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Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «  20  »   մայիս     2019թ.
                                                                   թիվ   1267 – Ա   հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ»
ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Մայիսի 29-31, 2019թ., ք. Իջևան («Կանթեղ» հյուրանոց)

Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե (ԿԽՄԿ) պատվիրակություն Հայաստանում

Օր 1՝ մայիսի 29
09:00-09:30 Մասնակիցների գրանցում
09:30-09:45 Բացման արարողություն Ռ. Տիգրանյան,

Առողջապահության և սոց.
ապահովման վարչության
պետ, Տավուշի մարզ

Ն. Դադբին,
Պատվիրակության
ղեկավարի տեղակալ,
ԿԽՄԿ

09:45-10:15 ԿԽՄԿ-ն և նրա գործունեությունը
տարածաշրջանում

�Հ  Գալստյան,
ԿԽՄԿ

10:15-10:30 Ծանոթացում մասնակիցների և
դասավանդողների հետ։ Դասընթացի
ծրագրի ներկայացում

�Ն Քաթորզե
�Ռ Ֆաչինկանի

10:30-11:00 Գրավոր ստուգարք նախաթեստ
11:00-11:30 Սուրճ - դադար
11:30-12:00 Ներածություն ԱԲՎԺ և «ABC» գաղափարը

վնասվածքների ժամանակ
�Ն Քաթորզե

12:00-12:15 Ցուցադրում 1-ին՝
Սկզբնական վարումը

�Ն Քաթորզե
�Ռ Ֆաչինկանի

12:15-13:00 Առաջնային զննում �Ռ Ֆաչինկանի
13:00-14:00 Ճաշ
14:00-14:30 Շնչուղիների կառավարումը և

արհեստական շնչառության տրամադրումը
�Ն Քաթորզե

14:30-15:00 Շոկ �Ռ Ֆաչինկանի
15:00-16:45 Գործնական վարժություններ. Մասնակիցները բաժանվում են երկու

խմբի և փոխում են կայանները 45 րոպե անց։

Խումբ Ա՝ �Ն Քաթորզե



Շնչուղիներ և շնչառություն. շնչուղիների
հետ կապված հիմնական և խորացված
միջամտությունները մանեկենի
ինտուբացիա
Սուրճ – դադար 15 րոպե
Խումբ Բ՝
Շոկ. առաջնային զննման գործելակարգը
շոկի ժամանակ՝ դեպքի նմանակում

�Ռ Ֆաչինկանի

16:45-17:00 Օրվա նյութի ամփոփում
Օր 2՝ մայիսի 30
09:00-09:15 Նախորդ օրվա նյութի ամփոփում
09:15-10:00 Կրծքավանդակի վնասվածքներ

Տեսաֆիլմ (16´25")՝ «Թոքամզային խոռոչի
խողովակի տեղադրում» (պլևրալ դրենաժ)

�Ն Քաթորզե

10:00-10:45 Որովայնի և կոնքի վնասվածքներ �Ռ Ֆաչինկանի
10:45-11:15 Սուրճ– դադար
11:15-11:45 Ողնաշարի վնասվածքներ �Ռ Ֆաչինկանի
11:45-13:15 Գործնական վարժություններ

Մասնակիցները բաժանվում են եկու խմբի և փոխում են կայանները 45
րոպե անց։
Խումբ Ա
Ողնաշարի անշարժացում և «գերանի
գլորում»։ Հպանցիկ զրույց
նյարդաբանական գնահատման
(երկրորդային զննում) թեմայով։

�Ռ Ֆաչինկանի

Խումբ Բ՝
Առաջնային զննում՝ 1-ին տարբերակ

�Ն Քաթորզե

13:15-14:00 Ճաշ
14:00-14:30 Վերջույթների վնասվածքներ �Ռ Ֆաչինկանի
14:30-15:00 Գլխի վնասվածքներ �Ն Քաթորզե
15:00-16:45 Գործնական վարժություններ. Մասնակիցները բաժանվում են եկու խմբի

և փոխում են կայանները 45 րոպե վարժանքից հետո։
Խումբ Ա՝
Առաջնային զննում՝ 2-րդ տարբերակ, գլխի
վնասվածքի սցենարով։ Խմբային
քննարկում գլխի վնասվածքների և
Գլազգոյի գնահատման սանդղակի
վերաբերյալ։

�Ն Քաթորզե

Սուրճ – դադար (15 րոպե)
Խումբ Բ՝
Բեկ �ակալի տեղադրում վերջույթներին
տարբեր սցենարներ

�Ռ Ֆաչինկանի

16:45-17:15 Վնասվածքները հղիների մոտ �Ռ Ֆաչինկանի



17։15-17։30 Օրվա նյութի ամփոփում
Օր 3՝ մայիսի 31
09:00-09:15 Նախորդ օրվա նյութի ամփոփում
09:15-09:45 Վնասվածքները երեխաների մոտ �Ն Քաթորզե
09:45-10:15 Այրվածքները և ցրտահարության

հետևանքով առաջացած վնասվածքներ
�Ռ Ֆաչինկանի

10:15-11:00 Գործնական վարժություններ
Մասնակիցները ցուցադրում են առաջնային
զննման հմտությունները

Մասնակիցներ

11:00-11:30 Գրավոր ստուգարք հետթեստ
11:30-11:45 Սուրճ – դադար
11:45-12:15 Տրիաժ - տուժածների/հիվանդների

դասակարգում
�Ն Քաթորզե

12:15-13:00 Տուժածների զանգվածային հոսքի
կառավարումը. նախագծում և վարժանք:
Մասնակիցները բաժանվում են երեք խմբի։
Յուրաքանչյուրին տրվում է մեծ թվով
տուժածների պատճառ հանդիսացող
արտակարգ իրավիճակի սցենար։ 45 րոպե
խմբային աշխատանքից հետո
յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում է իրենց
սցենարի համաձայն առաջարկվող
միջոցառումների պլանը։

Մասնակիցներ

13:00-14:00 Ճաշ
14:00-14:30 Նախագծի աշխատանքների ներկայացում Մասնակիցներ
14:30-15:00 Ստուգարքի արդյունքների քննարկում
15:00-15:30 Դասընթացի գնահատում՝ հարցաթերթիկ
15:30-16:00 Փակման արարողություն

Թիրախային լսարան՝ շտապ և անհետաձգելի բժշկության ոլորտի ավագ և միջին
բուժաշխատողներ:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 22-23 հոգի:

Գործնական վարժությունները հանդիսանում են դասընթացի անբաժանելի և շատ
կարևոր մասը։ Դրանց նպատակն է բոլոր մասնակիցներին հնարավորություն տալ
վարժվել տեսական նյութի վրա հիմնված գործնական միջամտություններում։ Գործնական
վարժանքի սկզբում դասավանդողները պարզաբանում են «պացիենտի» տվյալ թեմային
վերաբերող վիճակը և ցուցադրում են անհետաձգելի բուժօգնության միջամտությունները,
որից հետո դասընթացի մասնակիցները կրկնում են դրանք՝ դասավանդողի հսկողության
ներքո։ Որպես «պացիենտ» հանդես են գալիս կամավորներ՝ կազմակերպիչներից և
մասնակիցներից կամ օգտագործվում են համապատասխան մանեկեններ:


