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ԾՐԱԳԻՐ

«ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ 3-ՇԱԲԱԹՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Հունվար  –  դեկտեմբեր 2020թ., ք. Երևան («Միքայելյան վիրաբուժության
ինստիտուտ» ՓԲԸ)

Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ

Օր 1
10։00-13։00
Տեսական

Ախտահանման (դեզինֆեկցիոն) աշխատանքների կատարումը
բաժանմունքներում, վիրահատարանում, վիրակապարանում

Սուր որովայն, ցուցումները, հակացուցումները

Աջ երիկամի հեռացման վիրահատությունից 3 ժամ հետո հիվանդը
գանգատվում է միզապարկի դատարկման անհնարինությունից՝ չնայած
միզապարկի լցվածության զգացման և միզարձակման ճիգերին:
Ընդբախական և շոշափելով զգացվում է լցված միզապարկ:
Ի՞նչ է հիվանդի մոտ: Ինչպիսի՞ն է օգնությունն այս դեպքում:

13։00-13։30
Ընդմիջում

13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 2
10։00-13։00
Տեսական

Ասեպտիկա, անտիսեպտիկա (բնորոշում)

Բժշկական թափոնների տեսակները և տեսակավորումը

Հիվանդանոցի ընդուրան է դիմել 24 տարեկան հիվանդ, ով գանգատվում է
փոշտի ձախ կեսի ցավերից, որոնք ճառագայթվում են դեպի ձախ աճուկային
շրջան: Անամնեզից պարզվում է, որ հիվանդը մեկ շաբաթ առաջ
հիվանդացել է գրիպով, պոլիկլինիկա չի դիմել, բուժվել է ինքնուրույն:
Հետազոտության ընթացքում մարմնի ջերմաստիճանը՝ 38.50 C, փոշտի ձախ

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական



կեսը մեծացած, ծալքերը հարթված են, մաշկը հիպերեմիկ է: Շոշափելիս
զգացվում է ամորձու ամուր ցավոտ հավելումը:
Ենթադրյալ ախտորոշումը: Ինչպիսի՞ն է Ձեր հետագա
գործողությունները:

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 3
10։00-13։00
Տեսական

Հիվանդների նախապատրաստելը պլանային և ոչ պլանային
վիրահատության

Հիվանդասենյակի ախտահանում և հիվանդի պարագաների ախտահանում

Շտապ օգնության մեքենան հիվանդանոցի ընդունարան բերեց հիվանդի, ով
գանգատվում է ողնաշարի գոտկային հատվածի և աջ գոտկային շրջանի
ցավերից: Մեկ ժամ առաջ ընկել է երրորդ հարկի շինարարական
աստիճաններից: Դրությունը ծանր է: Մաշկային ծածկույթները գունատ են:
Պուլսը՝ 120 զարկ րոպեում: Զարկերակային ճնշումը 90/70 մմ. սնդ. ս.:
Որովայնը փափուկ է, անցավ: Շոշափման դեպքում առաջանում է ցավ
կրծքային XII ողի փուշելունի և աջ գոտկային շրջաններում, որտեղ նկատվում
է նաև ուռածություն: Մեզի հետազոտման դեպքում տեսադաշտում նկատվում
են թվով 4-5 էրիթրոցիտներ:
Ի՞նչ է հիվանդի մոտ: Ինչպիսի՞ն են Ձեր հետագա գործողությունները:

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 4
10։00-13։00
Տեսական

Ծանր հիվանդների խնամքը հետվիրահատական շրջանում

Շոկ, դասակարգումը, առաջին բուժօգնություն։

Հիվանդանոցի ընդունարան է դիմել տղամարդ, ով գանգատվում է
սրտխառնոցից, փսխումից, աջ գոտկային շրջանի ցավերից, որոնք ունեն
սուր նոպայաձև բնույթ և ճառագայթում են դեպի աջ ամորձի: Հետազոտման
դեպքում մաշկը գունատ է, ծածկված է սառը քրտինքով, հիվանդն
անհանգիստ է, ամբողջ ժամանակ փնտրում է հարմար դիրք: Որովայնը
փափուկ է, շոշափելիս թեթևակիորեն ցավոտ է աջ կեսը: Միզարձակումը
հաճախացած է փոքր բաժիններով: Մեզի միկրոսկոպիկ հետազոտման
դեպքում նկատվում են մեծ քանակությամբ էրիթրոցիտներ:
Ենթադրյալ ախտորոշումը: Ինչպիսի՞ն է Ձեր հետագա
գործողությունները:

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 5
10։00-13։00 Բուժքրոջ դերը ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման գործում



Տեսական
Անաֆիլակտիկ շոկ, պատճառները, առաջին օգնություն

Կինը գանգատվում է որովայնի և մեջքի գոտևորող անտանելի բնույթի
ցավերից: Ցավը այնքան անտանելի է, որ հիվանդը բղավում է և իրեն
հարմար տեղ չի գտնում: Նկատվում են շոկի երևույթներ՝ մաշկի
գունատություն, սառը քրտինք, պուլսի թուլացում, զարկերակային ճնշման
թեթևակի իջեցում: Հիվանդն ունի սրտխառնոց, փսխում: Շոշափելիս
զգացվում է թեթևակի լարվածություն և խիստ ցավոտություն որովայնի
առաջային պատին՝ ստամոքսի մակարդակին: Որովայնը փքված է, գազերը
չեն հեռանում:
Ենթադրյալ ախտորոշումը: Ինչպիսի՞ն են Ձեր հանձնարարականնները:

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 6
10։00-13։00
Տեսական

Վիրակապարանի նյութերի նախապատրաստումը մանրէազերծման համար

Բուժքրոջ դերը ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման գործում

Տղամարդը ավտովթարի հետևանքով ստացել է ծանր վնասվածք: Զննման
ժամանակ պարզվում է, որ հիվանդի մոտ կան կողոսկրերի կոտրվածքներ
ձախ կողմից: Աջ կողմից 5-6-րդ կողոսկրերի մակարդակին միջին անոթային
գծով տեսանելի է 4 x 1.5 սմ չափսի «շնչող վերք: Հիվանդի վիճակը ծանր է,
դեմքը՝ ցիանոտիկ, շնչառությունը՝ մակերեսային, պուլսը հաճախացած՝ մեկ
րոպեում 140 զարկ: Զարկերակային ճնշումը 70/90 մմ. սնդ. ս.:
Ի՞նչ է հիվանդի մոտ: Ինչպիսի՞ն են Ձեր հետագա գործողությունները:

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 7
10։00-13։00
Տեսական

Բուժաշխատողների ձեռքերի մշակման մակարդակները

Վիրաբուժական ինֆեկցիաներ (աէրոբ և անաէրոբ)

Երիտասարդը ստացել է դաշույնի հարված որովայնի շրջանում: Զննելիս
պորտի շրջանում նկատվում է կտրած վերք, որի միջով դուրս է եկել
ճարպոնը և աղեգալարը: Որովայնի շոշափումը տարածուն ցավոտ է:
Պառկած դիրքում բախելիս որովայնի թեքավուն տեղերում լսվում է
ընդբախական ձայնի բթացում: Դեմքը գունատ է, զարկերակային արյան
ճնշումը 90/40 մմ. սնդ. ս., պուլսը հաճախացած՝ 120 զարկ րոպեում, թույլ
լեցումով:
Ի՞նչ է տուժածի մոտ: Ինչպիսի՞ն են Ձեր հետագա գործողությունները:

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական



16։30-17։00 Քննարկում
Օր 8
10։00-13։00
Տեսական

Բժշկական թափոնների տեսակները և տեսակավորումը և բաժանմունքից
տեղափոխումը

Ասեպտիկա, անտիսեպտիկա (եղանակներ)

Տղամարդը 40 տարեկան է: Որովայնին երկու օր առաջ հարվածել են ոտքով:
Գանգատվում է որովայնի նոպայաձև ցավերից, փորփքանքից, գազերի և
կղանքի բացակայությունից: Զննման դեպքում նկատվում է որովայնի
անհամաչափություն, որովայնում շոշափվում է գնդաձև գոյացություն:
Հիվանդի դրությունը ծանր է, շրթունքները, մատների ծայրերը կապտած են:
Զարկերակային արյան ճնշումը՝ իջած, պուլսը՝ հաճախացած, թույլ լեցումով:
Դեմքը ծածկված է սառը քրտինքով:
Ի՞նչ է հիվանդի մոտ: Ինչպիսի՞ն են Ձեր հետագա գործողությունները:

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 9
10։00-13։00
Տեսական

Ծանր հիվանդի անձնական հիգիենան, պառկելախոցերի կանխարգելումը

Հոգնաներ, տեսակները և կատարման տեխնիկան

Տղամարդը ընկել է աջ ուսի վրա: Գանգատվում է ուսի շրջանի ցավից:
Զննելիս՝ աջ ուսի շրջանում նկատվում է աստիճանաձև ձևախախտում: Ուսը
դեպի հետ և դուրս քաշելով ու սեղմելով անրակի արտացցված ծայրի վրա,
տեղի է ունենում ուղղումը, ազդող ուժը թողնելիս այն դարձյալ առաջանում է
(ստեղնաշարի ախտանիշ):
Ի՞նչ է հիվանդի մոտ: Ինչպիսի՞ն են Ձեր հետագա գործողությունները:

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 10
10։00-13։00
Տեսական

Մանրէազերծման տեսակները, մանրէազերծման որակի հսկողություն

Ձեռքերի մշակման եղանակները

Աշխատանքի գնալիս տղամարդը վթարի է ենթարկվել: Զննելիս
գիտակցությունը բացակայում է, բբերի ռեակցիան լույսի հանդեպ
պահպանված է: Մաշկը գունատ է, շնչառությունը մակերեսային է, դանդաղ:
Պուլսը` հաճախացած, թույլ լեցումով, զարկերակային ճնշումը 90/50 մմ.
 սնդ. ս.: Բերանի խոռոչից, քթից և ականջներից արյուն է հոսում:
Ի՞նչ է հիվանդի մոտ: Ինչպիսի՞ն է նախաբժշկական օգնությունը և

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական



բուժումն այս դեպքում:
16։30-17։00 Քննարկում
Օր 11
10։00-13։00
Տեսական

Ստենոկարդիա, ինֆարկտ, առաջին բուժօգնությունը

Ներարկման տեսակները, բարդությունները

Հիվանդը 70 տարեկան է, գանգատվում է դժվարամիզությունից, միզելու
ցանկության հաճախացումից, հատկապես գիշերը: Հիվանդը նշում է, որ
մեզը արձակվում է բարակ շիթով, երբեմն կաթիլներով: Վերջնաղու
հետազոտման դեպքում զգացվում է հարթ, առաձգական գոյացություն:
Ենթադրյալ ախտորոշումը: Ինչպիսի՞ն են Ձեր հետագա
հանձնարարականնները:

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 12
10։00-13։00
Տեսական

Արյունահոսության դասակարգումը, կլինիկական պատկերը:
Արյունահոսության դադարեցման ժամանակավոր և վերջնական
եղանակները

Բուժքրոջ անձնական հիգիենան, էթիկայի նորմերը

Տղամարդը գանգատվում է աճուկային շրջանի մորմոքիչ ցավերից, որոնք
ուժեղանում են ֆիզիկական ծանրաբեռնված ժամանակ: Զննման դեպքում
նկատվում է գնդաձև ուռածություն աջ աճուկային շրջանում, որը մեծանում է
հիվանդի կանգնած դիրքում: Աջ աճուկային խողովակի մեջ մտցրած մատի
ծայրին հազի ժամանակ զգում է հրոց:
Ի՞նչ է հիվանդի մոտ: Ինչպիսի՞ն է Ձեր հետագա հանձնարարականնները:

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 13
10։00-13։00
Տեսական

Վիրահատարանի բուժքրոջ մասնագիտական արտահագուստ

Բուժքրոջ գործողությունները ներքին արյունահոսության ժամանակ

Հիվանդն ընդունվել է հիվանդանոց վնասվածք ստանալուց 7 օր անց:
Ունեցել է փոքր կտրած վերք աջ դաստակի առաջին մատի ափային
մակերեսին: Օգնության  ոչ մեկին չի դիմել: Ընդունվելիս գանգատվում է աջ
դաստակի ցավերից, աջ ճաճանչդաստակային հոդի շարժումների խիստ
սահմանափակումից, ընդհանուր թուլությունից, մարմնի ջերմաստիճանի
բարձրացումից 380C: Զննելիս աջ դաստակի V մատը այտուցված է,

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական



շոշափելիս ցավոտ, ծալիչ ջլի ուղղությամբ և այնուհետև նախաբազկի վրա
նույնպես շոշափելիս զգացվում է ցավոտություն: Աջ նախաբազկի ստորին
երրորդականում նկատվում է այտուցվածություն և ցավոտություն:
Ի՞նչ է հիվանդի մոտ: Ինչպիսի՞ն են Ձեր հանձնարարականնները:

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 14
10։00-13։00
Տեսական

Վարիկոզ հիվանդությունները և բարդությունները

Տրախեոստոմայով և ստոմայով հիվանդների խնամքը

Ընկել է բարձրությունից, կրծքավանդակի ձախ կեսը հարվածելով աթոռի
թիակին: Գանգատվում է կրծքավանդակի ցավից, որոնք ուժեղանում են
խորը շնչառության և հազի ժամանակ: Զննելիս մաշկային ծածկույթները
սովորական գունավորման են: Շնչառության հաճախականությունը 18-20
անգամ է րոպեում: Կրծքավանդակի ձախ կեսը նկատելիորեն հետ է մնում
շնչառության ժամանակ: Շոշափելիս խիստ ցավոտ է VII կողի ուղղությամբ
անութային գծով, որը ուժեղանում է հազի և խորը շնչառության ժամանակ:
Ի՞նչ է հիվանդի մոտ: Ինչպիսի՞ն են Ձեր հետագա գործողությունները:

13։00-13։30
Ընդմիջում

13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում
Օր 15
10։00-13։00
Տեսական

Արյան մեծ և փոքր շրջանառություն

Գործիքների նախաստերիլիզացիոն մշակումը և փորձերը

Արտադրական վնասվածքի հետևանքով բանվորը ստացել է վերք աջ
քունքային շրջանում: Զննելիս աջ քունքային շրջանում նկատվում է 4x2 սմ
չափի կտրած սալջարդ վերք, որը ուժգին արյունահոսում է: Տուժածի
գիտակցությունը պարզ է, ընդհանուր վիճակը՝ բավարար:
Ի՞նչ է տուժածի մոտ: Ինչպիսի՞ն են Ձեր հետագա գործողությունները:

13։00-13։30
Ընդմիջում
13։30-16։30
Գործնական

16։30-17։00 Քննարկում

Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 30 հոգի:

Դասընթացավար՝
Գեղանուշ Ստեփանյան - ՀՀ «Բուժքույրերի միավորում» ՀԿ նախագահ


