
Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «25»  հոկտեմբեր  2019թ.
                                                                   թիվ   3129 - Ա  հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ԹԻՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ  ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱՅՈՒՄ` ՀԻՄՆՎԱԾ

ՖՄԴ-Ի ՎՐԱ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐԻ

Նոյեմբերի 4-8, 2019թ., ք. Երևան, Խարբերդ  («ԱրԲեՍ» առողջության կենտրոն,

Հանրապետական մանկական վերականգնողական կենտրոն, Խարբերդի

մասնագիտացված մանկատուն)

«Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ,

Ցյուրիխի մանկական համալսարանական հիվանդանոց

Օր 1՝ նոյեմբերի 4,
Վայրը՝ «ԱրԲեՍ» առողջության կենտրոն
09:30-16:30 Աֆոլտերն-ի  վերականգնողական թիմի  աշխատանքի

ներկայացում, ծանոթացում
SWOT- վերլուծության,
«Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ վերականգնողական բաժանմունքի
ներկայացում

09:30-10:00 Ողջույնի խոսք:
Ծանոթացում սեմինարի ծրագրին:
Դասընթացի ուսուցման
նպատակները:

Բեատ Կնեխտ/
բժիշկ-վերականգնողաբան
Կիրստեն Ուրսեմ,
ֆիզիկական թերապիստ,
Շվեյցարիա

10:00-11:00 Նպատակները  կարգավորելու
գործընթաց (Rehab-Cycle):
ՖՄԴ-ն որպես հաղորդակցման
գործիք:
Ստուգաթերթիկի
բացատրություն/ուսումնասիրում:

Բեատ Կնեխտ

11:00-11:30 Աֆոլտերնի վերականգնողական
կենտրոնի փորձի ներկայացում:

Բեատ Կնեխտ/
Կիրստեն Ուրսեմ/



SWOT- վերլուծություն, կենտրոնի
կապերը այլ հաստատությունների
հետ:
Թիմային աշխատանքի
կազմակերպում:
Խնամողի   ներգրավում:
Նպատակի առաջադրման
գործընթաց:
Վերականգնողական  ծրագրի
մշակում:

Ուրսուլա Ֆրեյ/
լոգոպեդ
Բարբել Րուխրիեմ
Ֆիզիկական թերապիստ,
Շվեյցարիա

11:30-11:45 Սուրճի ընդմիջում
11:45-12:00 SWOT- վերլուծություն՝ ուժեղ  և

թույլ կողմեր.
· հնարավորություններ և

սպառնալիքներ:

Բեատ Կնեխտ

12:00-12:30 SWOT- վերլուծություն տարբեր
հաստատությունների միջև

Թիմային աշխատանք
4 խումբ

12:30-13:30 Ճաշի ընդմիջում
13:30-13:45 Դեպքի ներկայացում, հետագա

վերականգնման կարգի մշակում
(տեսագրության դիտում)

Կիրստեն Ուրսեմ

13:45-14:30 Տեսանյութի միջմասնագիտական
քննարկում

Շվեցարական թիմ

14:30-14:45 Սուրճի ընդմիջում
14:45-15:45 Հիվանդի միջմասնագիտական

(տարբեր մասնագետների)
գնահատում

Շվեյցարական թիմ
 MD /PT/ OT / SLT

15:45-16:15 Արաբկիր կլինիկական
վերականգնողական բաժանմունքի
գործունեության SWOT
ներկայացում:
SWOT- վերլուծություն / կենտրոնի
կապերը այլ հաստատությունների
հետ:
Թիմային աշխատանքի
կազմակերպում:
Խնամողի   ներգրավում:
Նպատակի առաջադրման
գործընթաց :
Վերականգնողական  ծրագրի
մշակում:

Լիանա Աղաջանյան
«Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ
վերականգնողական
բաժանմունք

16:15 Օրվա ամփոփում, կարևոր
եզրահանգումներ

Ուրսուլա Ֆրեյ

Օր 2՝ նոյեմբերի 5



Վայրը՝ «ԱրԲեՍ» առողջության կենտրոն
09:30-16:30 «ԱրԲեՍ» ԱԿ SWOT վերլուծություն:

Նեղ մասնագիտական  և բազմամասնագիտական  գնահատում
թիմերի կողմից, գործիքների ներկայացում:

09:30-10:30 GMFCS շարժողական
գործառույթի դասակարգման
համակարգ:
MACS ձեռքի ունակությունների
դասակարգման համակարգ:

Կիրստեն Ուրսեմ/
Բարբել Րուխրիեմ

10:30-11:00 ԱրբեՍ ԱԿ գործնեության SWOT
ներկայացում:
SWOT- վերլուծություն, կենտրոնի
կապերը այլ հաստատությունների
հետ:
Թիմային աշխատանքի
կազմակերպում:
Խնամողի   ներգրավում:
Նպատակների առաջադրման
գործընթաց:
Վերականգնողական  ծրագրի
մշակում:

Գայանե Զաքարյան
«ԱրԲեՍ ԱԿ-ի թիմ

11:00-11:15 Սուրճի ընդմիջում
11:15-11:30 Մանկական ուղեղային պարեզ

ախտորոշումով  երեխայի դեպքի
ներկայացում (տեսագրություն)
հետագա վերականգնողական
պլանի մշակման նպատակով

Հասմիկ Սահակյան/
Նարինե Գևորգյան
«ԱրԲեՍ ԱԿ

11:30-12:30 Հիվանդի միջմասնագիտական
թիմի կողմից գնահատում՝

· Ներկա վիճակի
վերլուծություն:

· Միջանկյալ և վերջնական
նպատակների
առաջադրում:

· Գնահատման գործիքների
օգտագործում:

Թիմային աշխատանք
բժիշկ, ֆիզիո, էրգո և լոգոպեդ

12:30-13:30 Ճաշի ընդմիջում
13:30-14:00 Միջմասնագիտական  թիմի

կողմից հիմնական խնդիրների
վերհանում:
Թիմի զննման եզրակացություն:

Ներկայացում թիմի կողմից

14:00-15:00 Ներմասնագիտական  թիմային
աշխատանք՝ պացիենտի և
խնամողի ակնկալիքները,

Ներմասնագիտական
թիմի աշխատանք



վերականգնողական ծրագրի
նպատակները, բուժման ուղիները:

15:00-15:15 Սուրճի ընդմիջում
15:15-16:15 Ներմասնագիտական  թիմի

կողմից հիմնական խնդիրների
վերհանում, թիմի զննման
եզրակացություն:

Նեղ մասնագիտական
ներկայացուցիչների ներկայացում

16:15 Օրվա ամփոփում:
Կարևոր եզրահանգումներ:

Կիրստեն Ուրսեմ

Օր 3՝ նոյեմբերի 6
Վայրը՝ Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն
09:30-16:30 Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան ներկայացում
09:30-10:30 CFCS հաղորդակցման

գործառույթի դասակարգման
համակարգ:
EDACS ուտելու և խմելու
կարողությունների դասակարգման
համակարգ:

Ուրսուլա Ֆրեյ

10:30-11:00 Խարբերդի մասնագիտացված
մանկատան  գործունեության
SWOT ներկայացում՝

· SWOT վերլուծություն
· Կենտրոնի կապերը այլ

հաստատությունների հետ
· Թիմային աշխատանքի

կազմակերպում
· Խնամողի   ներգրավում

Հարություն  Բալասանյան
Խարբերդի մասնագիտացված
մանկատուն

11:00-11:15 Սուրճի ընդմիջում
11:15-11:30 Բազմակի ծանր խնդիրներ

ունեցող երեխայի դեպքի
ներկայացում (տեսագրություն)՝
հետագա վերականգնողական
պլանի մշակման նպատակով

Հասմիկ Բարեղամյան

11:30-12:30 Հիվանդի միջմասնագիտական
թիմի կողմից գնահատում՝

· Ներկա վիճակի
վերլուծություն

· Միջանկյալ և վերջնական
նպատակների առաջադրում

· Գնահատման գործիքների
օգտագործում

Թիմային աշխատանք
բժիշկ, ֆիզիո, էրգո և լոգոպեդ

12:30-13:30 Ճաշի ընդմիջում
13:30-14:15 Միջմասնագիտական  թիմի

կողմից հիմնական խնդիրների
Ներկայացում թիմի կողմից



վերհանում, թիմի զննման
եզրակացություն:

14:15-15:15 Ներմասնագիտական  թիմային
աշխատանք՝ պացիենտի և
խնամողի ակնկալիքները,
վերականգնողական ծրագրի
նպատակները, բուժման ուղիները:

Ներմասնագիտական թիմի
աշխատանք

15:15-15:30 Սուրճի ընդմիջում
15:30-16:15 Ներմասնագիտական  թիմի

կողմից հիմնական խնդիրների
վերհանում, թիմի զննման
եզրակացություն:

Նեղ մասնագիտական
ներկայացուցիչների ներկայացում

16:15 Օրվա ամփոփում, կարևոր
եզրահանգումներ:

Բարբել Րուխրիեմ

Օր 4՝ նոյեմբերի 7
Վայրը՝ Հանրապետական մանկական վերականգնողական կենտրոն
09:30-16:30 Հանրապետական մանկական վերականգնողական կենտրոն

(ՀՄՎԿ): Ծանոթացում GAS (նպատակների առաջադրման
սանդղակ):
WeeFIM անկախության գնահատման սանդղակ:

09:30-10:30 GAS՝ նպատակների առաջադրման
սանդղակի ներկայացում:
WeeFIM ֆունկցիոնալության,
անկախության գնահատման
սանդղակ:

Բեատ Կնեխտ/
Կիրստեն Ուրսեմ

10:30-11:00 ՀՄՎԿ-ի գործունեության SWOT
ներկայացում՝

· SWOT- վերլուծություն /
կենտրոնի կապերը այլ
հաստատությունների հետ

· Թիմային աշխատանքի
կազմակերպում

· Խնամողի   ներգրավում

Սուսաննա Չոբանյան/
Աղավնի Զառաֆյան
ՀՄՎԿ-ի թիմ

11:00-11:15 Սուրճի ընդմիջում
11:15-11:30 Գլխուղեղային տրավմայով

երեխայի դեպքի ներկայացում
(տեսագրություն), հետագա
վերականգնողական պլանի
մշակման նպատակով

Սուսաննա Չոբանյան
ՀՄՎԿ

11:30-12:30 Հիվանդի միջմասնագիտական
թիմի կողմից գնահատում

· Ներկա վիճակի
վերլուծություն:

Ներկայացում թիմի կողմից



· Միջանկյալ և վերջնական
նպատակների
առաջադրում, գնահատման
գործիքների օգտագործում:

12:30-13:30 Ճաշի ընդմիջում
13:30-14:15 Միջմասնագիտական  թիմի

կողմից հիմնական խնդիրների
վերհանում, թիմի զննման
եզրակացություն:

Ներկայացում թիմի կողմից

14:15-15:15 Ներմասնագիտական  թիմային
աշխատանք՝

· Պացիենտի և խնամողի
ակնկալիքները

· Վերականգնողական
ծրագրի նպատակները,
բուժման ուղիները

Ներմասնագիտական թիմի
աշխատանք

15:15-15:30 Սուրճի ընդմիջում
15:30-16:15 Ներմասնագիտական  թիմի

կողմից հիմնական խնդիրների
վերհանում, թիմի զննման
եզրակացություն:

Նեղ մասնագիտական թիմի
ներկայացում

16:15 Օրվա ամփոփում. կարևոր
եզրահանգումներ:

Ուրսուլա Ֆրեյ

Օր 5՝ նոյեմբերի 8
Վայրը՝ «ԱրԲեՍ առողջության կենտրոն
09:30-16:15 Օկուպացիոն թերապիայի լայն հասկացություն:

Հետագա թիմային աշխատանքը մանկական
վերականգնողաբանության գործում և Երևանի տարբեր
հաստատությունների միջև սերտ համագործակցության
հիմնադրում:

09:30-11:00 Օկուպացիոն թերապիստի դերը
վերականգնողական պրոցեսում
նյարդաբանական խնդիրներ
ունեցող երեխաների հետ
աշխատելիս

Բարբել Րուխրիեմ

11:00-11:15 Ճաշի ընդմիջում

11:15-12:30 Ամփոփում և եզրակացություններ ՝
տարբեր հաստատությունների
միջև հետագա
համագործակցության և
հաստատությունների ներսում
թիմային աշխատանքի
կազմակեպում:

Թիմային աշխատանք
4 խումբ

12:30-13:30 Ճաշի ընդմիջում



13:30-15:00 Յուրաքանչյուր հաստատության
եզրակացության ներկայացում:

ՀՄՎԿ, ԱրԲեՍ ԱԿ, Խարբերդի
մասնագիտացված մանկատուն

15:00-15:15 Սուրճի ընդմիջում

15:15-16:15 Վերականգնողական շաբաթվա
գնահատում, հարցեր

Բեատ Կնեխտ/
Լիանա Աղաջանյան/
Մանուշակ Երիցյան

16:15 Վերականգնողական կուրսի փակում

Թիրախային լսարան՝ ֆիզիկական և վերականգնողական բժշկության
մասնագետներ։
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 25 հոգի:


