
                                                                                                                                                                             Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «18»  սեպտեմբեր  2019թ.
                                                                   թիվ   2574 - Ա  հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ «ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԹԵՄԱՏԻԿ ՑԻԿԼԻ

Նոյեմբեր 11-13, 2019թ., (կրկնողաբար՝ 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր
ժամանակահատված),  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 Դասախոսություն

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում
· ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման

մոտեցումները փոխանցման տարբեր
ուղիների դեպքում

· Հետկոնտակտային և

Ժանետա Պետրոսյան



նախակոնտակտային կանխարգելում
· Մասնագիտական վարակումների

կանխարգելում
· Անհետաձգելի օգնություն վթարային

իրավիճակներում
· Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի

փոխանցումը վերացրած երկրի
կարգավիճակի պահպանմանն
ուղղված միջոցառումները

14։30-15։30 Դասախոսություն
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ
խորհրդատվություն և հետազոտություն
(ԽՀ)

· ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ԽՀ-ի
նպատակները և խնդիրները

· Բուժաշխատողների
նախաձեռնությամբ իրականացվող
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ԽՀ

· Այցելուի նախաձեռնությամբ ՄԻԱՎ
վարակի վերաբերյալ ԽՀ

· ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ
պարտադիր ԽՀ

· ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ
հետազոտությունների
պարբերականությունը

Էդուարդ Հովհաննիսյան/
Վարդան Արզաքանյան

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

կազմակերպչական հարցեր
09։30-10։30 Դասախոսություն

ՄԻԱՎ վարակի կլինիկական ասպեկտները
· ՄԻԱՎ վարակի դասակարգումը
· ՄԻԱՎ վարակի կլինիկական

ընթացքը
· Օպորտունիստական

հիվանդություններ
· Հակառետրովիրուսային (ՀՌՎ)

բուժում

Աստղիկ Դավիդյան/
Արմինե Պեպանյան

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

Լաբորատորիայի աշխատանքի
կազմակերպում

· Փորձանմուշների տեսակները և
դրանց մշակման, պահպանման
պահանջները: Արյան նմուշառմանը,
պահպանմանը և տեղափոխմանը

Մարինե Յախշյան



ներկայացվող պահանջները
· Լաբորատորիայում կենսաբանական

անվտանգությունը
· Մատյանների վարում,

հետազոտությունների վերաբերյալ
հաշվետվությունների կազմում և
ներկայացում

· Ծախսանյութերի պաշարների
վերահսկում, տեխնիկական
բնութագրերի կազմում

12։00-12։30 Սեմինար
Միավ վարակի վերաբերյալ լաբորատոր
հետազոտությունների
ռազմավարությունները

· ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ սկրինինգային
հետազոտություններ

· ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ շճաբանական
հետազոտությունների թեստերի
բնութագրերը

· ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերում
տարբեր տեսակի և սերնդի թեստերի
միջոցով հիվանդության տարբեր
փուլերում

Մարինե Յախշյան

12։30-13։00 Սեմինար
ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման նպատակով
հետազոտությունների ռազմավարությունը

· 18 ամսականից մեծ երեխաների և
մեծահասակների մոտ

· Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ

Մարինե Յախշյան

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

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ
հետազոտության արդյունքների վերծանում

· Դրական պատասխանի
չափանիշները

· Կեղծ բացասական և կեղծ դրական
արդյունքների պատճառները

· ՀՌՎ բուժման արդյունավետության
լաբորատոր մոնիտորինգ

Մարինե Յախշյան

14:00-14:30 Սեմինար
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ լաբորատոր
հետազոտությունների որակի հսկողություն

· Ներլաբորատոր որակի հսկողություն
· Որակի արտաքին հսկողություն

Մարինե Յախշյան

14:30-15:30 Գործնական Մարինե Յախշյան



Միավ վարակի լաբորատոր ախտորոշման
ալգորիթմներ, գործողությունների
ստանդարտ ընթացակարգերը

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

կազմակերպչական հարցեր
09։30-10։30 Գործնական

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լաբորատոր
հետազոտություններ

· Հետազոտություն ԻՖԱ մեթոդով
· Հետազոտություն արագ (էքսպրես)

թեստերով
· ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ

ինքնաթեստավորում

Մարինե Յախշյան

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

Հետազոտություն պոլիմերազային
շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) մեթոդով

Մարինե Յախշյան

12։00-13։00 Գործնական
ՄԻԱՎ վարակը հաստատող
հետազոտություն

Մարինե Յախշյան

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՝ կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման մասնագետներ։
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 2019 �թ  նոյեմբերի 11-13՝ 25 հոգի,
2020 �թ  հունվար-դեկտեմբեր՝ 20 հոգի:



2019թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում պլանավորվել է անցկացնել
«ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտություններ» թեմայով 1 ցիկլ՝
նոյեմբերի 11-13-ը, մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակը՝ 25:

2020թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում պլանավորվել է անցկացնել
«ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտություններ» թեմայով 1 ցիկլ՝
20 մասնակցի համար: Միջոցառումների անցկացման ամսաթվերը կհստակեցվեն
2020թ. հունվարին:


