
Մագիստրատուրայի պետական ավարտական քննական հարցաշար 

2017-2018 ուս. տարի 

 

Մանկաբարձություն 

 

1.Սեռական օրգանների անատոմիա և ֆիզիոլոգիա:Կոնքի հատակ: 

2.Կնոջ օրգանիզմում տեղի ունեցող ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները հղիության 

ընթացքում: 

3.Պտղի վիճակի գնահատման ախտորոշիչ մեթոդները (ՈՒՁՀ,ԿՏԳ, 

դոպլեր,ամնիոսկոպիա,ամնիոցենտեզ,հորմոնալ մեթոդներ): 

4.Ծնդաբերություն:Կլինիկական ընթացքը,բիոմեխանիզմը,  

վարումը,ցավազրկումը:Հետծննդյան շրջանի ընթացքն ու վարումը: 

5.Բազմապտուղ հղիություն: 

6.Հղիության կրելախախտ(ինքնաբեր վիժում,վաղաժամ ծննդաբերություն): 

7.Ծննդաբերական գործունեության անոմալիաները (ախտաբանական պրելեմինար 

շրջան, ծննդաբերական գործունեության թուլություն, դիսկորդինացված 

ծննդաբերական գործունեություն): 

8.Անատոմիական և կլինիկական նեղ կոնք: 

9.Պտղի ներարգանդային աճի դանդաղում: Պլացենտար անբավարարություն: 

10.Հղիության I կեսի արյունահոսություններ (վիժումներ, արտարգանդային 

հղիություն, բշտիկային զանգված): 

11.Հղիության երկրորդ կեսի արյունահոսություններ(առաջադիր պլացենտա,նորմալ 

տեղակայված պլացենտայի վաղաժամ շերտազատում): 

12.Պտղի ոչ ճիշտ դրություններ (պատճառները, ախտորոշումը, վարման 

տակտիկան):  

13.Պտղի ապախոնարհված  առաջադրություններ (պատճառները, ախտորոշումը, 

վարման տակտիկան): 

14.Հղիություն և արտասեռական ախտաբանություն (սիրտ-անոթային համակարգի 

հիվանդություններ, երիկամային հիվանդություններ, սակավարյություն, շաքարային 

դիաբետ, վահանաձև գեղձի հիվանդություններ, ինֆեկցիաներ-ցիտոմեգալովիրուս, 

հերպես, մանկական ինֆեկցիաներ, հեպատիտներ, խլամիդիա, ուրեապլազմա, 

միկոպլազմա, գոնոռեա, սիֆիլիս) 

15.Հեմոռագիկ շոկ: 

16.Հարպտղային ջրերով էմբոլիա: ՏՆՄ համախտանիշ 

17.Մայրական տրավմատիզմ: Հղիության  և ծննդաբերության 

առանձնահատկությունները  արգանդի սպիի դեպքում: 

18.Հղիության վաղ և ուշ գեստոզներ: HELLP-համախտանիշ: 

19.Կեսարյան հատման ժամանակակից հայեցակետերը: Հեշտոցային ծննդալուծող 

վիրահատություններ(մանկաբարձական աքցանադրում,պտղի վակուում-

էքստրակցիա,պտղի էքստրակցիա կոնքամասից) 



20.Ընկերքային և վաղ հետծննդյան շրջանի վիրահատություններ(պլացենտայի 

ձեռքային անջատում և դուրս բերում,արգանդի խոռոչի ձեռքային ստուգում,արգանդի 

խոռոչի գործիքային հետազոտություն,վիրահատություններ հեշտոցի 

հեմատոմաների դեպքում) և դրանց ցուցումները: 

21.Նորածինների ասֆիքսիա: 

22.Շնչական խանգարումներ նորածնային հասակում: 

23.Նորածինների սեպսիս: 

 

Գինեկոլոգիա 

 

24.Դաշտանային ցիկլի նյարդա-էնդոկրին կարգավորում: 

25.Գինեկոլոգիական հիվանդների հետազոտման մեթոդները(անամնեզ,օբյեկտիվ 

հետազոտություն,գինեկոլոգիական հետազոտություն,հետազոտության լրացուցիչ 

մեթոդներ,էնդոսկոպիկ մեթոդներ,ռենտգենոլոգիական մեթոդներ,ՈՒՁՀ,հորմոնալ 

մեթոդներ): 

26.Իգական սեռական օրգանների ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային  հիվանդություններ: 

27.Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ: 

28.Գենիտալ տուբերկուլյոզ (էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, ախտորոշում, կլինիկա, 

բուժում): 

29.Սեռական օրգանների զարգացման խանգարումներ (սեռական օրգանների 

զարգացման արատներ, ինֆանտիլիզմ): 

30.Սեռական օրգանների անկանոն դրություններ: 

31.Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ (դիսֆունկցիոնալ արգանդային 

արյունահոսություն,ամենոռեա,ալգոդիսմենոռեա): 

32.Մանկական գինեկոլոգիա (աղջիկների սեռական օրգանների 

առանձնահատկությունները,սեռահասունացման խանգարումները,սեռական 

օրգանների զարգացման արատները,յուվենիլ արյունահոսությունները, սեռական 

օրգանների վնասվածքները, վուլվովագինիտները): 

33.Նեյրոէնդոկրին համախտանիշներ (հիպերպրոլակտինեմիա, կլիմակտերիկ 

համախտանիշ, պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշ, Կիարի-Ֆրոմմելի 

համախտանիշ, Շիխանի համախտանիշ, ադրենոգերիտալ համախտանիշ, 

հետկաստրացիոն համախտանիշ, նախադաշտանային համախտանիշ:): 

34.Իգական սեռական օրգանների էնդոմետրիոզ: 

35.Հեշտոցի և արտաքին սեռական օրգանների 

նախաքաղցկեղային(էրիթրոպլակիա,լեյկոպլակիա,կրաուրոզ) և քաղցկեղային 

հիվանդություններ: 

36.Արգանդի պարանոցի ֆոնային և  նախաքաղցկեղային հիվանդություններ: 

37.Արգանդի պարանոցի քաղցկեղ: 

38.Էնդոմետրիումի  հիպերպլաստիկ պրոցեսներ:Էնդոմետրիումի քաղցկեղ, 

արգանդի սառկոմա: 



39.Արգանդի միոմա: 

40.Ձվարանների բարորակ  նորագոյացություններ: Ձվարանի քաղցկեղ: 

41.Տրոֆոբլաստիկ հիվանդություն (բշտիկային զանգված, խորիոնէպիթելիոմա): 

42.Սուր որովայնը գինեկոլոգիայում (արտարգանդային հղիություն, ձվարանների 

ապոպլեքսիա,  ձվարանի ուռուցքի տոտիկի ոլորում, անհետաձգելի օգնություն 

արգանդի միոմայի դեպքում, արգանդի հավելումների թարախային պարկանման 

գոյացություններ,թափածակված պերիտոնիտ) 

43.Գինեկոլոգիական վիրահատությունների տեխնիկան (նախավիրահատական 

նախապատրաստում, արգանդի պարանոցի  վիրահատություններ, սեռական 

օրգանների իջեցման և արտանկման ժամանակ կիրառվող վիրահատություններ, 

արգանդի և արգանդի հավելումների վրա կատարվող վիրահատություններ):  

44.Ընտանիքի պլանավորում : Բեղմնականխման ժամանակակից մեթոդները: 

45.Անպտուղ ամուսնություն: Օժանդակ ռեպրոդուկտիվ տեխնոլոգիաներ: 

46.Կրծքագեղձերի դիսհորմոնալ հիվանդություններ: 

 

 

 

Անհրաժեշտ գրականություն` 

 

1.Աբրահմյան Ռ.Ա.,Ավագյան Գ.Ս.«Մանկաբարձություն»,1998թ. 

2.Աբրահամյան Ռ.Ա.,Ավագյան Գ.Ս. «Գինեկոլոգիա:Վերարտադրողական  

Առողջություն»,2008թ. 
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4.Савельева Г.М.«Акушерство»,2003 

5.Василевская Н.Н.«Гинекология», 2002г. 

 

 


