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Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «15»  նոյեմբեր  2019թ.
                                                                   թիվ   3410 – Ա   հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՊՏՂԻ ՆԵՅՐՈՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ

Դեկտեմբերի 7, 2019թ., ք. Երևան («Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն)

Մանկաբարձությունում և գինեկոլոգիայում ուլտրաձայնային ախտորոշման
հայկական ասոցիացիա

09:30-10:00 Ողջույնի խոսք։ ՄԳՈՒԱՀԱ հետագա ծրագրերի քննարկում։ Թեստային
հարցերի վերլուծություն-ինքնահսկողություն

10:00-11:00 ԿՆՀ զարգացման արատների վաղ ախտորոշման ժամանակակից
հնարավորությունները՝

· ԿՆՀ որ արատներն է հնարավոր ախտորոշել հղիության 11-14
շաբաթում, որոնք հնարավոր չէ, որոնց ախտորոշումը
բանավեճային է

· 11-14 շաբաթում ախտորոշումը կարելի է համարել վերջնական
· Spina bifida –ի վաղ ախտորոշում։ Անհրաժե՞շտ են արդյոք

բազմաթիվ չափումներ։ Որտե՞ղ ենք մենք հիմա։
11:00-11:20 Սուրճի ընդմիջում
11։20-13։20 Պտղի գլխուղեղի միջին ստրուկտուրաների զարգացման արատների

պրենատալ ախտորոշումը՝
· Թափանցիկ խտրոցի խոռոչի ագենեզիայի կանխատեսումը
· Բրտամարմնի ագենեզայի կանխատեսումը
· Սեպտո-օպտիկ դիսպլազիա։ Հնարավո՞ր է սեպտո-օպտիկ

դիսպլազիան ախտորոշել պրենատալ, թե՞ դա պոստնատալ
ախտորոշում է

· Ինչպե՞ս տարբերակել թափանցիկ խտրոցի խոռոչի ագենեզիան
լոբար գոլոպրոզէնցեֆալիայից և սեպտո-օպտիկ դիսպլազիայից,
հնարավո՞ր է արդյոք դրանց ներարգանդային ախտորոշումը

· Վերգեի խոռոչը և միջանկյալ առագաստի ցիստերնա։ Ինչպես
դրանք տարբերակել։ Ունե՞ն դրանք արդյոք կլինիկական
նշանակություն։ Դրանց հայտանբերման կանխատեսումը

· ՄՌՏ 20 շաբաթում՝ անհրաժեշտություն, թե՞՝ ոչ
13։20-14։00 Ճաշ
14։00-15։00 Պտղի գլխուղեղի հետին գանգուղեղային փոսիկի անոմալիաներ՝

· Ի՞նչ է կոչվում Դենդի – Ուոկերի մալֆորմացիա, իսկ ինչը՞
համարվում է «Դենդի- Ուոկերի տարբերակ»



· Նրբություններ, թե դժվարություններ հետին գանգուղեղային
փոսիկի անոմալիաների տարբերակիչ ախտորոշման մեջ

· Հետին գանգուղեղային փոսիկի անոմալիների ո՞ր ձևերը
բարենպաստ կանխատեսում ունեն

· Պրենատալ ՄՌՏ – կանխատեսման, ախտորոշման և որոշման
վերջին հանրգրվանն է, թե՞ ոչ

15։00-16։00 Վենտրիկուլոմեգալիա՝
· Ինչպես չափել կողմնային փորոքների տրամագիծը
· Երբ ենք մենք ախտորոշում վենտրիկուլոմեգալիա
· Նախածննդյան կանխատեսման բարդությունները

16։00-16։20 Սուրճի ընդմիջում
16։20-17։00 Կլինիկական դեպքերի վերլուծություն՝

ԿՆՀ արատներով տեսահոլովակների ինտերակտիվ վերլուծություն
17։00-18։00 Վարպետաց դաս՝ live-scan հղիության տարբեր ժամկետների դեպքում։

Hands-on ուսուցում։

Թիրախային լսարան՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, ռադիոլոգներ, սոնոգրաֆիստներ,
նեոնատոլոգներ:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 80-100 հոգի:

Դասընթացավարներ՝
բ.գ.դ. �պրոֆ Կարինե Թոխունց – ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթության
ֆակուլտետի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, որակավորման
բարձրագույն աստիճանի բժիշկ
բ.գ.թ. Ռոզա Բատաևա – պրենատալ ախտորոշման մասնագետ


