
«Մանկաբուժություն» մասնագիտության 
ասպիրանտուրայի ընդունելության քննական  հարցաշար 

 

1. Հիվանդ երեխաների անամնեզի հավաքման և հիվանդության պատմության նկարագրի 

առանձնահատկությունները: Մանկության շրջանները, նրանց բնութագիրը:  

2. Մանկան քաշի և հասակի ավելացման օրինաչափությունները կյանքի առաջին տարում և 

հետագա շրջաններում, ցենտիլային շարքեր: 

3. Երեխայի զարգացումը 

4.  Սկրինինգը նեոնատալ շրջանում: ՀՀ սկրինինգային ծրագրեր: 

5. Երեխաների մաշկի անատոմաֆիզիոլաոգիական առանձնահատկությունները և 

ախտահարման նշանները 

6. Երեխաների ոսկրամկանային համակարգի անատոմաֆիզիոլաոգիական 

առանձնահատկությունները և ախտահարման նշանները 

7. Երեխաների արյունատար և լիմֆատիկ համակարգի անատոմաֆիզիոլաոգիական 

առանձնահատկությունները և ախտահարման նշանները 

8. Երեխաների  իմուն համակարգի անատոմաֆիզիոլաոգիական առանձնահատկությունները 

և ախտահարման նշանները 

9. Երեխայի կրծքով սնուցումը: Հավելյալ սնուցման բնորոշումը, սկզբունքերը: 

10. Երեխայի արհեստական սնուցումը:  

11. Անբավարար փարթամություն 

12. Սուր և քրոնիկ դիարեա, վարումը ըստ ԱՀԿ ծրագրի  /ՄՀԻՎ/ 

13.  Վիտամին D դեֆիցիտային ռախիտ 

14. Երկաթ-դիֆիցիտային անեմիա 

15. Բրոնխների և թոքերի ներարգանդային զարգացում 

16. Երեխաների շնչառական համակարգի անատոմաֆիզիոլագիական              

առանձնահատկություններ; արտաքին և հյուսվածքային  շնչառության 

առանձնահատկությունները: 

17. Արտաքին շնչառական ֆունկցիայի հետազոտում, առանձնահատկություններ: 

18. Հասկացություն սուր շնչառական ինֆեկցիաների մասին: Սուր ռինիտ և նազոֆարինգիտ.  

19. Սուր  և կրկնվող տոնզիլիտ (տոնզիլոֆարնիգիտ). Ստրեպտոկոկային տոնզիլիտ.  

20. Սուր լարինգոտրախեիտ (կրուպ). Մակկոկորդի բորբոքում:  



21. Բրոնխիտներ. Սուր հասարակ բրոնխիտ. Բրոնօբստրուկտիվ համախտանիշ: Սուր 

օբստրուկտիվ բրոնխիտ, սուր և օբլիտերացնող բրոնխիոլիտ:  

22. Կրկնվող բրոնխիալ օբստրուկցիայի համախտանիշ: Ֆենոտիպեր  

23. Սուր թոքաբորբ: Բարդություններ: 

24. ԱՀԿ սուր շնչառական ինֆեկցիաների վարման մոտեցումներ: Հասկացություն մանկական 

հիվանդությունների վարման ռազմավարության մասին: 

25. Շնչառական անբավարարություն: 

26. Ձգձգվող և կրկնվող թոքաբորբ: 

27. Երեխաների բրոնխների և թոքերի հիվանդությունների բարդություններ. Բրոնխէկտազներ, 

ատելեկտազներ, էմֆիզեմա, թոքի այտուց, թոքի թրախակույտ, պլևևիտ: 

28. Թոքերի բնածին և ժառանգական հիվանդութուններ. Մուկովիսցիդոզ: Առաջնային ցիլիար 

դիսկինեզիա, Կարտագեների համախտանիշ: Գուդպասչերի համախտանիշ, թոքերի 

հեմոսիդերոզ, ալվեոլար միկրոլիթիազ, թոքերի ալվեոլար պրոտեինոզ: Ընտանեկան 

թոքային էմֆիզեմա (ալֆա1-անտիտրիպսինի անբավարարություն): 

29. Շնչուղիների բնածին արատներ. Լարինգոմալյացիա, տրախեոբրոնխոմալյացիա, անոթային 

օղեր:  

30. Բրոնխների և թոքերի ներարգանդային զարգացում: Թոքերի բնածին արատներ՝ 

ագենեզիա, ապլազիա, հիպոպլազիա, կիստոզ հիպոպլազիա, թոքի կիստաներ: 

31. Բրոնխային ասթմա. Էպիդեմիոլոգիա, Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, կլինիկա, դասակարգում՝ 

ըստ ծանրության աստիճանի, ախտորոշում, տարբերակիչ ախտորոշում: 

32. Ալերգիկ ռինիտ. Էթիոպաթոգենեզ. դասակարգում, կլինիկա.բուժում: 

33. Ատոպիկ դերմատիտ: 

34. Սննդային ալերգիա 

35. Դեղորայքային ալերգիա: 

36. Անաֆիլակտիկ շոկ:  

37. Ալերգիկ շիճուկային և մաշկային փորձեր: 

38. Հասկացություն սպեցիֆիկ հիպոսենսիբիլիզացիայի մասին:  

39. Երեխաների սիրտ-անոթային  համակարգի անատոմաֆիզիոլագիական     

առանձնահատկությունները և ախտահարման նշանները 

40. Սրտի բնածին արատների դասակարգումը 



41. Միջփորոքային միջնապատի դեֆեկտ 

42. Ֆալլոյի տետրադա 

43. Մագիստրալ անոթների տրանսպոզիցիա 

44. Աորտայի  կոարկտացիա 

45. Աորտալ ստենոզ 

46. Թոքային զարկերակի ստենոզ 

47.  Բաց զարկերակային ծորան / Բոտալյան ծորան/ 

48.  Էբշտեյնի հիվանդություն 

49. Կարդիոմիոպաթիաներ` հիպերտրոֆիկ, դիլատացիոն, ռեստրիկտիվ 

50.   Առիթմիաներ, առաջին օգնություն  

51. Միափորոք սիրտ 

52. Ծորան-կախյալ վիճակներ 

53. Թոքային երակների անոմալ վերադարձ 

54. Միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտ 

55. Նախասիրտ- փորոքային հաղորդակցություն 

56. Սուր ռևմատիկ տենդ. Էպիդեմիոլոգիա, Էթիոպաթոգենեզ,  պաթոմորֆոլոգիա, կլինիկա,  

ախտորոշում,  տարբերակիչ ախտորոշում, պրոֆիլակտիկա, մանկական հասակի 

առանձնահատկությունները 

57. Ոչ ռևմատիկ կարդիտներ. էթիոպաթոգենեզ, դասակարգում,  կլինիկա,  ախտորոշում, 

տարբերակիչ ախտորոշում, բուժում 

58. Սուր և խրոնիկ սրտային անբավարարություն 

59. Բակտերիալ էնդոկարդիտ. Էպիդեմիոլոգիա,  էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա,  ախտորոշում, ելք, 

բարդություններ, բուժում, կանխարգելում 

60. Պերիկարդիտ,  էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա,  ախտորոշում, տարբերակիչ ախտորոշում, 

բուժում 

61. Համակարգային կարմիր գայլախտ. Էպիդեմիոլագիա, Էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, 

ախտորոշում, բուժում, ելք, բարդություններ 

62. Յուվենիլ ռևմատոիդ արթրիտ. էթիոպաթոգենեզ,  պաթոմորֆոլոգիա, դասակարգում,  

կլինիկա,  ախտորոշում, բարդություններ, բուժում 

63. Հետստրեպտակոկային  ռեակտիվ արթրիտ 



64. Հոդային համախտանիշ. տարբերակիչ ախտորոշում 

65. Ռեյնոյի համախտանիշ 

66. ՊՀ, հոդային համախտանիշի տարբերակիչ ախտորոշումը 

67. Շենլեյն – Հենոխի հիվանդություն. Էպիդեմիոլոգիա, Էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, 

ախտորոշում,  տարբերակիչ ախտորոշում, բարդություններ, բուժում 

68. Բեհչետի հիվանդություն.  Էպիդեմիոլոգիա, Էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում,  

տարբերակիչ ախտորոշում, բուժում 

69.  Կավասակիի հիվանդություն. Էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում, 

բարդություններ, ելք 

70. Տակայասույի հիվանդություն.  Էպիդեմիոլոգիա, Էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում, 

բուժում, բարդություններ, ելք 

71. Դերմատոմիոզիտ.  Էպիդեմիոլոգիա, Էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում, 

ելք, բարդություններ 

72. Սկլերոդերմիա.  Էպիդեմիոլոգիա, Էթիոպաթոգենեզ,  դասակարգում, կլինիկա, 

ախտորոշում, տարբերակիչ ախտորոշում, բուժում, բարդություններ, ելք 

73. Հանգույցային պերիարտերիիտ.  Էպիդեմիոլոգիա, Էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, 

ախտորոշում, բուժում, բարդություններ, ելք 

74. Մարսողական համակարգի անատոմաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները 

75. և հիմնական համախտանիշները (ռեգուրգիտացիա, փսխում, որովայնային ցավ):  

76. Մարսողական համակարգի հետազոտման ընդհանուր մոտեցումները (հիմնական 

ֆունկցիոնալ փորձեր, լաբորատոր, վիզուալիզացիոն մեթոդներ, բիոպսիա): 

77.  Մարսողական համակարգի օրգանների` որկորի, ստամոքսի և 12 ՄԱ 

զարգացման արատները: Որկորի, ստամոքսի և 12 ՄԱ ներարգանդային 

զարգացման հիմանկան փուլերը: 

78. Գաստրոէզոֆագիալ ռեֆլյուքս/ ռեֆլյուքսային հիվանդություն:   

79. Գաստրոդուոդենալ հիվանդություն` գաստրոդուոդենիտ և խոցային հիվանդություն 

80. Մալաբսորբցիայի համախտանիշ (բնորոշումը, դասակարգումը ըստ 

ախտածնության, կլինիկան, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման 

սկզբունքները): 



81. Դիսախարիդազային անբավարարություն (լակտոզային և սախարոզա -իզոմալտոզային 

անբավարարություն) 

82. Ցելիակիա 

83. Երեխաների փորկապությունը` ֆունկցիոնալ, օրգանական (սահմանումը, դասակարգումը 

պատճառները, կլինիկան, ախտորոշում և տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման 

սկզբունքները): 

84. Ստամոքս-աղիքային տրակտի ֆունկցիոնալ խանգարումներ  

85. Սուր և քրոնիկական պանկրեատիտներ, ենթաստամոքսային գեղձի բնածին 

հիվանդություններ (սահմանումը, էթիոլոգիան, դասակարգումը, հիմնական կլինիկական 

համախտանիշները, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները): 

86.  Բիլիար համակարգի հիվանդություններ` ոչ կալկուլյոզ և կալկուլյոզ 

խոլեցիստիտ, բիլիար դիսֆունկցիոնալ խանգարումներ: 

87. Լեղապարկի և լեղուղիների զարգացման արատները 

88. Աղիների խրոնիկական բորբոքային հիվանդությունները մանկական տարիքում`ոչ 

սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ, Կրոնի հիվանդություն  

89. Լյարդի աուտոիմուն հիվանդությունները` աուտոիմուն հեպատիտ, աուտոիմուն 

սկլերոզացնող խոլանգիտ 

90. Սուր հեպատիտներ` դասակարգում, ընդհանուր  բնութագիր, ախտորոշման հիմնական 

լաբորատոր ցուցանիշներ, տարբերակիչ ախտորոշում 

91. Խրոնիկական հեպատիտներ` դասակարգում, ընդհանուր  բնութագիր, ախտորոշման 

հիմնական լաբորատոր ցուցանիշներ, տարբերակիչ ախտորոշում 

92. Հեպատոսպլենոմեգալիան երեխաների շրջանում   

93.  Լյարդի ցիրոզ (սահմանումը, էթիոլոգիան, դասակարգումը, հիմնական կլինիկական 

համախտանիշները, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները): 

94. Լյարդի սուր և խրոնիկ անբավարարություն 

95. Երեխաների  միզային համակարգի առանձնահատկությունները և ախտահարման նշանները 

96. Միզասեռական օրգանների զարգացման արատներ 

97. Միզուղիների  ինֆեկցիա 

98. Պիելոնեֆրիտ 

99. Նեֆրոտիկ համախտանիշ 



100. Սուր  հետինֆեկցիոն գլոմերուլոնեֆրիտ,  սուր  նեֆրիտիկ  համախտանիշ 

101. Առաջնային և երկրորդային գլոմերուլոնեֆրիտներ 

102. Սուր երիկամային անբավարարություն, հեմոլիտիկ ուռեմիկ համախտանիշ 

103.  Քրոնիկական երիկամային անբավարարություն 

104. Երիկամների  ամիլոիդոզ 

105.  Երիկամների բնածին և ժառանգական  հիվանդություններ 

106.  Ժառանգական նեֆրիտ 

 


