
                                                                                                                                                                             Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «18»   սեեպտեմբեր   2019թ.
                                                                   թիվ  2573 – Ա  հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ «ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆ
ՀԱՐՑԵՐ» ԹԵՄԱՏԻԿ ՑԻԿԼԻ

Հոկտեմբերի 28-30, դեկտեմբերի 9-11 2019թ., (կրկնողաբար՝ 2020 �թ
հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում),  ք. Երևան (ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի

կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ)

ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային
ինստիտուտ» ՓԲԸ,

ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Օր 1
09:00-09:30 Դասընթացի մասնակիցների գրանցում, դասընթացի անցկացման կարգի

ներկայացում, կազմակերպչական հարցեր, նախադասընթացային
հարցաթերթերի լրացում

09:30-10։30 Դասախոսություն
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի իրավիճակն աշխարհում և
Հայաստանի Հանրապետությունում

Արշակ Պապոյան

10։30-11։00 Ընդմիջում
11։00-12։00 Դասախոսություն

ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանությունը
· ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ուղիները և

գործոնները
· ՄԻԱՎ-ի փոխանցման համար

անհրաժեշտ նախապայմանները

Էդուարդ Հովհաննիսյան/
Վարդան Արզաքանյան

12։00-13։00 Դասախոսություն
ՄԻԱՎ վարակի պատճառագիտությունը և
ախտածագումը

· ՄԻԱՎ-ի կենսական ցիկլը
· ՄԻԱՎ 1, ՄԻԱՎ 2

Էդուարդ Հովհաննիսյան/
Վարդան Արզաքանյան

13։00-13։30 Ընդմիջում
13։30-14։30 Գործնական

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ լաբորատոր
հետազոտությունների ռազմավարությունը

· ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ սկրինինգային
հետազոտություններ

· ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ

Մարինե Յախշյան



ինքնաթեստավորում
· ՄԻԱՎ վարակը հաստատող

հետազոտություն
· ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերում

տարբեր տեսակի և սերնդի թեստերի
միջոցով հիվանդության տարբեր
փուլերում

14։30-15։30 Դասախոսություն
ՄԻԱՎ վարակի կլինիկական ասպեկտները

· ՄԻԱՎ վարակի դասակարգումը
· ՄԻԱՎ վարակի կլինիկական

ընթացքը

Աստղիկ Դավիդյան/
Արմինե Պեպանյան

Օր 2
09։00-09։30 Դասընթացի մասնակիցների գրանցում, օրվա թեմաների ներկայացում,

կազմակերպչական հարցեր
09։30-10։30 Դասախոսություն

Հակառետրովիրուսային ՀՌՎ բուժում
· ՀՌՎ բուժման նպատակները
· ՀՌՎ դեղերի խմբերը, դեղերի

կողմնակի ազդեցությունները, դրանց
ախտորոշումը և շտկումը

· ՀՌՎ բուժման սխեմաների կազման
սկզբունքները, սխեմաների
փոփոխման ցուցումները

· Իմունիտետի վերականգնման
բորբոքային համախտանիշ

· ՀՌՎ բուժման ռեժիմի պահպանման
նշանակությունը

Աստղիկ Դավիդյան/
Արմինե Պեպանյան

10։30-11։00 Ընդմիջում
11։00-12։00 Դասախոսություն

Օպորտունիստական հիվանդություններ
· Առավել հաճախ հանդիպող

օպորտունիստական
հիվանդությունների ախտորոշում,
բուժում, կանխարգելում

Աստղիկ Դավիդյան/
Արմինե Պեպանյան

12։00-13։00 Սեմինար
Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման
կանխարգելում, հետկոնտակտային
կանխարգելման սկզբունքներն ու
սխեմաները

Արմինե Պեպանյան

13։00-13։30 Ընդմիջում
13։30-14։30 Դասախոսություն

ՄԻԱՎ վարակի խնդիրը նեոնատոլոգիայում
և մանկաբուժության մեջ

Արմինե Պեպանյան



· ՄԻԱՎ վարակի դասակարգումը և
ընթացքը երեխաների մոտ

· ՄԻԱՎ վարակով մորից ծնված
երեխայի ՄԻԱՎ-կարգավիճակի
որոշումը և դիսպանսերային
հսկողությունը

· Երեխաների ՀՌՎ բուժման
առանձնահատկությունները

· ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների
կանխարգելիչ պատվաստումների
ընդհանուր սկզբունքները

14։30-15։30 Սեմինար
Համակցված վարակներով պացիենտների
վարում

Արմինե Պեպանյան

Օր 3
09:00-09:30 Դասընթացի մասնակիցների գրանցում, օրվա թեմաների ներկայացում,

կազմակերպչական հարցեր
09։30-10։30 Դասախոսություն

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում
· ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման

հիմնական մոտեցումները
· Սեռական ճանապարհով ՄԻԱՎ-ի

փոխանցման կանխարգելում
· Արյան միջոցով ՄԻԱՎ-ի

փոխանցման կանխարգելում,
մասնագիտական վարակումների
կանխարգելում

· Հետկոնտակտային կանխարգելում
· Նախակոնտակտային

կանխարգելում

Ժանետա Պետրոսյան

10։30-11։00 Ընդմիջում
11։00-12։30 Դասախոսություն

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ
խորհրդատվություն և հետազոտություն
ԽՀ

· ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ԽՀ-ի
նպատակները և խնդիրները

· ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ԽՀ-ի
գործընթացը

· Խորհրդատվության հիմնական
սկզբունքներն ու հմտությունները

· Նախաթեստային և հետթեստային
խորհրդատվություն

· ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ
հետազոտությունների

Էդուարդ Հովհաննիսյան/
Վարդան Արզաքանյան



պարբերականությունը
· Բուժաշխատողների

նախաձեռնությամբ իրականացվող
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ԽՀ

· Այցելուի նախաձեռնությամբ ՄԻԱՎ
վարակի վերաբերյալ ԽՀ

· ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ
պարտադիր ԽՀ

12։30-13։00 Գործնական
Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը
վերացրած երկրի կարգավիճակի
պահպանման ուղղված միջոցառումները

Էդուարդ Հովհաննիսյան/
Վարդան Արզաքանյան

13։00-13։30 Ընդմիջում
13։30-14։30 Սեմինար

Խարան և խտրականություն
· Խարանի և խտրականության

ազդեցությունը ՄԻԱՎ վարակի
համաճարակի վրա

· Մարդու իրավունքները ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-
ի համատեքստում

Արշակ Պապոյան

14։30-15։30 Գործնական
ՄԻԱՎ վարակի իրավական ասպեկտները

· ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը և օրենսդրական
դաշտը

· Գաղտնապահությունը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-
ին առնչվող հարցերում

Արշակ Պապոյան

15։30-16։00 Հետդասընթացային հարցաթերթերի լրացում, դասընթացի աշխատանքի
ամփոփում

Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատողներ։
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 2019թ. հոկտեմբերի 28-30, դեկտեմբերի 9-11 ՝
50 հոգի, 2020 �թ հունվար-դեկտեմբեր՝  120 հոգի:

2019թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում պլանավորվել է անցկացնել
«ՄԻԱՎ վարակի արդիական հարցեր» թեմայով 2 ցիկլ՝ հոկտեմբերի 28-ից 30-ը և
դեկտեմբերի 9-ից 11-ը: Յուրաքանչյուր ցիկլին ակնկալվում է 25-ական ունկնդրի
մասնակցություն:

2020թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում պլանավորվել է անցկացնել
«ՄԻԱՎ վարակի արդիական հարցեր» թեմայով 6 ցիկլ՝ յուրաքանչյուրը 20-ական
մասնակցով, ընդամենը՝ 120 ավագ բուժաշխատող: Միջոցառումների անցկացման
ամսաթվերը կհստակեցվեն 2020թ. հունվարին:


