆետո-ֆետալ
տրանսֆուզայի համախտանիշ ՖՖՏՀ։ Մոնիտորինգ ՖՖՏՀ
ներարգանդային բուժումից առաջ և հետո

11:30-12:00 Սուրճի ընդմիջում
12:00-14:30 ՖՖՏՀ։ Անեմիայի-պոլիցիտեմիայի համախտանիշ, միջպտղային այլ

տրանսֆուզիաներ։ Մոնոխորիալ երկվորյակներից մեկի աճի սելեկտիվ
դանդաղում։ Մոնոամնիոտիկ զույգ։ Զույգերից մեկի ներարգանդային
մահ։ Բազմապտղություն երկու+։
Սելեկտիվ ֆետիցիդ։

14:30-15:00 Live scan
Երկվորյակների սկանավորման ցուցադրություն

Թիրախային լսարան՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, սոնոգրաֆիստներ, ռադիոլոգներ։
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 100 հոգի:

Դասախոս՝
բ.գ.դ. Ինեսա Սաֆոնովա – Խարկովի հետդիպլոմային կրթության ակադեմիայի

ճառագայթային ախտորոշման ամբիոնի պրոֆեսոր, Ռեգիոնալ պերինատալ կենտրոն
ունեցող Խարկովյան շրջանային կլինիկական հիվանդանոցի ուլտրաձայնային
ախտորոշման բաժանմունքի բժիշկ


