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ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ և ՈՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ  ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ

ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԵՆՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Սույն գործունեության ընթացակարգի նպատակն է օգնել արտահիվանդանոցային
(պոլիկլինիկական) և ոչ մասնագիտացված հիվանդանոցային
բուժհաստատությունների բժիշկներին՝  կայացնել հիմնվորված և ռացիոնալ որոշումներ
տուբերկուլոզի վաղ հայտնաբերման և հաջորդիվ ուղղորդման հարցերում։ Այն հիմնված
է  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից
հրապարակված 2016 թ ուղեցույցերը և ընթացակարգերը։

 ԱԱՊ դիմած անձ, ով գանգատվում է 2-3 շաբաթ և ավելի տևող ցանկացած բնույթի հազից՝ ուղեկցվող հետևյալ
ախտանշաններից առնվազն մեկով

· մարմնի զանգվածի կորուստ
· գիշերային քրտնարտադրություն
· մարմնի ջերմության բարձրացում
Տվյալ անձն ուղեգրվում է թոքերի ռենտգենաբանական հետազոտության

Թոքային ՏԲ կասկածով բոլոր անձանց (անկախ նախկինում ախտորոշված ՏԲ-ի) խորխը ենթարկվում է մանրէաբանական
հետազոտության` մանրադիտման  և ցանքի հետազոտության*
*Հետազոտման համար երկու օրվա ընթացքում նմուշառվում է խորխի երեք  նմուշ

Մանրէաբանական հեռազոտության դրական արդյունքներ`
թոքային ՏԲ-ն հաստատված է

Մանրէաբանական հետազոտության բացասական
արդյունքներ` թոքային ՏԲ հաստատված չԷ

ԴԶԹ
զգայուն

ԴԶԹ կայուն ԴԶԹ պատասխան
չկա

Սկսել
հակատուբերկուլ
ոզային բուժում

Հիվանդին
ներկայացնել ԴԿ
ՏԲ խարհուրդ`

Կրկնել
հետազոտությ

Ելնելով  հիվանդի
վերհուշի
տվյալներից՝ սկսել
համապատասխան
հակատուբերկուլո
զային  բուժում:
Կրկնել խորխի
մարէաբանական
հետազոտությունը

Եթե հիվանդին
լայն ոլորտի
հակամանրէայ
ին բուժում չի
ստացել, սկսել
հակամանրէայ
ին բուժումը՝
հետևելով
շարժընթացին:

Դ
րա

կա
ն

շա
րժ

ըն
թա

ց
`

ՏԲ
-ն

ժխ
տ

վա
ծ

է

Կլինիկառենտգենաբանական թոքային
ՏԲ-ի կասկած

Թոքաբորբի և թոքային ՏԲ-ի կլինիկառենտգենաբանական կասկածի
դեպքում իրականացնել տարբերակիչ ախտորաշում

Ուղեգրել ՏԲ կաբինետ

ԱԱՊ-ում բուժել լայն ոլորտի հակամանրէային դեղերով՝ միաժամանակ
խորխը հետազոտելով ԹԿԲ-ների նկատմամբ ՏԲ կաբինետում

Բացասական շարժընթաց`
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Գործունեության ընթացակարգի մշակման աշխատանքային խմբի անդամների
անվանացուցակ�

- Հայրապետյան Ա.Օ. (պատասխանատու համակարգող) «Տուբերկուլոզի դեմ
պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, բ.գ.թ.
Թղթակցական հասցե՝ ՀՀ, ք. Աբովյան, Արզնու խճուղի 10. հեռ՝ (0222)20011

- Նիկոլայան Լ.Թ. «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի գիտական գծով խորհրդական, բ.գ.թ., դոցենտ
Թղթակցական հասցե՝ ՀՀ, ք. Աբովյան, Արզնու խճուղի 10. հեռ՝ (0222)20011

Շահերի բախման հայտարարագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ

Փաստաթղթի կազմման համար աշխատանքային խմբի անդամները ֆինանսական
աջակցություն չեն ունեցել: Թիմի անդամները միմիյանց կամ որևէ կազմակերպության
հանդեպ շահերի բախում չունեն:

Շնորհակալական խոսք

Պատասխանատու համակարգողն իր երախտագիտությունն է հայտնում
աշխատանքային խմբի բոլոր անդամներին, ինչպես նաև սույն ուղեցույցի մշակման
աշխատանքներին իրենց աջակցությունը, խորհրդատվությունը և մասնագիտական
գիտելիքները տրամադրած գործընկերներին։

Վերհուշում ԴԿ ՏԲ
կոնտակտի
բացակայության դեպքում
սկսել
հակատուբերկուլոզային
բուժում  առաջին շարքի
հակատուբերկուլոզային
դեղերի միջոցով

Վերհուշում ԴԿ ՏԲ
կոնտակտի
առկայության դեպքում
հիվանդին ներկայացնել
ԴԿ ՏԲ խորհուրդ`
համապատասխան
հակատուբերկուլոզային
բուժման համար
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