ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ
VI ԿՈՒՐՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 2019/2020 ուս.տարի
1.Էլեկտրասրտագրություն: ԷՍԳ-ի
արտածումները, բնականոն ԷՍԳ-ն:

Հիմունքները:

ԷՍԳ

ատամիկները,

հիմնական

2.Փորոքային առիթմիաների մեխանիզմները, դասակարգումը:
3.Նախասրտերի շողացում, տեսակները, ԷՍԳ ախտորոշումը, բարդությունները:
4. I, II, III աստիճանի աթրիո-վենտրիկուլյար պաշարումներ:
5.Խրոնիկական սրտային անբավարարություն, դասակարգումը, կլինիկական նշանները,
ախտորոշումը:
6.Խրոնիկական սրտային անբավարարության բուժումը:
7.Սուր սրտային անբավարարություն, կլինիկական նշանները, դասակարգումը ըստ
ծանրության աստիճանի, բուժում:
8.Բժշկի մարտավարությունը արյան շրջանառության կանգի դեպքում: Սիրտ-թոքային
վերակենդանացում: Վիճակի գնահատում, անհետաձգելի միջոցառումների իրականացման
մոտեցումները:
9.Խրոնիկ իշեմիկ հիվանդություն: Ստենոկարդիա. Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, դասակրգում,
կլինիկա, ցավի առանձնահատկությունները, լարման կայուն ստենոկարդիայի ԷՍԳ և սթրես
ԷՍԳ ախտորոշումը:
10.Հակաիշեմիկ
մոտեցումները:

դեղամիջոցների

դասակարգումը.

ՍԻՀ

բուժման

ժամանակակից

11.Սրտամկանի ինֆարկտ. Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, դասակարգումը, կլինիկան (տիպիկ և
ատիպիկ ձևերը), տարբերակիչ ախտորոշումը: STEMI և non STEMI: Սրտամկանի ինֆարկտի
ԷՍԳ ախտորոշումը, ԷՍԳ փոփոխությունները:
12.Չբարդացած սրտամկանի ինֆարկտի բուժումը: Անհետաձգելի կորոնարոպլաստիկայի
ցուցումները:
13.Սրտամկանի ինֆարկտի բարդությունները:
14.Զարկերակային հիպերտենզիա. ռիսկի գործոնները, պաթոգենեզ, ռիսկի գնահատումը,
կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշումը:
15.Զարկերակային
հիպերտենզիայի
բուժման
սկզբունքները:
Հակահիպերտենզիվ
դեղորայքների դասակարգումը: Դեղորայքների ընտրությունը տարբեր իրավիճակներում:

16.Ախտանիշային (երկրորդային) զարկերակային հիպերտենզիաներ. դասակարգումը,
կլինիկական
առանձնահատկությունները,
տարբերակիչ
ախտորոշումը,
բուժման
սկզբունքները:
17.Երիկամային ախտանիշային (երկրորդային) զարկերակային
տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները:

հիպերտենզիաներ.

18.Էնդոկրին ախտանիշային (երկրորդային) զարկերակային հիպերտենզիաներ. տարբերակիչ
ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները:
19.Միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտ: Հետազոտության գործիքային մեթոդներ:
Վիրահատական բուժման ցուցումները: Հեմոդինամիկայի խանգարման պաթոգենեզը,
կլինիկան, սիմպտոմոտոլոգիան, ախտորոշումը, բուժումը:
20.Միթրալ ստենոզ: հեմոդինամիկան, կլինիկական դրսևրումները, բարդությունները,
բուժումը:
21.Միտրալ
անբավարարություն.
բարդությունները, բուժումը:

հեմոդինամիկան,

22. Աորտալ ստենոզ: Պատճառները: Հեմոդինամիկան,
ծանրության գնահատումը, բարդությունները, բուժումը:
23.Աորտալ
անբավարարություն.
բարդությունները, բուժումը:

հեմոդինամիկան,

կլինիկական

կլինիկական

կլինիկական

դրսևրումները,

դրսևրումները,

դրսևրումները,

24.Դիլատացիոն կարդիոմոպաթիա. մորֆոլոգիան, ախտաֆիզիոլոգիան, էթիոպաթոգենեզը,
ձևերը, կլինիկան, ախտորոշումը տարբերակիչ ախտորոշում, բուժում, պրոգնոզ:
25.Վարակային էնդոկարդիտ. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, տեասկներն ըստ
ընթացքի, բարդությունները, տարբերակիչ ախտորոշումը, ախտորոշումը,
դեղորայքային բուժման սկզբունքները, վիրահատական բուժման ցուցումները, պրոգնոզը,
կանխարգելումը:
26. Թոքային զարկերակի
Կանխարգելում:

թրոմբոէմբոլիա:

Էթիոպատոգենեզ:

Կլինիկա:

Բուժում:

27. Թոքային հիպերտենզիա: Պատճառները, դասակարգումը ըստ Donna, կլինիկա, բուժում,
կանխատեսում:
28.
Հիպերտրոֆիկ
կարդիոմոպաթիա.
մորֆոլոգիան,
կլինիկան,
չափորոշիչները, տարբերակիչ ախտորոշումը, բարդությունները, բուժումը:

Առաջարկվող գրականության ցանկ

ախտորոշման

ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ և ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
2019: Պրոֆեսոր Հ.Ս.Սիսակյանի ընդհանուր խմբագրությամբ:
Ամբիոնի կողմից տրամադրված հետևյալ թեմաներով դասախոսություններ.
1.”Կորոնարանգիոգրաֆիա”
2.”Կորոնար անգիոպլաստիկա և ԷՖՀ”

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
սրտաբանության ամբիոնի վարիչ

պրոֆ. Հ.Ս.Սիսակյան

