
                                                                                                                                                                             Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «09»   ապրիլ    2018թ.
                                                                   թիվ   938 – Ա հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԽՆԱՄՔ» ԹԵՄԱՅՈՎ 5-ՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Ապրիլ - հունիս 2018թ., ք. Երևան (ՄՄԱՊԳՀԿ և «Մուրացան» հիվանդանոցային
համալիրի մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկա)

Վորլդ Վիժն միջազգային կազմակերպության Հայաստանյան մասնաճյուղ

Օր 1
Անցկացման վայր՝ ՄՄԱՊԳՀԿ
10:00-11:00 Ինտենսիվ խնամք ստացող նորածնի

ջերմային պաշտպանությունը
Պ.Ա. Մազմանյան,
Վ.Վ. Քերոբյան

11:00-12:00 Հիպոթերմիա, դասակարգում, բուժում,
կանխարգելում

12:00-13:00 Խնամք «Կենգուրու» մեթոդով
13:00-14:00 Ընդմիջում
14:00-15:00 Ջերմության ապահովման սարքավորումներ:

Ինկուբատոր, վերակենդանացման սեղանիկ,
տաքացնող ներքնակ

15:00-16:00 Գործնական պարապմունք ջերմության
ապահովման սարքավորումների հետ

Օր 2
Անցկացման վայր՝ ՄՄԱՊԳՀԿ
10:00-12:00 Հիվանդ ու անհաս նորածինների էնտերալ

սնուցում: Մեթոդները: Մինիմալ էնտերալ
սնուցում

Պ.Ա. Մազմանյան,
Վ.Վ. Քերոբյան

12:00-13:00 Հիպոգլիկեմիա, կանխարգելում, բուժում
13:00-14:00 Ընդմիջում
14:00-15:00 Դեղնուկով նորածնի խնամք,

ֆոտոթերապիայի մեթոդ
15:00-16:00 Անհաս նորածինների կերակրման,

բիլիռուբինի որոշման և ֆոտոթերապիայի
իրականացման գործնական պարապմունք



Օր 3
Անցկացման վայր՝ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկական և
նորածնային վերակենդանացման կլինիկա
10:00-11:00 Նորածնի վերակենդանացում ծնարանում Հ.Զ. Կալենտերյան,

Հ.Ռ. Մարգարյան11:00-12:00 Ծնվելուց հետո անհաս նորածնի վիճակի
կայունացում

12:00-13:00 Պորտալարի կապման ժամանակը և
մեթոդները

13:00-14:00 Ընդմիջում
14:00-15:00 Շնչուղիների սանացիա

Նորածնի վերակենդանացման գործնական
պարապմունք

15:00-16:00 Պերիֆերիկ և պորտային երակների
կատետերիզացիայի գործնական
պարապմունք

Օր 4
Անցկացման վայր՝ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկական և
նորածնային վերակենդանացման կլինիկա
10:00-11:00 Օքսիգենոթերապիա և ոչ ինվազիվ

շնչառական թերապիա ստացող նորածնի
խնամք

Հ.Զ. Կալենտերյան,
Հ.Ռ. Մարգարյան

11:00-12:00 Թթվածնի տրման մեթոդներ
12:00-13:00 Քթային բարձր հոսքով թերապիա
13:00-14:00 Ընդմիջում
14:00-15:00 Շարունակական դրական ճնշում

շնչուղիներում (CPAP) թերապիա
15:00-16:00 Պուլսօքսիմետրիայի և սարքավորումների

աշխատանքի կարգավորման գործնական
պարապմունք

Օր 5
Անցկացման վայր՝ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկական և
նորածնային վերակենդանացման կլինիկա
10:00-11:00 Նորածնի խնամքը արհեստական

շնչառության ապարատի պայմաններում
Հ.Զ. Կալենտերյան,
Հ.Ռ. Մարգարյան

11:00-12:00 Ծանոթացում արհեստական շնչառության
ապարատի և նրա հիմնական ռեժիմների
հետ

12:00-13:00 Ընդմիջում



13:00-14:00 Ինտուբացիա, ինտուբացիոն խողովակի
ֆիքսման տարբեր եղանակներ

14:00-15:00 Էնդոտրախեալ ծառի սանացիա, ցուցումներ,
մեթոդներ

15:00-16:00 Արհեստական շնչառության ապարատի
նախապատրաստման և շնչուղիների
սանացիայի գործնական պարապմունք

Թիրախային լսարան՝  ծննդատների նորածնային բաժանմունքի բուժքույրեր:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 12 (յուրաքանչյուրին՝ 2):

Կյուվեզների և ջերմության ապահովման այլ սարքավորումների հետ
գործնական պարապմունքը իրականացվելու է նորածնային ինտենսիվ թերապիայի
բաժանմունքում սարքավորումների տարբեր ռեժիմների աշխատանքի
պայմաններում։ ֆոտոթերապիայի  գործնական պարապմունքի ժամանակ  ցույց են
տրվելու լամպերի աշխատանքի ռեժիմները և ֆոտոթերապիայի  իրականացումը,
ինչպես նաև անվտանգության կանոնները։

Ստամոքսային զոնդի  և անհաս նորածինների  կերակրման    գործնական
պարապմունքը իրականացվելու է անմիջապես նորածնային բաժանմունքում։

Նորածինների վերակենդանացումը և  պորտային  երակի  կատետերիզացիան
իրականացվելու է հատուկ մուլյաժների վրա։

Շնչառական թերապիայի գործնական պարապմունքի ժամանակ
իրականացվելու է շնչառական սարքավորումների (շարունակական դրական ճնշում
շնչուղիներում, բարձր հոսքով քթային թերապիա, արհեստական շնչառության
ապարատ) կոնտուրների հավաքման և նախապատրաստման  ուսուցում։
Կուսուցանվի  նաև նշված սարքավորումների հսկողությունը և անվտանգությունը։

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
«ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԽՆԱՄՔ» ԹԵՄԱՅՈՎ 5-ՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Վայր Մասնակիցներ Ամսաթիվ Դասընթացավար
Մոր և մանկան
առողջության
պահպանման
գիտահետազոտական
կենտրոն և ԵՊԲՀ-ի
«Մուրացան»

Նեոնատալ բաժնի
բուժքույրեր
Սյունիքից,
Գեղարքունիքից
(յուրաքանչյուր
դասընթացին 2

16.04.2018-
20.04.2018

Պավել
Մազմանյան,
Վարսենիկ
Քերոբյան,
Հրանտ
Կալենտերյան,

23.04.2018-
27.04.2018
14.05.2018-
18.05.2018



հիվանդանոցային
համալիրի մանկական
և նորածնային
վերակենդանացման
կլինիկա

բուժքույր) 21.05.2018-
25.05.2018

Հրանուշ
Մարգարյան

04.06.2018-
08.06.2018
11.06.2018-
15.06.2018


