Հավելված
ՀՀ առողջապահության նախարարի
«19» օգոստոս 2022թ.
N 3841 - Ա հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ
«ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ ԾՆԱՐԱՆՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
2022թ.-ից (կրկնողաբար) ք. Երևան ( «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ)
ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ Մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի և մարդու վերարտադրողականության ամբիոն
Օր 1
1,5 ժամ

Թիմային աշխատանք
Ներածություն
Թմային աշխատանքի սկզբունքները
Էֆեկտիվ հաղորդակցություն
Առաջնորդության դերը և պատասխանատվությունը թիմային աշխատանքում

1 ժամ

Նախաթեստ

1 ժամ

2. Պրեէկլամպսիա/էկլամպսիա
2․1 Ներածություն, գրանցված ընդհանուր դժվարությունների քննարկում
2․2 Էկլամպսիայի և պրեէկլամպսիայի վարումը․ (արձանագրության քննարկում)
Basic resuscitation-ի սկզբունքները
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները
Մագնեզիալ թերապիաի սկզբունքները
Հակահիպերտենզիվ բուժման սկզբունքները
Հիվանդի վիճակի մոնիտորնգ
Անալիզների քննարկում, պտղի վիճակի գնահատում

1 ժամ

2․3 Պրեէկլամպսիա/էկլամպսիայի կիտի ներկայացում, ծանր
պրեէկլամպսիայի/էկլամպսիայի քարտի վարում։
2․4 Պրեէկլամպսիա/էկլամպսիա-ծննդարերության և հետծննդային շրջանի
վարում

2 ժամ

Պրակտիկ աշխատանք
Աորտայի կոմպրեսիա
Արգանդի մերսում, բիմանուալ կոմպրեսիա
Արգանդի տամպոնադա (բակրիի բալոն)
B-Lynch-ի կար, արգանդի անոթների լիգավորում
Հ․Ծ․Ա․ կիտի ներկայացում
Պլացենտայի պահում

1 ժամ

Արյան փոխներարկման ուղեցույցի ներկայացում

1 ժամ

Մինչծննդաբերական արյունահոսության քննարկում

1 ժամ

Սիտուացիոն խնդրների քննարկում

Օր 2
1 ժամ

Ծանր հետծննդյան արյունահոսութուն
·

Առաջարկվող ուղեցույցի վրա հիմնված կետ առ կետ քննարկում

·

Basic resuscitation
Հետծննդյան մեծ արյունահոսության պատճառները և նրանց վերացման
եղանակները
Ուտերոտոնիկների կիրառումը բուժման ժամանակ

·

Հ․Ծ․Ա․ ինֆուզիոն թերապիայի սկզբունքները

·
·

2 ժամ

· Արյան փոխներարկման սկզբունքները
· Հիվանդի մոնիտորինգ, բուժման էֆեկտիվության գնահատում
Պրակտիկ աշխատանք
·
·
·
·

Աորտայի կոմպրեսիա
Արգանդի մերսում, բիմանուալ կոմպրեսիա
Արգանդի տամպոնադա (բակրիի բալոն)
B-Lynch-ի կար, արգանդի անոթների լիգավորում

·

Հ․Ծ․Ա․ կիտի ներկայացում

1 ժամ

· Պլացենտայի պահում
Արյան փոխներարկման ուղեցույցի ներկայացում

1 ժամ

Մինչծննդաբերական արյունահոսության քննարկում

1 ժամ

Սիտուացիոն խնդրների քննարկում

Օր 3
1 ժամ

Ուսերի դիստոցիա
Ներածություն
Ուսերի դիստոցիաի վարման սկզբունքների քննարկումը ըստ առաջարկված
ուղեցույցի
Ուսերի դիստոցիայի բարդությունների քննարկում
Ուսերի դիստոցիայի վարման սկզբունքների քննարկումը ըստ առաջարկված
ուղեցույցի

1 ժամ

Պրակտիկ աշխատանք
Մակ Ռոբերտի հնարքը
Axial Traction
Վերացալքային սեղմում
Վուդի և ներքին ռոտացիոն հնարքներ

1 ժամ

Պորտալարի արտանկում
Ներածություն
Պորտալարի արտանկման վարման սկզբունքների քննարկում ըստ առաջարկված
ուղեցույցի

1 ժամ

Պրակտիկ աշխատանք

1 ժամ

Մայրական սեպսիս, ընդհանուր դժվարությունների քննարկում
Ներածություն
Սեպսիսի վարման սկզբունքները, ըստ առաջարկված ուղեցույցի
Հակաբիոտիկների քննարկում
Ինֆուզիոն թերապիայի քննարկում
Սեպսիսի օջախի հեռացում

1 ժամ

Սիտուացիոն խնդիրներ

Օր 4
1 ժամ

Հետույքային ծննդաբերություն
Ներածություն
Հետույքային ծննդաբերությունը վարելու սկզբունքները

Հետույքային ծննդաբերության ժամանակ օգտագործվող հնարքների քննարկում
Հետույքային ծննդաբերության հետ կապված ռիսկերը

1 ժամ

Պրակտիկ աշխատանք

1 ժամ

Զույգ պտուղ, ընդհանուր դժվարությունների քննարկում
Ներածություն
Հեշտոցային ծննդաբերության վարման սկզբունքները
External cephalic version
Internal podalic version
Ծնարանի նախապատրաստումը զույգ պտղի ծննդաբերությունը վարելու համար

1 ժամ

Պրակտիկ աշխատանք

1 ժամ

Մայրական կոլապս
Ներածություն
Մայրական կոլապսի սպեցիֆիկ պատճառները
4 HS hypoxia, hypovolaemia, hypotherma, hypolhyperkalaemia
4 TS thromboemboli, tension pneumothorax, tomponade, therapeutic, toxic substances
Օգտագործվող դեղորայքի քննարկում
Առաջարկվող ուղեցույցի քննարկում

1 ժամ

Անեսթեզիայի բարդությունները և նրանց վարումը
Դժվարացած ինտուբացիա
Բարձր ռեգիոնալ բլոկ
Անեսթետիկ թունավորում

Օր 5
1 ժամ

Պտղի մոնիտորնիգ ծնարանում
Ներածություն
Նորմալ Կ․Տ․Գ․
Կ․Տ․Գ․-ի տվյալների մեկնաբանում
Կասկածելի Կ․Տ․Գ․
Պաթոլոգիկ Կ․Տ․Գ․
Անտենատալ Կ․Տ․Գ․

1 ժամ

Պրակտիկ աշխատանք

1 ժամ

Նորածնի ռեանիմացիա

1 ժամ

Ներածություն
Սարքավորումներ ռեանիմացիայի համար
Առաջարկվող ուղեցույցի քննարկում
Պրակտիկ աշխատանք

1 ժամ

«Մազից կախված» դեպքերի վարում

1 ժամ

Ավարտական թեստ
Արդյունքների քննարկում և ամփոփում

Թիրախային լսարան՝մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, նեոնատոլոգներ, անեսթեզիոլոգներ, մանկաբարձուհիներ, նեոնատալ
բուժքույրեր:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 15 հոգի:

