
Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «09»  հոկտեմբեր   2019թ.
                                                                   թիվ   2895 – Ա  հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԼՅԱՐԴ,
ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁ) ԵՎ «ՍՈՒՐ ՈՐՈՎԱՅՆ» ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ

ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ (ՀՏ, ՄՌՏ)» ԹԵՄԱՅՈՎ
ՍԵՄԻՆԱՐԻ

Հոկտեմբերի 22, 2019թ., ք. Գյումրի (Գյումրու ԲԿ), ՀՀ

«ՄՌՏ էքսպերտ Անդրկովկաս» ՍՊԸ

09։00-10։00 Մասնակիցների գրանցում
10։00-10։45 «Սուր որովայն» համախտանիշի ճառագայթային

ախտորոշումը
Ն.	Վ․	Նուդնով		

10։45-11։00 Բանավեճ. հարցերի պատասխաններ
· Որովայնի խոռոչի օրգանների

պերֆորացիայի ռենտգենաբանական
նշանները

· Սուր աղիքային անանցանելիության
ռենտգենաբանական նշանները

· Սուր պանկրեատիտ ՀՏ նշանները

Ն.	Վ․	Նուդնով

11։00-11։45 Ի՞նչ կարող են և ի՞նչ պարտավոր են անել
ռենտգենոլոգիայի բժիշկները ստամոքսի և
կերակրափողի քաղցկեղի ախտորոշման
ժամանակ

Ն.	Վ․	Նուդնով

11։45-12։00 Բանավեճ. հարցեր և պատասխաններ
· Կերակրափողի քաղցկեղի հետազոտման

հիմնական ռենտգենաբանական և ՀՏ
հետազոտման մեթոդաբանությունը

· Կերակրափողի հետազոտության
ժամանակ ճառագայթային մեթոդների
օգտագործման ցուցումներն ու
հակացուցումները, առավելություններն ու
թերությունները

· Կերակրափողի ՀՏ հետազոտության

Ն.	Վ․	Նուդնով



ժամանակ կենտրաստավորման
մեթոդները

· Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Z գիծը
· Ստամոքսի սրտային քաղցկեղի

ախտորոշման առանձնահատկությունները
· Ստամոքսի քաղցկեղի տարածման

նախանշանները
12։00-12։30 Սուրճի ընդմիջում
12։30-13։15 Մուլտիսպիրալային համակարգչային

տոմոգրաֆիան, ՄՌՏ-ն բիլյար ուղիների
օջախային գոյացությունների, լյարդի դիֆուզ
փոփոխությունների ախտորոշման ժամանակ

Գ.	Գ․	

Կարմազանովսկի

13։15-13։30 Բանավեճ. հարցուպատասխան
· Կոնտրաստավորման դինամիկ

սկանավորման փուլերի դերը լյարդի
պաթոլոգիկ վիճակների դիֆերենցիալ
ախտորոշման ժամանակ

· ՄՌՏ ախտորոշման
առանձնահատկություները
հեպատոսպեցիֆիկ ՄՌ կոնտրաստ
նյութերի օգտագործմամբ

· Լեղուղիների օբստրուկցիայի աստիճանի և
պատճառների գնահատման ժամանակ
տոմոգրաֆիկ հետազոտությունների
առավելություններն ու թերությունները

Գ.	Գ․	

Կարմազանովսկի

13։30-14։15 Ենթաստամոքսային գեղձի ադենոկարցինոմա։
Ենթաստամոքսային գեղձի մուցինոզային
ուռուցքներ։ Ենթաստամոքսային գեղձի սոլիդնո-
պսևդոպապիլյար և այլ հազվադեպ ուռուցքներ

Գ.	Գ․	

Կարմազանովսկի

14։15-14։30 Բանավեճ. Հարցուպատասխան
· Կախված ուռուցքի տեսակից ներքին

կոնտրաստավորման ՀՏ մեթոդների
ինչպիսի՞ առանձնահատկություններ
գոյությոն ունեն

· Ներհոսքային ադենոկարցինոմայի
նշանները. ինչու՞մն է ախտորոշման
դժվարությունը

· Ինչու՞մ է կայանում DWI մեթոդը.

Գ.	Գ․	

Կարմազանովսկի



ենթաստամոքսային գեղձի ինչպիսի՞
ախտահարումների ժամանակ է այն
օգտագործվում

14։30-15։15 Հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղի ախտորոշման և
դասակարգման ժամանակ ճառագայթային
մեթոդների (ռենտգեն և ՀՏ)
հնարավորությունները

Ն.	Վ․	Նուդնով

15։15-15։30 Բանավեճ. հարցերի պատասխաններ
· Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում կրկնակի

կոնտրաստավորումը, ինչու՞մ է դրա
էությունը

· Հաստ աղու ուռուցքի տարածման
ախտանշանները

· Ինչու՞մ է կայանում DWI մեթոդի էությունը
ուղիղ աղու քաղցկեղի ժամանակ

Ն.	Վ․	Նուդնով

15։30-15։45 Սեմինարի եզրափակում՝ մասնակիցների թեստավորում և անկետաների
լրացում

Թիրախային լսարան՝ թերապևտներ, ընդհանուր վիրաբույժներ, գաստրոէնտերոլոգներ,
ճառագայթային ախտորոշման մասնագետներ, ուռուցքաբաններ, օնկովիրաբույժներ։
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 50-100 հոգի:


