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1. Կատարելագործման դասընթացների ընդունվում են համապատասխան
ուսումնական հաստատության դիպլոմ ներկայացնող անձինք:
2. Մասնագետի կամ կազմակերպության դիմումի համաձայն, ուսումնաարտադրական
պլանից դուրս, համալսարանը կարող է կազմակերպել պայմանագրային հիմունքներով
անհատական դասընթացներ:
3. Մասնագետը պարտավոր է համապատասխան մասնագիտական որակավորում
ստանալուց, կամ վերջին մասնագիտական կատարելագործում անցնելուց հետո, ոչ ուշ,
քան 5 տարվա ընթացքում անցնել տվյալ մասնագիտության գծով հերթական
կատարելագործում:

N
h/h

Ամբիոնի անվանումը / թեմայի անվանումը

Տևողությունը

Ժամկետը

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Հ.Բարսեղյան )
1

Աչքի բորբոքային հիվանդությունների բուժման
ժամանակակից մեթոդները

7 շաբաթ

03.02-21.03

2

Գլաուկոմայի դիագնոստիկան և բուժումը

7 շաբաթ

3

Ակնաբուժության արդի խնդիրները

7 շաբաթ

12.05-27.06
13.10-28.11
06.10-21.11

4

Աչքի հետազոտման ժամանակակից ֆունկցիոնալ
մեթոդները

7 շաբաթ

20.10-05.12

5

Տեսողական օրգանի ալերգիկ հիվանդություններ

3 շաբաթ

6

Արցունքային համակարգի պաթոլոգիա

2 շաբաթ

20.01-07.02
08.09-26.09
05.05-16.05

7

Աչքի միկրովիրաբուժության հիմունքներ

2 շաբաթ

12.05-23.05

8

Նեյրոօֆթալմոլոգիա

2 շաբաթ

09.06-20.06

9

Կատարակտի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա
ՆԱԼ-ի իմպլանտացիայով

2 շաբաթ

13.10-24.10

10

Կատարակտի ֆակոէմուլսիֆիկացիա

2 շաբաթ

14.04-25.04
06.10-17.10

5 շաբաթ

31.03-02.05
15.09-17.10

10.02–28.03
01.09–17.10
31.03–04.04
20.10–24.10

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
11

Բուժքույրերի վերապատրաստում

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ա.Շաքարյան)
1

Մանկական ակնաբուժության արդի հարցեր

7 շաբաթ

2

Համակցված շլության վիրահատական բուժումը
երեխաների մոտ

1 շաբաթ

3

Երեխաների տեսողական օրգանի ֆունկցիոնալ
հետազոտման սկզբունքները և
առանձնահատկությունները

2 շաբաթ

14.04–25.04
03.11–14.11

4

Ռեֆրակցիայի անոմալիաներ և ակոմոդացիայի
խանգարումներ երեխաների մոտ

1 շաբաթ

12.05–16.05
17.11–21.11

5

Կարճատեսություն: Համաճարակաբանություն,
դասակարգում, ախտորոշում, բուժում

1 շաբաթ

26.05–30.05
24.11–28.11

6

Համակցված շլության կոնսերվատիվ բուժում

2 շաբաթ

02.06–13.06
01.12–12.12

2 շաբաթ

16.06–27.06
15.12–26.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
7

Մանկական ակնաբուժական կաբինետների և
ստացիոնար բաժանմունքների բուժքույրերի
կատարելագործում

«ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ԿՈՒՐՍ
(կուրսի ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Ա.Մարդիյան)
1

Առողջապահական համակարգի կառավարման և
կազմակերպման ժամանակակից
հիմնախնդիրները (առողջապահական
համակարգի, հաստատությունների ղեկավարների
և նրանց տեղակալների համար)

7 շաբաթ

17.02-04.04
22.09-07.11

2

Առողջապահական համակարգի կառավարման և
կազմակերպման ժամանակակից
հիմնախնդիրները (հիգիենիկ և
հակահամաճարակային ծառայության
ղեկավարների և նրանց տեղակալների համար)

7 շաբաթ

3

Առողջապահական համակարգի կառավարման և
կազմակերպման ժամանակակից
հիմնախնդիրները (առողջապահության
առաջնային պահպանման օղակի ղեկավարների և
ընտանեկան բժիշկների համար)

7 շաբաթ

07.04-23.05
10.11-26.12

4

Որպես ինքնուրույն տնտեսվարող սուբյեկտ
առողջապահական համակարգի
բուժհիմնարկների գործունեության
արդյունավետություն ապահովող մի շարք
հիմնահարցեր (առողջապահական համակարգի,
բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկի ղեկավարների,
տեղակալների, հաշվապահների և
տնտեսագետների համար)

2 շաբաթ

17.03-28.03
05.05-16.05
20.10-31.10
08.12-19.12

17.02-04.04
22.09-07.11

4

5

Առողջապահական համակարգի
ֆինանսավորման, պլանավորման և էկոնոմիկայի
հիմունքները: Առողջապահության մարքեթինգ
(առողջապահական համակարգի,
բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկի ղեկավարների,
տեղակալների, հաշվապահների և
տնտեսագետների համար)

2 շաբաթ

17.03-28.03
05.05-16.05
20.10-31.10
08.12-19.12

6

Առողջության պահպանում և հիվանդությունների
կանխարգելում: Հանրային առողջություն, այն
պայմանավորող գործոնները,ուսումնասիրության
կազմակերպում (առողջապահական համակարգի
և , բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկի ղեկավարների,
տեղակալների համար)

2 շաբաթ

17.02-28.02
07.04-18.04
22.09-03.10
10.11-21.11

7

Բժշկա-կենսաբանական վիճակագրությունը`
որպես բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկի
գործունեության վերլուծության հիմնական մեթոդ
(առողջապահական համակարգի,
բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկի ղեկավարների,
տեղակալների և բժիշկ-վիճակագիրների համար )

2 շաբաթ

03.03-14.03
21.04-02.05
06.10-17.10
24.11-05.12

8

Բուժօգնության որակ: Բուժօգնության որակի
կառավարման համակարգ (առողջապահական
համակարգի, բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկի
ղեկավարների, տեղակալների և բաժանմունքի
վարիչների համար)

2 շաբաթ

24.03-04.04
12.05-23.05
27.10-07.11
15.12-26.12

9

Շուկայական հարաբերությունների պայմանում
առողջապահության էկոնոմիկայի ժամանակակից
հիմնախնդիրները
(առողջապահական համակարգի,
բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկի ղեկավարների,
տեղակալների, հաշվապահների և
տնտեսագետների համար)

2 շաբաթ

17.03-28.03
05.05-16.05
20.10-31.10
08.12-19.12

10

Առողջապահության կառավարում:
(առողջապահական համակարգի,
բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկի ղեկավարների և
տեղակալների համար)

2 շաբաթ

03.03-14.03
21.04-02.05
06.10-17.10
24.11-05.12

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Լ.Աթաբեկյան)
1

Արտակարգ իրավիճակներում բժշկական
օգնության կազմակերպումը (առողջապահության
հիմնարկների բժիշկ-մասնագետների համար)

5 շաբաթ

03.03-04.04
08.09-10.10
5

2

Արտակարգ իրավիճակներում բուժհիմնարկների
գործունեության կազմակերպումը
(առողջապահության համակարգի ղեկավարների
համար)

5 շաբաթ

12.05-13.06

3

Զորակոչիկների բժշկական հետազոտության և
փորձաքննության հիմնախնդիրները
(զինկոմիսարիատների բժշկական
հանձնաժողովների համար)

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

4

Արտակարգ իրավիճակներում բժշկական
օգնության ցուցաբերման կազմակերպման
հիմնախնդիրները (իրենց մասնագիտությամբ
վերապատրաստվող բժիշկների համար)

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

5

Արտակարգ իրավիճակներում առաջին օգնության
միջոցառումները (հանրակրթական
հաստատությունների զինվորական ղեկավարների
համար)

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
6

Արտակարգ իրավիճակներում միջին
բուժանձնակազմի գործունեության
կազմակերպումը

5 շաբաթ

07.04-09.05
13.10-14.11

ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Դ.Լ.Մելքոնյան)
1

Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի
ընտրյալ հարցեր (անեսթեզիոլոգռեանիմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03
07.04-23.05
08.09-24.10
03.11-19.12

2

Մանկական անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ
թերապիայի առանձնահատկությունները
(անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

05.05-20.06
13.10-28.11

3

Ռեգիոնար անզգայացում (անեսթեզիոլոգռեանիմատոլոգների համար)

2 շաբաթ

13.01-24.01

10.03-21.03
08.09-19.09
06.10-17.10
03.11-14.11

4

Ընդհանուր անզգայացման ճանաչողական
ազդեցությունը ֆունկցիաների վրա
(անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների համար)

2 շաբաթ

03.02-14.02
22.09-03.10

6

5

Անեսթեզիոլոգիական և ինտենսիվ թերապիայի
ծառայության խնդիրները աղետների ժամանակ
(անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների համար)

2 շաբաթ

03.02-13.02
10.11-21.11

6

Մանկական անեսթեզիոլոգիայի ժամակակից
մոտեցումները նորածինների նկատմամբ
(մանկական անեսթեզիոլոգների և
նեոնատոլոգների համար)

2 շաբաթ

24.03-04.04
27.10-07.11

7

Մանկաբարձությունում անեսթեզիոլոգիական
ապահովման հիմնահարցերը (անեսթեզիոլոգռեանիմատոլոգների և մանկաբարձգինեկոլոգների համար)

2 շաբաթ

02.06-13.06
08.12-19.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
10

Անեսթեզիստների կատարելագործում

5 շաբաթ

10.03-11.04
08.09-10.10

11

Ինտենսիվ թերապիայի և անհետաձգելի
բուժօգնության բաժանմունքների բուժքույրերի
կատարելագործում

5 շաբաթ

21.04-23.05
20.10-21.11

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Հ.Ս.Սիսակյան)
1

Կլինիկական սրտաբանություն (սրտաբանների,
թերապևտների, ընտանեկան բժիշկների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03

2

Էխոսրտագրության կլինիկական նշանակությունը:
Նոր մեթոդներ էխոսրտագրությունում
(սրտաբանների, ֆունկցիոնալ կաբինետի
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

29.09-14.11

3

Էլեկտրասրտագրության հիմունքները:
Կլինիկական էլեկտրասրտագրության
հիմունքները (սրտաբանների, թերապևտների,
ընտանեկան բժիշկների համար)

7 շաբաթ

27.10-12.12

4

Անհետաձգելի սրտաբանություն (սրտաբանների,
ինտենսիվ թերապիայի բժիշկների համար)

2 շաբաթ

28.04-09.05

7

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Յու.Մ.Պողոսյան)
1

Գլխի և պարանոցի նախաքաղցկեղային
հիվանդությունների և չարորակ ուռուցքների
ախտորոշումը և կանխարգելումը (պլաստիկ և
դիմածնոտային վիրաբույժների, ուռուցքաբանների
համար)

7շաբաթ

27.01-14.03
08.09-24.10

2

Պարոդոնտի հիվանդությունների ախտորոշումը և
բուժումը (պլաստիկ և դիմածնոտային
վիրաբույժների, ստոմատոլոգների համար)

7շաբաթ

10.03-25.04
20.10-05.12

3

Դիմածնոտային շրջանի նախաքաղցկեղային
վիճակների կանխարգելումը և ժամանակակից
ախտորոշումը (պլաստիկ և դիմածնոտային
վիրաբույժների, ստոմատոլոգների,
ուռուցքաբանների համար)

2շաբաթ

20.01-31.01
08.09-19.09

4

Դիմածնոտային շրջանի մեխանիկական
վնասվածքներ (դիմածնոտային վիրաբույժների,
ԼՕՌ բժիշկների, վիրաբույժ-ստոմատոլոգների
համար)

2 շաբաթ

27.01-07.02
15.09-26.09

5

Ստոմատոլոգների դերը դիմածնոտային շրջանի
չարորակ ուռուցքների կանխարգելման, բուժման և
վերականգնման գործում (ստոմատոլոգների
համար)

1 շաբաթ

03.02-07.02
22.09-26.09

6

Բերանի խոռոչի, շուրթերի և ծնոտների չարորակ
ուռուցքների ժամանակակից ախտորոշումը և
կանխարգելումը (պլաստիկ և դիմածնոտային
վիրաբույժների, ուռուցքաբանների համար)

2 շաբաթ

10.02-21.02
06.10-17.10

7

Թքագեղձերի, պարանոցի, գլխի և պարանոցի
մաշկի չարորակ ուռուցքների ժամանակակից
ախտորոշումը և կանխարգելումը (պլաստիկ և
դիմածնոտային վիրաբույժների, վիրաբույժների,
ուռուցքաբանների համար)

2 շաբաթ

10.03-21.03
13.10-24.10

8

Երեխաների մոտ դիմածնոտային շրջանի
նախաքաղցկեղային վիճակների կանխարգելումը
և ժամանակակից ախտորոշումը (պլաստիկ և
դիմածնոտային վիրաբույժների, վիրաբույժների,
մանկաբույժների և ուռուցքաբանների համար)

2 շաբաթ

24.03-04.04
10.11-21.11

8

9

Պարօդոնտի կառուցվածքը, ֆունկցիան:
Պարօդոնտի հիվանդությունների էթիոլոգիան,
պաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը
(դիմածնոտային վիրաբույժների,
ստոմատոլոգների համար)

2 շաբաթ

14.04-25.04
01.12-12.12

10

Պարօդոնտի հիվանդությունների վիրաբուժական
բուժումը (դիմածնոտային վիրաբույժների,
վիրաբույժ ստոմատոլոգների համար)

2 շաբաթ

19.05-30.05
08.12-19.12

11

Պարօդոնտի հիվանդությունների կանխարգելումը
(բոլոր պրոֆիլի ստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

26.05-30.05
24.11-28.11

12

Դիմածնոտային շրջանի ոչ հրազենային
վնասվածքներ (դիմածնոտային վիրաբույժների
համար)

2 շաբաթ

09.06-20.06

ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Բ.Սահակյան)
1

Կրծքագեղձի վերականգնում սեփական
հյուսվածքներով (պլաստիկ վիրաբույժների,
ուռուցքաբանների համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03

2

Քթի պլաստիկայի բաց և փակ եղանակները,
7 շաբաթ
առաջնային և երկրորդային ռինոպլաստիկա
(պլաստիկ և դիմածնոտային վիրաբույժների, ԼՕՌմասնագետների համար)

03.03-18.04

3

Ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա: Մաստոպեքսիա
(պլաստիկ վիրաբույժների համար)

7 շաբաթ

01.09-17.10

4

Լիպոսակցիա, լիպէկտոմիա, դերմոլիպէկտոմիա
(պլաստիկ վիրաբույժների համար)

7 շաբաթ

06.10-21.11

5

Կրծքավանդակը և իրանը որպես դոնոր շրջաններ:
TRAM և VRAM լաթեր (պլաստիկ վիրաբույժների,
ուռուցքաբանների համար)

2 շաբաթ

13.01-24.01

6

Տեղային, ընդհանուր և ռեգիոնար անզգայացում
(բոլոր վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

21.04-02.05

7

Մաշկի բարորակ և չարորակ ուռուցքներ, բուժումը
(պլաստիկ վիրաբույժների, ուռուցքաբանների
համար)

2 շաբաթ

05.05-16.05

8

Հիպերտրոֆիկ և կելոիդ սպիների բուժման
եղանակները (պլաստիկ վիրաբույժների,
այրվածքաբանների համար)

2 շաբաթ

19.05-30.05

9

9

Այրվածքներ: Ցրտահարություն (պլաստիկ
վիրաբույժների, այրվածքաբանների համար)

2 շաբաթ

02.06-13.06

10

Ուռոգենիտալ շրջանի պլաստիկ
վիրահատություններ: Նեոֆալոպլաստիկա և
նեովագինոպլաստիկա (պլաստիկ վիրաբույժների,
ուռուցքաբանների համար)

2 շաբաթ

16.06-27.06

11

Տրանսպլանտներ: Իմպլանտներ: Օգտագործման
ոլորտները (պլաստիկ և դիմածնոտային
վիրաբույժների համար)

1 շաբաթ

23.06-27.06

12

Հյուսվածքային դեֆեկտներ: Հյուսվածքային
լայնիչներ /էքսպանդերներ/ (պլաստիկ
վիրաբույժների, այրվածքաբանների համար)

1 շաբաթ

08.09-12.09

7 շաբաթ

27.01-14.03
22.09-07.11

2 շաբաթ

03.02-14.02
22.09-03.10

2 շաբաթ

17.02-28.02
06.10-17.10

2շաբաթ

03.03-14.03
20.10-31.10

2 շաբաթ

24.03-04.04
08.12-19.12

1 շաբաթ

12.05-16.05
01.12-05.12

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոցենտ Է.Ն.Թորոմանյան)
1

Կլինիկական էնդոկրինոլոգիայի ժամանակակից
հարցեր (էնդոկրինոլոգների և մանկական
էնդոկրինոլոգների համար)

2

Հիպոթալամո-հիպոֆիզո-մակերիկամային
համակարգ: Ֆիզիոլոգիան և պաթոլոգիան
(էնդոկրինոլոգների, թերապևտների, մանկաբույժների և մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար)

3

Շաքարախտաբանության ժամանակակից
տեսակետներ (թերապևտիկ պրոֆիլի բոլոր
բժիշկների համար)

4

Վահանաձև և հարվահանաձև գեղձերի
հիվանդություններ (էնդոկրինոլոգների,
թերապևտների, մանկաբույժների և մանկաբարձգինեկոլոգների համար)

5

Մանկական հասակի էնդոկրինոլոգիայի արդի
հարցեր (էնդոկրինոլոգների, մանկաբույժների
համար)

6

Կոմատոզ վիճակներ էնդոկրին հիվանդությունների ժամանակ (էնդոկրինոլոգների, ռեանիմատոլոգների, շտապ օգնության բժիշկների և
նյարդաբանների համար)

10

7

Ռեպրոդուկտիվ էնդոկրինոլոգիայի արդի հարցեր
(էնդոկրինոլոգների և մանկաբարձ-գինեկոլոգների
համար)

2 շաբաթ

19.05-30.05
03.11-14.11

5 շաբաթ

17.03-18.04
08.09-10.10
17.11-19.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
8

Էնդոկրին բաժանմունքների և կաբինետների
բուժքույրերի աշխատանքի
առանձնահատկությունները

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ԵՎ ԷՆԴՈԿՐԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ., ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա.Ռ.Մելիքյան)
1

Ախտորոշիչ և բուժական լապարասկոպիան
վիրաբուժությունում (վիրաբույժների համար)

7 շաբաթ

07.04-23.05
20.10-05.12

2

Գաստրոսկոպիայի ժամանակակից հարցեր
(Էնդոսկոպիստների, վիրաբույժների,
գաստրոէնթերոլոգների, անեսթեզիոլոգռեանիմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

21.04-06.06
13.10-28.11

3

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների
վիրաբուժական բուժման ժամանակակից հարցեր
(վիրաբույժների համար)

7 շաբաթ

05.05-20.06
27.10-12.12

4

Լապարասկոպիկ գործիքներ և վիրաբուժական
լապարասկոպիա (գործնական ունակություններ
վիրաբույժների, գինեկոլոգների համար)

2 շաբաթ

13.01-24.01
08.09-19.09

5

Լապարասկոպիկ գործողություններ լեղուղիների
վրա (վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

03.02-14.02
06.10-17.10

6

Լապարասկոպիկ ապենդէկտոմիա և
հերնիոպլաստիկա (վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

10.03-21.03
03.11-14.11

7

Լապարասկոպիան մանկաբարձությունում
(մանկաբարձ-գինեկոլոգների, վիրաբույժների
համար)

2 շաբաթ

31.03-11.04
20.10-31.10

8

Գաստրոսկոպիան որպես հետազոտության մեթոդ
(թերապևտների և գաստրոէնթերոլոգների համար)

2 շաբաթ

07.04-18.04
22.09-03.10

9

Լապարասկոպիան ուրոլոգիայում (ուրոլոգների,
վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

02.06-13.06
17.11-28.11

11

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Զ.Ա.Տեր-Ավետիքյան)
1

Որովայնի և կրծքավանդակի օրգանների
անհետաձգելի վիրաբուժություն (վիրաբույժների
համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03
17.03-02.05
08.09-24.10
03.11-19.12

2

Ստամոքս-աղիքային տրակտի վիրաբուժություն
(վիրաբույժների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03
07.04-23.05
08.09-24.10
03.11-19.12

3

Թարախային-սեպտիկ հիվանդությունների
վիրաբուժություն (հիվանդանոցների և
պոլիկլինիկաների վիրաբույժների համար)

1 շաբաթ

20.01-24.01
08.09-12.09

4

Սուր որովայնի ախտորոշում (վիրաբույժների,
մանկաբարձ-գինեկոլոգների և շտապ օգնության
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

03.02-07.02
22.09-26.09

5

Վիրաբուժական հիվանդների ամբուլատոր
օգնություն (հիվանդանոցների և պոլիկլինիկաների
վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

03.03-14.03
29.09-10.10

6

Լյարդի և լեղուղիների վիրաբուժության
ժամանակակից հարցեր (հիվանդանոցների
վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

17.03-28.03
13.10-24.10

7

Կերակրափողի և ստամոքսի վիրաբուժության
ժամանակակից հարցեր (հիվանդանոցների
վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

31.03-11.04
03.11-14.11

8

Օրգան պահպանող վիրահատություններ.
ժամանակակից մոտեցումները (վիրաբույժների
համար)

1 շաբաթ

05.05-09.05
01.12-05.12

9

Որովայնի մեծ և հսկա ճողվածքների
վիրաբուժական բուժման հարցեր (վիրաբույժների
համար)

2 շաբաթ

19.05-30.05
01.12-12.12

10

Բրոնխոսկոպիայի անցկացման մեթոդիկան
(վիրաբույժների, անեսթեզիոլոգների,
ռեանիմատոլոգների, թոքաբանների համար)

2 շաբաթ

02.06-13.06
08.12-19.12

12

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԵՎ ՎԻՐԱԲՈւԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Կ.Վ. Լալայաև)
1

Ամբուլատոր պայմաններում դիմածնոտային
հիվանդությունների վիրաբուժական մեթոդներով
բուժումը (վիրաբույժ և ընտանեկան
ստոմատոլոգների համար)

7շաբաթ

10.02-28.03
06.10-21.11

2

Ստոմատոլոգիական հիվանդությունները
մանկական հասակում‚ բուժման ժամանակակից
մեթոդները և կանխարգելումը (մանկական և
ընտանեկան ստոմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

10.03-25.04
05.05-20.06
20.10-05.12

4

Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների

1 շաբաթ

կանխարգելումը (բոլոր ստոմատոլոգների համար)
5

Պարօդոնտի և լորձաթաղանթի հիվանդություն-

1 շաբաթ

ները մանկական հասակում (մանկական և
ընտանեկան ստոմատոլոգների համար)
6

Ընտանեկան ստոմատոլոգիայի արդի հարցեր

20.01-24.01
26.05-30.05
08.09-12.09
03.02-07.02
24.03-28.03
22.09-26.09

1 շաբաթ

17.02-21.02
13.10-17.10

2 շաբաթ

07.04-18.04
03.11-14.11

1 շաբաթ

21.04-25.04
17.11-21.11

1 շաբաթ

12.05-16.05
08.12-12.12

1 շաբաթ

27.10-31.11

1 շաբաթ

10.11-14.11

(մանկական և ընտանեկան ստոմատոլոգների
համար)
7

Ատամների կարիոզ և ոչ կարիոզ
ախտահարումներ (մանկական և ընտանեկան
ստոմատոլոգների համար)

8

Ատամնային իմպլանտոլոգիա, բարդությունները
(վիրաբույժ և ընտանեկան ստոմատոլոգների
համար)

9

Պարօդոնտի հիվանդությունների վիրահատական
բուժում (վիրաբույժ և ընտանեկան
ստոմատոլոգների համար)

10

Դիմածնոտային շրջանի նորագոյացություններ
(մանկական և ընտանեկան ստոմատոլոգների
համար)

11

Անզգայացումը մանկական պրակտիկայում:
Ատամի հեռացում, ամբուլատոր վիրահատություններ (մանկական և ընտանեկան ստոմատոլոգների
համար)

13

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
12

Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկություն-

5 շաբաթ

ները ստոմատոլոգիայում (բոլոր

17.03-18.04
13.10-14.11

ստոմատոլոգիական կաբինետների բուժքույրերի
համար)
ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ՊԱՐՕԴՈՆՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ. Վ.Լ.Բակալյան)
1

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ժամանակակից
հարցեր (ընդհանուր պրակտիկայի
ստոմատոլոգների,թերապևտ-ստոմատոլոգների և
ատամնաբույժների համար)

7 շաբաթ

2

Պարօդոնտոլոգիա (բոլոր ստոմատոլոգների
համար)

3

Հիվանդի հետազոտման եղանակները,
1 շաբաթ
դեզինֆեկցիան և ստերիլիզացիան, անզգայացման
եղանակները և անհետաձգելի իրավիճակները
թերապևտիկ ստոմատոլոգիայում և
պարօդոնտոլոգիայում (ընդհանուր պրակտիկայի և
թերապևտ-ստոմատոլոգների համար)

4

Կարիես: Էթիոպաթոգենեզը, դասակարգումը,
բուժումը, կանխարգելումը: Ժամանակակից
պլոմբանյութեր: Ատամների ոչ կարիոզ
ախտահարումներ (ընդհանուր պրակտիկայի
ստոմատոլոգների, թերապևտ-ստոմատոլոգների
համար)

1 շաբաթ

10.02-14.02
14.04-18.04
15.09-19.09
17.11-21.11

5

Ատամների սպիտակեցում: Ատամների
հիպերէսթեզիա: Պուլպիտների և
պերիօդոնտիտների բուժումը, ժամանակակից
էնդօդոնտիա (ընդհանուր պրակտիկայի և
թերապևտ-ստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

17.02-21.02
21.04-25.04
22.09-26.09
24.11-28.11

6

Պարօդոնտի հիվանդություններ: Էթիոլոգիան,
կլինիկան, դասակարգումը: Գինգիվիտ,
պարօդոնտիտ: Բուժման պլանավորում
(ընդհանուր պրակտիկայի և թերապևտստոմատոլոգների համար)

7շաբաթ

1 շաբաթ

03.02-21.03
07.04-23.05
08.09-24.10
10.11-26.12
07.04-23.05
08.09-24.10
03.02-07.02
07.04-11.04
08.09-12.09
10.11-14.11

24.02-28.02
28.04-02.05
29.09-03.10
01.12-05.12

14

7

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունների դասակարգումը, կառուցվածքը,ախտահար
ման էլեմենտները, բուժման ընդհանուր սկզբունքները: Տրավմատիկ ախտահարումներ,
լեզվի և շրթունքների հիվանդություններ, ՁԻԱՀ,
սնկային ախտահարումներ (ընդհանուր
պրակտիկայի և թերապևտ-ստոմատոլոգների
համար)

1 շաբաթ

03.03-07.03
05.05-09.05
06.10-10.10
15.12-19.12

8

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ինֆեկցիոն և
վիրուսային,համակարգային ալերգիկ
ախտահարումներ:Դերմատոզներ:
Նախաքաղցկեղային հիվանդություններ
(ընդհանուր պրակտիկայի և թերապևտստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

10.03-14.03
12.05-16.05
13.10-17.10
15.12-19.12

9

Բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ հիգիենան և
ստոմատոլոգիական հիվանդությունների
կանխարգելումը(բոլոր ստոմատոլոգների համար)

2 շաբաթ

24.03-04.04
27.10-07.11

5 շաբաթ

02.06-04.07
24.11-26.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
10

Թերապևտ-ստոմատոլոգի ասիստենտի
աշխատանքը (բուժքույրերի համար)

ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԵՎ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ. Լ.Գ.Գրիգորյան)
1

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի արդի հարցեր
(օրթոպեդ-ստոմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03
03.03-18.04
08.09-24.10
06.10-21.11

2

Բերանի խորոչի նախապատրաստումը
օրթոպեդիկ բուժման համար (օրթոպեդստոմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

27.01-14.03
08.09-24.10

3

Հետազոտման և ախտորոշման ժամանակակից
մեթոդները օրթոպեդիայում (օրթոպեդստոմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03
03.11-19.12

4

Նյութագիտությունն օրթոպեդիկ
ստոմատոլոգիայում (օրթոպեդ-ստոմատոլոգների
համար)

7 շաբաթ

10.03-25.04
15.09-31.10

5

Ռենտգեն հետազոտությունը ստոմատոլոգիայում
(բոլոր ստոմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում
15

6

Օրթոդոնտիայի ժամանակակից հարցեր
(օրթոդոնտների համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03
15.09-31.10

7

Ռենտգեն հետազոտությունը ստոմատոլոգիայում
(բոլոր ստոմատոլոգների համար)

2 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

8

Դրոշմեր և դրոշմանյութեր (օրթոպեդստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

17.03-21.03
22.09-26.09

9

Իմպլանտոլոգիայի արդիական տեխնոլոգիաներ
(բոլոր ստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

10.02-14.02
14.04-18.04
06.10-10.10

10

Քունք-ստործնոտային հոդի հիվանդություններ,
օրթոպեդիկ բուժման սկզբունքները (բոլոր
ստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

10.02-14.02
15.09-19.09

11

Ստոմատոլոգիական մարքետինգ, մենեջմենթ
(բոլոր ստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

17.02-21.02
03.11-07.11

12

Միափուլային իմպլանտավորումից հետո
պրոթեզավորման առանձնահատկությունները
(բոլոր ստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

03.02-07.02
06.10-10.10

13

CAD/CAM ատամնապրոթեզների համակարգչային
կառուցքավորում (բոլոր ստոմատոլոգների
համար)

1 շաբաթ

10.02-14.02
22.09-26.09

14

Մասնակի շարժական պրոթեզներ (վալպլաստ,
Dental-D) (օրթոպեդ-ստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

17.02-21.02
08.09-12.09
10.11-14.11

15

Պարօդոնտի հիվանդությունների բուժման
օրթոպեդիկ եղանակները (օրթոպեդ- ստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

03.03-07.03
21.04-25.04
06.10-10.10

16

Գնագոյացում օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում
(բոլոր ստոմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

03.03-07.03
06.10-10.10

5 շաբաթ

13.01-14.02
22.09-24.10

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
17

Ատամնապրոթեզային տեխնիկա
(ատամնատեխնիկների համար)

18

Մասնակի շարժական պրոթեզներ (վալպլաստ,
Dental-D) (ատամնատեխնիկների համար)

5 շաբաթ

13.01-14.02
22.09-24.10

16

19

Լրիվ շարժական պրոթեզավորում
(ատամնատեխնիկների համար)

5 շաբաթ

27.01-28.02
15.09-17.10

20

Ռենտգեն նկարահանման մեթոդները
ստոմատոլոգիայում (ռենտգեն-լաբորանտների
համար)

5 շաբաթ

10.02-14.03
08.09-10.10

21

Անշարժ պրոթեզավորում (ատամնատեխնիկների
համար)

5 շաբաթ

10.02-14.03
03.11-05.12

22

Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում (ստոմատոլոգիական
կաբինետի բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

23

Իմպլանտների տեղադրումից հետո
պրոթեզավորման տեխնոլոգիայի
առանձնահատկությունները
(ատամնատեխնիկների համար)

24

Նյութագիտությունն օրթոպեդիկ
ստոմատոլոգիայում (ատամնատեխնիկների
համար)

25

Թվային տեխնոլոգիաները ռենտգենոլոգիայում
(ռենտգեն-լաբորանտների համար)

5 շաբաթ

03.03-04.04
03.11-05.12

26

Ատամնապրոթեզների պատրաստման արդիական
հարցեր (ատամնատեխնիկների համար)

5 շաբաթ

17.03-18.04
13.10-14.11

27

Ստոմատոլոգիայի արդի հարցեր
(ատամնաբույժների համար)

5 շաբաթ

10.03-11.04
10.11-12.12

28

Դենտալ ծավալային տոմոգրաֆիա
ճառագայթային անվտանգության կուրսի հետ
(ռենտգեն-լաբորանտների համար)

1 շաբաթ

03.03-07.03
06.10-10.10

5 շաբաթ

5 շաբաթ

07.04-09.05
10.11-12.12
05.05-06.06
29.09-31.10

17.03-18.04
08.09-10.10

ՀԱՄԱԼԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑ`
ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ (3 շաբաթ), ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (8 օր), ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԵՎ
ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԿ (7 օր) ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
1

Ստոմատոլոգիայի ժամանակակից հարցեր
(ընդհանուր պրակտիկայի և ընտանեկան
ստոմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

13.01-28.02
17.03-02.05
19.05-04.07
20.10-05.12

17

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Օ.Նանիջանյան)
1

Թերապիայի ժամանակակից հարցեր
(թերապևտների, շտապ օգնության և ընտանեկան
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

27.01-14.03
31.03-16.05
08.09-24.10

2

Ռևմատոլոգիայի ժամանակակից հարցերը
(ռևմատոլոգների, թերապևտների և ընտանեկան
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03
01.09-17.10

3

Շնչական համակարգի հիվանդությունների
ախտորոշումը և բուժումը (թոքաբանների,
թերապևտների և ընտանեկան բժիշկների համար)

7 շաբաթ

21.04-06.06

4

Աղեստամոքսային համակարգի
հիվանդությունների ախտորոշումը
(գաստրոէնթերոլոգների, թերապևտների և
ընտանեկան բժիշկների համար)

7 շաբաթ

12.05-27.06

5

Երիկամային հիվանդությունների ախտորոշումը և
բուժումը (նեֆրոլոգների, թերապևտների և
ընտանեկան բժիշկների համար)

7 շաբաթ

03.11-19.12

6

Շնչառական օրգանների հիվանդությունների
ժամանակակից տեսակետները (ընտանեկան և
թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների համար)

1 շաբաթ

27.01-31.01
31.03-04.04
08.09-12.09

7

Արյան շրջանառության համակարգի
հիվանդությունների ժամանակակից
տեսակետները (թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների
համար)

2 շաբաթ

03.02-14.02
07.04-18.04
29.09-10.10

8

Մարսողական համակարգի հիվանդությունների
ժամանակակից տեսակետները (թերապևտիկ
պրոֆիլի բժիշկների համար)

2 շաբաթ

17.02-28.02
21.04-02.05
15.09-26.09

9

Երիկամների հիվանդությունների ժամանակակից
տեսակետները (ընտանեկան և թերապևտիկ
պրոֆիլի բժիշկների համար)

1 շաբաթ

03.03-07.03
05.05-09.05
10.11-14.11

10

Սննդի հարցերը գաստրոէնթերոլոգիկ
հիվանդությունների ժամանակ

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

11

Շարակցական հյուսվածքի դիֆուզ
հիվանդություններ (ռևմատոլոգների, ընտանեկան
բժիշկների և թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների
համար)

2 շաբաթ

20.01-31.01
20.10-31.11

18

12

Հոդերի բորբոքային հիվանդություններ
(ռևմատոլոգների, ընտանեկան և թերապևտիկ
պրոֆիլի բժիշկների համար)

2 շաբաթ

24.03-04.04
02.06-13.06

13

Ռևմատիկ հիվանդությունների բուժման
ժամանակակից մոտեցումները (ռևմատոլոգների,
ընտանեկան և թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների
համար)

2 շաբաթ

07.04-18.04
03.11-14.11

14

Հոդերի դեգեներատիվ հիվանդություններ և
միկրոբյուրեղային արթրիտներ (ռևմատոլոգների,
թերապևտների, ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

28.04-09.05
24.11-05.12

15

Սերոնեգատիվ սպոնդիլոարթրիտներ և ցավեր
մեջքի ստորին հատվածում (ռևմատոլոգների,
թերապևտների, ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

19.05-30.05
08.12-19.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
16

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքների
բուժքույրերի կատարելագործում

5 շաբաթ

20.01-21.02
03.11-05.12

17

Թերապևտիկ պրոֆիլի բուժքույրերի
կատարելագործում

5 շաբաթ

18

Վարակային հսկողության կազմակերպումը
(վիրաբուժական և թերապևտիկ բաժանմունքների
քույրերի համար)

5 շաբաթ

03.02-07.03
07.04-09.05
06.10-07.11
17.11-19.12
24.03-25.04
05.05-06.06
15.09-17.10

19

Քույրական գործը վիրաբուժությունում

5 շաբաթ

17.02-21.03
27.10-28.11

20

Ախտահանման բլոկի բուժքույրերի աշխատանքի
առանձնահատկությունները

2 շաբաթ

12.05-23.05
17.11-28.11

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ. Գ.Ջ.Վարդանյան)
1

Գերձայնային ախտորոշման արդի խնդիրներ
(բժիշկ-ռադիոլոգների համար)

7 շաբաթ

07.04–23.05

2

Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի արդի խնդիրներ
(բժիշկ-ռադիոլոգների համար)

7 շաբաթ

31.03–16.05

3

Ռենտգենոլոգիայի արդի խնդիրներ
(բժիշկ-ռադիոլոգների համար)

7 շաբաթ

20.10–05.12

19

4

Գերձայնային ախտորոշում գինեկոլոգիայում
(բժիշկ-ռադիոլոգների համար)

7 շաբաթ

17.03–02.05
15.09-31.10

5

Էխոսրտագրության հիմնական խնդիրները
(բժիշկ-ռադիոլոգների համար)

7 շաբաթ

17.03–02.05
15.09-31.10

6

Գերձայնային դոպլերոգրաֆիան բրախիոցեֆալ
անոթների ախտահարումների ախտորոշման
ժամանակ (բժիշկ-ռադիոլոգների և
դոպլերոգրաֆիայի մասնագետների համար)

7 շաբաթ

03.02–21.03

7

Տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիան բրախիոցեֆալ
անոթների ախտահարումների ժամանակ (բժիշկռադիոլոգների և դոպլերոգրաֆիայի
մասնագետների համար)

7 շաբաթ

24.03- 09.05

8

Տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիայի դերը
ինտրակրանիալ անոթների ախտահարումների
ժամանակ (բժիշկ-ռադիոլոգների և
դոպլերոգրաֆիայի մասնագետների համար)

7 շաբաթ

15.09–31.10

9

Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիայի հիմնական
խնդիրները (բժիշկ-նյարդաբանների և
կլինիկական նեյրոֆիզիոլոգների համար)

7 շաբաթ

17.03–02.05

10

Ճառագայթային ախտորոշման մեթոդների
ցուցումները (ընտանեկան բժիշկների,
թերապևտների և այլ մասնագետների համար)

2 շաբաթ

16.06–27.06
17.11–28.11

11

Գերձայնային ախտորոշում գինեկոլոգիայում
(բժիշկ-ռադիոլոգների և գինեկոլոգների համար)

2 շաբաթ

10.02–21.02

12

Գերձայնային ախտորոշում ուրոլոգիայում
(ուրոլոգների և ճառագայթային ախտորոշման
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

13

Էխոսրտագրության հիմնական սկզբունքները
(սրտաբանների և համար)

1 շաբաթ

10.02–14.02

14

Սրտի իշեմիկ հիվանդության Էխոկարդիոգրաֆիկ
ախտորոշումը (կարդիոլոգների համար)

1 շաբաթ

17.11-21.11

15

Սրտի հիմնական կլինիկական ախտահարումների
Էխոկարդիոգրաֆիկ ախտորոշումը
(կարդիոլոգների համար)

2 շաբաթ

09.06-20.06

20

16

Գերձայնային դոպլերոգրաֆիայի հիմունքները,
ցուցումները, մեթոդիկան(գինեկոլոգների,
թերապևտների, անոթային վիրաբուժների և այլ
մասնագետների համար)

2 շաբաթ

17.11-28.11

17

Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիայի նշանակությունը
էպիլեպսիայի և գլխուղեղի օջախային
ախտահարումների ախտորոշման ժամանակ
(նյարդաբանների և կլինիկական
նեյրոֆիզիոլոգների համար)

2 շաբաթ

10.02–21.02

18

Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա` ծանոթություն
(ընտանեկան բժիշկների, նյարդաբանների և այլ
մասնագետների համար)

1 շաբաթ

16.06-20.06

19

Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիայի նշանակությունը
նյարդամկանային հիվանդությունների ժամանակ
(ընտանեկան բժիշկների, նյարդաբանների և այլ
մասնագետների համար)

1 շաբաթ

23.06-27.06

20

Երիկամների հիվանդությունների ախտորոշման
ժամանակակից հարցեր (ընտանեկան բժիշկների,
նեֆրոլոգների, թերապևտների և այլ
մասնագետների համար)

1 շաբաթ

10.03-14.03
22.09-26.09

21

Գործնական երիկամաբանության հակիրճ
դասընթաց (երիկամաբանների, ընտանեկան և
թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների համար)

1 շաբաթ

19.05–23.05
06.10-10.10

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
22

Ռենտգեն-լաբորանտների կատարելագործում

5 շաբաթ

17.03-18.04

23

Բուժքրոջ աշխատանքի
առանձնահատկությունները ճառագայթային
ախտորոշման կաբինետներում

5 շաբաթ

20.10-21.11

7 շաբաթ

20.01-07.03

7 շաբաթ

20.01-07.03
08.09-24.10

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ
(խմբի ղեկավար` դոցենտ Ն. Գ. Տեր-Մարգարյան)
1

2

Հենա-շարժական ապարատի հիվանդությունները:
Վերականգնողական բժշկության ընդհանուր
մոտեցումները (կինեզիթերապևտների,
ռեաբիլիտոլոգների և սպորտային բժիշկների
համար)
Սպորտային բժշկության արդի հարցերը
(սպորտային բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների և
կինեզիթերապևտների համար)

21

3

Ռեֆլեքսաթերապիան կլինիկական
բժշկությունում (ռեֆլեքսաթերապևտների համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03
10.03-25.04
08.09-24.10
10.03-25.04
08.09-24.10

4

Ժամանակակից հարցերը կինեզիոլոգիայում
(կինեզոթերապևտների, ռեաբիլիտոլոգների և
սպորտային բժիշկների համար)

7 շաբաթ

5

Մասնակի վերականգնողաբանության
ժամանակակից հարցերը (կինեզոթերապևտների,
ռեաբիլիտոլոգների և սպորտային բժիշկների
համար)

2 շաբաթ

27.01-07.02

6

Ռեֆլեքսաթերապիայի ընտրյալ հարցերը
նյարդաբանությունում (ռեֆլեքսաթերապևտների
և նյարդաբանների համար)

2 շաբաթ

03.02-14.02
10.11-21.11

7

Սու-Ջոկ ակուպունկտուրա (ռեֆլեքսաթերապևտների և բոլոր պրոֆիլի բժիշկների համար)

4 շաբաթ

03.02-28.02
06.10-31.10

8

Աուրիկուլոռեֆլեքսաթերապիա (ռեֆլեքսաթերապևտների և բոլոր պրոֆիլի բժիշկների համար)

4 շաբաթ

03.03-28.03
03.11-28.11

9

Սպորտային բժշկության հիմնական խնդիրները,
բժշկական հսկողության մեթոդները (սպորտային
բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների և
կինեզիթերապևտ-ների համար)

2 շաբաթ

10.03-21.03
27.10-07.11

10

Մարզիկների բժշկական ռեաբիլիտացիա
(սպորտային բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների և
կինեզոթերապևտների համար)

1 շաբաթ

24.03-28.03
10.11-14.11

11

Ռեֆլեքսաթերապիայի ժամանակակից հարցերը
թերապևտիկ հիվանդությունների բուժման
ժամանակ (ռեֆլեքսաթերապևտների համար)

2 շաբաթ

07.04-18.04
01.12-12.12

12

Ռեֆլեքսախտորոշում և ռեֆլեքսախտորոշման
մեթոդները`Ռիոդորակու, Ակաբանե,
պուլսախտորոշում, Շու-Մո (ռեֆլեքսաթերապևտների համար)

2 շաբաթ

07.04-18.04

13

Սպորտային սրտաբանություն, սիրտ-անոթային
համակարգի ֆունկցիոնալ ախտորոշում
(սպորտային բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների,
կինեզիթերապևտների և թերապևտների համար)

1 շաբաթ

07.04-11.04
08.12-12.12

22

14

Սպորտով, ֆիզիկական ակտիվությամբ և
հաշմանդամային սպորտով զբաղվողների
բժշկական հսկողություն (սպորտային բժիշկների,
ռեաբիլիտոլոգների, կինեզոթերապևտների և
թերապևտների համար)

1 շաբաթ

14.04-18.04
17.11-21.11

15

Մասնակի մանկական վերականգնողաբանության
ժամանակակից հարցերը (կինեզիթերապևտների և
ռեաբիլիտոլոգների համար)

2 շաբաթ

14.04-25.04

16

Ռեֆլեքսաթերապիան մանկաբարձությունում և
գինեկոլոգիայում (ռեֆլեքսաթերապևտների և
մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար)

3 շաբաթ

21.04-09.05

17

Հենաշարժիչ համակարգի հիվանդությունները և
վնասվածքները մարզիկների մոտ (սպորտային
բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների և
կինեզոթերապևտ-ների համար)

2 շաբաթ

12.05-23.05
24.11-05.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
18

Մերսողների կատարելագործում

5 շաբաթ

17.02-21.03
20.10-21.11

19

Ադապտիվ սպորտի մերսման
առանձնահատկությունները

5 շաբաթ

24.03-25.04
24.11-26.12

20

Կինեզոթերապիստների կատարելագործում

5 շաբաթ

19.05-20.06
01.09-03.10

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Հ.Խաչատրյան)
1

Ճառագայթային բժշկություն (թերապևտների,
վիրաբույժների և ընտանեկան բժիշկների համար)

7 շաբաթ

10.02-28.03
22.09-07.11

2

Համակարգչային տոմոգրաֆիայի ժամանակակից
խնդիրներ (ռենտգենաբանների և ճառագայթային
ախտորոշման բժիշկների համար)

7 շաբաթ

03.03-18.04
29.09-14.11

3

Գերձայնային ախտորոշման ժամանակակից
հարցեր (ճառագայթային ախտորոշման բժիշկների
համար)

7 շաբաթ

07.04-23.05
22.09-07.11

4

Ռենտգենաբանության ժամանակակից հարցեր
(ճառագայթային ախտորոշման բժիշկների համար)

7 շաբաթ

05.05-20.06
20.10-05.12

23

5

Ճառագայթային ախտորոշման մեթոդների
համեմատական բնութագիրը (ճառագայթային
ախտորոշման բժիշկների համար)

7 շաբաթ

05.05-20.06
06.10-21.11

6

Այրվածքային հիվանդության բուժման
ժամանակակից մոտեցումները (բոլոր բժիշկների
համար)

7 շաբաթ

12.05-27.06
06.10-21.11

7

Գերձայնային ախտորոշման ժամանակակից
հարցերը պերինատոլոգիայում (պերինատոլոգների
և ճառագայթային ախտորոշման բժիշկների համար)

7 շաբաթ

07.04-23.05

8

Գերձայնային ախտորոշման ժամանակակից
հարցեր (ճառագայթային ախտորոշման բժիշկների
համար)

1 շաբաթ

13.01-17.01
13.10-17.10

9

Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման
նշանակությունը միզասեռական համակարգի
պաթոլոգիաների դեպքում (բոլոր բժիշկների
համար)

1 շաբաթ

20.01-24.01

10

Համակարգչային տոմոգրաֆիայի ժամանակակից
հարցեր (ռենտգենաբանների և ճառագայթային
ախտորոշման բժիշկների համար)

2 շաբաթ

07.04-18.04
08.12-19.12

11

Մագնիսո-ռեզոնանսային համակարգչային
հետազոտությունների արդի հարցերը
(ճառագայթային ախտորոշման բժիշկների համար)

2 շաբաթ

07.04-18.04
08.12-19.12

12

Մամոգրաֆիայի արդի հարցեր (ճառագայթային
ախտորոշման բժիշկների համար)

3 շաբաթ

12.05-30.05
10.11-28.11

13

Ճառագայթային բժշկություն (թերապևտների,
վիրաբույժների և ընտանեկան բժիշկների համար)

1 շաբաթ

20.01-24.01
08.09.-12.09

14

Ճառագայթային պաշտպանություն և
անվտանգություն (ռենտգեն տեխնիկների, ռենտգեն
լաբորանտների և ճառագայթային ախտորոշման
մասնագետների համար)

1 շաբաթ

20.01-24.01
10.03-14.03

15

Ռադիոիզոտոպային ախտորոշում
ուռուցքաբանությունում (ուռուցքաբանների և
ճառագայթային ախտորոշման բժիշկների համար)

1 շաբաթ

10.03-14.03

16

Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման ժամանակակից
հարցեր սրտաբանությունում (սրտաբանների և
բոլոր բժիշկների համար)

1 շաբաթ

23.06-27.06

24

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Գ.Օկոև)
1

Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի
ժամանակակից հարցեր (մանկաբարձգինեկոլոգների համար)

7 շաբաթ

03.02 -21.03
13.10-28.11

2

Լապարասկոպիան գինեկոլոգիայում
(էնդոսկոպիստների և գինեկոլոգների համար)

7 շաբաթ

24.03-09.05
13.10-28.11

3

Նոր տեխնոլոգիաներ ժամանակակից վիրաբուժական գինեկոլոգիայում (մանկաբարձգինեկոլոգների համար)

2 շաբաթ

20.01-31.01
03.11-14.11

4

Հղիության ընթացքում հայտնաբերված
գենետիկական խանգարումներն ու հիվանդությունները (մանկաբարձ-գինեկոլոգների,
գենետիկների համար)

1 շաբաթ

31.03-04.04
06.10-10.10

5

Գինեկոլոգիական էնդոկրինոլոգիայի
ժամանակակից խնդիրները (մանկաբարձ-գինեկոլոգների և էնդոկրինոլոգների համար)

2 շաբաթ

05.05-16.05
17.11-28.11

6

Բարձր ռիսկի հղիների վարման և ծննդալուծման
մեթոդների ժամանակակից մոտեցումները
(մանկաբարձ-գինեկոլոգների և էնդոկրինոլոգների
համար)

2 շաբաթ

19.05-30.05
17.11-28.11

7

Օստեոպորոզ: Ախտորոշում, կլինիկա, բուժում
(մանկաբարձ-գինեկոլոգների և էնդոկրինոլոգների
համար)

1 շաբաթ

12.05-16.05

8

Կլիմակտերիկ համախտանիշ (մանկաբարձգինեկոլոգների, էնդոկրինոլոգների և
նյարդաբանների համար)

1 շաբաթ

02.06-06.06

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
9

Մանկաբարձուհիների կատարելագործում

5շաբաթ

03.02-07.03
14.04-16.05
29.09-31.11

10

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքների
բուժքույրերի կատարելագործում

5շաբաթ

10.03-11.04
03.11-05.12

ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Խ.Մ.Խաչիկյան)
1

Կլինիկական դերմատովեներոլոգիա
(դերմատովեներոլոգների համար)

7 շաբաթ

13.01-28.02
01.09-17.10
25

2

Թերապևտիկ դերմատոկոսմետոլոգիա
(կոսմետոլոգների համար)

7 շաբաթ

12.05-27.06

3

Կորյակային հիվանդություն, ակնեիֆորմ
դերմատոզներ, էկզեմա, պսորիազ⋅
ախտաբանությունը, ախտորոշումը և բուժման
ժամանակակից մոտեցումները
(դերմատովեներոլոգների և կոսմետոլոգների
համար)

3 շաբաթ

03.03-21.03

4

Ալերգոդերմատոզներ, նեյրոդերմատոզներ⋅
ախտաբանությունը, ախտորոշումը, բուժման
ժամանակակից մոտեցումները
(դերմատովեներոլոգների համար)

3 շաբաթ

24.03-11.04

5

ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի մաշկաբանական,
վեներաբանական և սնկաբանական ասպեկտները,
ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման հիմունքները
(դերմատովեներոլոգների համար)

3 շաբաթ

14.04-02.05

6

Սեռավարակների լաբորատոր ախտորոշման
ժամանակակից մեթոդներ
(դերմատովեներոլոգների և բժիշկ-լաբորանտների
համար)

3 շաբաթ

05.05-23.05
20.10-07.11

7

Գունակագոյացման կոսմետիկ ախտաբանություն:
Հիպոմելանոզներ և հիպերմելանոզներ
(դերմատոկոսմետոլոգների համար)

1 շաբաթ

26.05-30.05

Խլամիդային, միկոպլազմային և վիրուսային
սեռավարակներ⋅ ախտորոշման և բուժման
ժամանակակից մեթոդները
(դերմատովեներոլոգների համար)

3 շաբաթ

10.11-28.11

3 շաբաթ

03.03-21.03
01.12-19.12.

7 շաբաթ

27.01-14.03

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
8

Բուժքույրերի աշխատանքի կազմակերպումը
դերմատովեներոլոգիական և
դերմատոկոսմետոլոգիական կլինիկաներում

ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոցենտ Պ.Ա.Մազմանյան)
1

Նորածնային շրջանի ֆիզիոլոգիա և պաթոլոգիա
(նեոնատոլոգների և մանկաբույժների համար)

26

2

Կլինիկական նեոնատոլոգիայի ակտուալ
ասպեկտներ (նեոնատոլոգների և
մանկաբույժների համար)

7 շաբաթ

06.10-21.11

3

Նեոնատոլոգիայի ակտուալ հիմնահարցեր
(անհաս երեխա) (նեոնատոլոգների և
մանկաբույժների համար)

2 շաբաթ

05.05-16.05

4

Անհետաձգելի իրավիճակներ նորածինների մոտ
(նեոնատոլոգների և ռեանիմատոլոգների համար)

1 շաբաթ

15.09-19.09

5

Նեոնատոլոգիայի ակտուալ խնդիրներ,
ռեսպիրատոր թերապիա (նեոնատոլոգների և
մանկաբույժների համար)

2 շաբաթ

01.12-12.12

5 շաբաթ

31.03-02.05
13.10-14.11

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
6

Նորածնային շրջանի ֆիզիոլոգիա և պաթոլոգիա
(բուժքույրերի համար)

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Ա.Հովհաննիսյան )
1

Նյարդաբանության ժամանակակից հարցեր
(նյարդաբանների և թերապևտիկ պրոֆիլի
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

27.01-14.03
13.10-28.11

2

Մանկական նյարդաբանության ժամանակակից
հիմնահարցեր (մանկական նյարդաբանների,
մանկաբույժների և ընտանեկան բժիշկների
համար)

7շաբաթ

17.02-04.04
27.10-12.12

3

Նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ
խանգարումներ: Բուժման հիմնական
սկզբունքները (նյարդաբանների և թերապևտիկ
պրոֆիլի բժիշկների համար)

2 շաբաթ

13.01-24.01
08.09-19.09

4

Մանկական ուղեղային կաթված (մանկական
նյարդաբանների, ընտանեկան բժիշկների և
մանկաբույժների համար)

2 շաբաթ

20.01-31.01

5

Ուղեղի արյան շրջանառության սուր
խանգարումների ախտորոշման ժամանակակից
մեթոդներ (նյարդաբանների և թերապևտիկ
պրոֆիլի բժիշկների համար)

2 շաբաթ

10.02-21.02
22.09-03.10

6

Նեվրոզները երեխաների մոտ (մանկական
նյարդաբանների և ընտանեկան բժիշկների
համար)

2 շաբաթ

10.02-21.02

27

7

Ուղեղի արյան շրջանառության քրոնիկ
խանգարումների կլինիկան: Բուժման
ժամանակակից մեթոդները (նյարդաբանների և
թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների համար)

2 շաբաթ

17.03-28.03
01.12-12.12

8

Անհապաղ նյարդաբանություն: Ուղեղի մահ,
էլեկտրաուղեղագիր (նյարդաբանների,
ռեանիմատոլոգների, շտապ օգնության բժիշկների
համար)

2 շաբաթ

24.03-04.04
08.12-19.12

9

Վերտեբրոգեն արմատիկային համախտանիշներ`
ռադիկուլո և նեյրոպաթիաներ, կլինիկան, բուժումը
(նյարդաբանների և թերապևտիկ պրոֆիլի
բժիշկների համար)

2 շաբաթ

03.03-14.03
22.09-03.10

10

Կենտրոնական նյարդային համակարգի
ինֆեկցիոն ախտահարումները երեխաների մոտ
(մանկական նյարդաբանների, մանկաբույժների և
ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

07.04-18.04
20.10-31.10

11

Էպիլեպսիան երեխաների մոտ (նյարդաբանների և
ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

28.04-09.05
08.12-19.12

12

Կուտակման հիվանդությունները երեխաների մոտ
(նյարդաբանների և ընտանեկան բժիշկների
համար)

2 շաբաթ

08.12-19.12

13

Էլեկտրաֆիզիոլոգիա (էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիա,
էլեկտրամիոգրաֆիա, էխոէնցեֆալոգրաֆիա)

4 շաբաթ

27.01-21.02
22.09-17.10

14

Նյարդաակնաբուժություն, օտոնյարդաբանություն
(ակնաբույժների, նյարդաբանների և քիթ-կոկորդականջաբանների համար)

4 շաբաթ

07.04-02.05
27.10-21.11

15

Դոպլեր-դուպլեքս հետազոտման մեթոդներ
(նյարդաբանների և ճառագայթային ախտորոշման
բժիշկների համար)

2 շաբաթ

12.05-23.05
17.11-28.11

5 շաբաթ

17.02-21.03
06.10-07.11

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
16

Նյարդաբանական բաժանմունքների բուժքույրերի
կատարելագործում

28

ԱՆԳԻՈՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Հ. Հ.Բակունց)
1

Ուղեղի արյան շրջանառության խանգարման
ժամանակակից ասպեկտներ, ախտորոշում,
բուժում (նյարդաբանների համար)

7 շաբաթ

14.04-30.05
03.11-19.12

2

Ուղեղի արյան շրջանառության կարգավորում և
ցերեբրո-վասկուլյար խանգարումների
մեխանիզմները (նյարդաբանների համար)

1 շաբաթ

13.01-17.01

3

Իշեմիկ ինսուլտ: Կլինիկա, ախտորոշում, բուժում
(նյարդաբանների համար)

1 շաբաթ

03.02-07.02
20.10-24.10

4

Հեմոռագիկ ինսուլտ: Կլինիկա, ախտորոշում,
բուժում (նյարդաբանների համար)

1 շաբաթ

03.03-07.03
20.10-24.10

5

Սուբարախնոիդալ արյունազեղում:
Ախտորոշում, բուժում (նյարդաբանների համար)

1 շաբաթ

19.05-23.05

6

Դիսցիրկուլյատոր և տոքսիկ էնցեֆալոպաթիա:
Կլինիկա, ախտորոշում, բուժում (նյարդաբանների
համար)

1 շաբաթ

02.06-06.06

7

Ուղեղի արյան շրջանառության
առանձնահատկությունները, հետազոտման
մեթոդները (նյարդաբանների համար)

1 շաբաթ

08.09-12.09

8

Ինսուլտների նյարդավերակենդանացման
թերապիա (նյարդաբանների համար)

1 շաբաթ

15.09-19.09

ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Մ.Մինասյան )
1

Շտապ օգնությունը նախահոսպիտալային և
հոսպիտալային փուլում արտակարգ
իրավիճակների պայմաններում (բոլոր բժիշկների
համար)

7 շաբաթ

13.01-28.02

2

Շտապ օգնության և ռեանիմացիայի
ժամանակակից հարցերը (շտապ օգնության
նախահոսպիտալային օգնության փուլի,
ընդունարանների, ինտենսիվ թերապիայի բլոկի
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

14.04-30.05
08.09-24.10

29

3

Շտապ օգնության և ռեանիմատոլոգիայի հարցերը
(շտապ օգնության բժիշկների համար)

2 շաբաթ

13.01-24.01
27.10-07.11

4

Շտապ օգնությունը նախահիվանդանոցային և
հիվանդանոցային փուլերում, ուսուցման
բրիգադային մեթոդ (ընտանեկան բժիշկների,
բուժքույրերի և ոչ բժշկական անձնակազմի
համար)

2 շաբաթ

02.06-13.06
15.12-26.12

5

Անհետաձգելի վիճակներ արտակարգ
իրավիճակների ժամանակ (շտապ օգնության
բժիշկների, թերապևտների, ընտանեկան
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

16.06-20.06
08.12-12.12

6

Շտապ օգնության և ռեանիմատոլոգիայի հարցերը
(թերապևտների և ընտանեկան բժիշկների համար)

1 շաբաթ

07.04-11.04
20.10-24.10

5 շաբաթ

03.03-04.04
10.11-12.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
7

Անհետաձհգելի բուժօգնության ցուցաբերում
նախահոսպիտալային և հոսպիտալային
պայմաններում (շտապ օգնության, ռեանիմացիոն
բաժանմունքների, ընդունարանների, ինտենսիվ
բլոկի բուժքույրերի հահար)

ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ., ակադեմիկոս Կ.Գ. Ադամյան)
1

Սիրտ-անոթային հիվանդությունների
ախտորոշման և բուժման ժամանակակից
մոտեցումներ (սրտաբանների, թերապևտների և
ընտանեկան բժիշկների համար)

7 շաբաթ

17.02-04.04
20.10-05.12

2

Ֆունկցիոնալ սրտաբանության ժամանակակից
հարցեր (էլեկտրասրտագրման կաբինետների
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

10.03-25.04
08.09-24.10

3

Անհետաձգելի սրտաբանության ժամանակակից
հարցեր (սրտաբանների համար)

2 շաբաթ

20.01-31.01
01.09-12.09

4

Ֆունկցիոնալ սրտաբանության ժամանակակից
հարցեր (վելոէրգոմետրիա, տրեդմիլ-տեստ)

1 շաբաթ

10.03-14.03
08.09-12.09

5

Սրտային անբավարարություն` ժամանակակից
մոտեցումներ (սրտաբանների, թերապևտների և
ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

03.03-14.03
06.10-17.10

30

6

Ժամանակակից մոտեցումներ էխոսրտագրման
վերլուծության ասպարեզում (էխոսրտագրման
կաբինետների բժիշկների համար)

2 շաբաթ

17.03-28.03
08.12-19.12

7

Ֆունկցիոնալ սրտաբանության ժամանակակից
հարցերը (էլեկտրասրտագրման կաբինետների
բժիշկների համար)

2 շաբաթ

05.05-16.05
24.11-05.12

8

Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշման և
բուժման ժամանակակից տեսակները
(սրտաբանների, թերապևտների և ընտանեկան
բժիշկների համար)

2 շաբաթ

05.05-16.05
24.11-05.12

9

Արթերիալ հիպերտենզիայի ախտորոշման և
բուժման ժամանակակից հարցեր (սրտաբանների,
ընտանեկան բժիշկների և թերապևտների համար)

2 շաբաթ

26.05-06.06
03.11-14.11

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
11

Նախաբժշկական առաջին օգնության
սկզբունքները (սրտաբանական կաբինետների և
բաժանմունքների բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

31.03-02.05

12

Բուժքրոջ դերը սրտաբանության ուրգենտ
դեպքերում (սրտաբանական կաբինետների և
բաժանմունքների բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

06.10-07.11

13

Բուժքրոջ աշխատանքը էլեկտրասրտագրման
կաբինետում

5 շաբաթ

17.02-21.03
15.09-17.10

ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ. Տ.Լ.Սուլթանյան)
1

Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից
հարցեր (անոթաբանների, անոթային
վիրաբույժների, սրտային վիրաբույժների համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03
13.10-28.11

2

Անոթաբանություն և անոթային վիրաբուժություն
(վիրաբույժների և անոթաբանների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03
29.09-14.11

3

Ինտերվենցիոն սրտաբանության հիմունքները
(սրտաբանների, մանկաբույժների, անոթային
վիրաբույժների, ընտանեկան բժիշկների և
թերապևտների համար)

7 շաբաթ

17.03-02.05
01.09-17.10

4

Սրտային վիրաբուժության ժամանակակից
հարցեր (սրտային վիրաբույժների, սրտաբանների
համար)

7 շաբաթ

03.11-19.12

31

5

Սուր զարկերակային անանցանելիության
վիրաբուժական բուժումը (անոթային
վիրաբույժների և վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

20.01-31.01

6

Բնածին արատներ: Ախտորոշում, էմբրիոլոգիա և
վիրահատական բուժման ցուցումներ (սրտային
վիրաբույժների, սրտաբանների, նեոնատոլոգների,
մանկաբույժների համար)

1 շաբաթ

03.02-07.02
20.10-24.10

7

Քրոնիկ երակային անբավարարություն: Սուր
երակային թրոմբոզներ (անոթային վիրաբույժների
և վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

17.03-28.03

8

Ձեռք բերովի արատներ: Ախտորոշումը,
էթիոլոգիան և վիրահատական բուժման
ցուցումները (սրտային վիրաբույժների,
սրտաբանների համար)

1 շաբաթ

31.03-04.04
10.11-14.11

9

Քրոնիկական զարկերակային անբավարարություն
(վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

21.04-02.05

10

Աորտայի անևրիզմա: Ախտորոշում,
հետվիրահատական վարման առանձնահատկություններ (վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

10.11-21.11

11

Սրտի իշեմիկ հիվանդություն (սրտային
վիրաբույժների, սրտաբանների, թերապևտների
համար)

1 շաբաթ

08.12-12.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
12

Վիրահատական բլոկի բուժքույրերի աշխատանքի
առանձնահատկությունները

5 շաբաթ

20.01-21.02
21.04-23.05
08.09-10.10

13

Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի
աշխատանքի առանձնահատկությունները

5 շաբաթ

24.02-28.03
26.05-27.06
20.10-21.11

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Պ.Այվազյան)
1

Օրթոպեդավնասվածքաբանական հիվանդների
ախտորոշման և բուժման ժամանակակից հարցեր
(մանկական և մեծահասակների
վնասվածքաբանների, վիրաբույժների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03
08.09-24.10

32

2

Մանկական վնասվածքաբանության և
օրթոպեդիայի առանձնահատկությունները
(մանկական և մեծահասակների
վնասվածքաբանների, վիրաբույժների համար)

7 շաբաթ

10.03-25.04
06.10-21.11

3

Երեխաների մոտ հենաշարժական համակարգի
բնածին և ձեռքբերովի արատների կանխարգելում
և բուժում (մանկական օրթոպեդների և
վնասվածքաբանների համար)

7 շաբաթ

12.05-27.06
03.11-19.12

4

Ֆունկցիոնալ կայուն օսթեոսինթեզի հիմունքները
(մեծահասակների և մանկական վնասվածքաբանօրթոպեդների համար)

1 շաբաթ

27.01-31.01
01.09-05.09

5

Անհետաձգելի և մասնագիտական բժշկական
օգնության ցուցաբերում վնասվածքների ժամանակ
(վնասվածքաբանների, վիրաբույժների, շտապ
օգնության և ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

13.01-24.01
01.09-12.09

6

Վերակառուցողական և վերականգնողական
օրթոպեդիայի ժամանակակից նվաճումները
(մեծահասակների և մանկական վնասվածքաբանօրթոպեդների համար)

3 շաբաթ

10.02-28.02
15.09-03.10

7

Հենաշարժական համակարգի բազմակի և
համակցված վնասվածքների ախտորոշման և
բուժման առանձնահատկությունները
(վնասվածքաբանների, նյարդավիրաբույժների,
վիրաբույժների համար)

1 շաբաթ

24.02-28.02
22.09-26.09

8

Օրթոպեդավնասվածքաբանական հիվանդների
բուժման ժամանակ հանդիպող հնարավոր
սխալները և բարդությունները (վնասվածքաբանօրթոպեդների և վիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

10.03-21.03
29.09-10.10

9

Երեխաների և դեռահասների մոտ աճի
էպիֆիզային զոնաների շրջանի կոտրվածքների
պահպանողական վիրահատական բուժման
հիմնական սկզբունքները (մանկական և
մեծահասակների վնասվածքաբան-օրթոպեդների
համար)

2 շաբաթ

17.03-28.03
13.10-24.10

10

Մեծ հոդերի ներքին պրոթեզավորման
ցուցմունքները և առանձնահատկությունները
(մանկական և մեծահասակների վնասվածքաբանօրթոպեդների համար)

2 շաբաթ

10.03-21.04
13.10-24.10

33

11

Արթրոսկոպիայի դերը մեծ հոդերի
հիվանդությունների բուժման գործում (մանկական
և մեծահասակների վնասվածքաբանօրթոպեդների համար)

2 շաբաթ

07.04-18.03
27.10-07.11

12

Նորածինների մոտ ոսկրա-մկանային և նյարդային
համակարգի ծննդաբերական վնասվածքները
(մանկական և մեծահասակների վնասվածքաբանօրթոպեդների, մանկաբարձ-գինեկոլոգների և
նյարդաբանների համար)

3 շաբաթ

28.04-16.05
03.11-21.11

13

Ուռուցքները և ուռուցքանման հիվանդությունները
երեխաների մոտ` կլինիկան, ախտորոշումը և
բուժումը (մանկական և մեծահասակների
վնասվածքաբան-օրթոպեդների համար)

3 շաբաթ

05.05-23.05
24.11-12.12

14

Հենաշարժակամ համակարգի ներհոդային
վնասվածքների բուժման սկզբունքները և
տակտիկան (մանկական և մեծահասակների
վնասվածքաբան-օրթոպեդների, վիրաբույժների և
ընտանեկան բժիշկների համար)

3 շաբաթ

19.05-06.06
24.11-12.12

15

Հենաշարժական համակարգի հրազենային
վնասվածքների բուժման տակտիկան (մանկական
և մեծահասակների վնասվածքաբանօրթոպեդների, վիրաբույժների և
նյարդավիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

02.06-13.06
24.11-05.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
16

Բուժքրոջ աշխատանքը
օրթոպեդավնասվածքաբանական պրոֆիլի
հիվանդանոցներում և կաբինետներում

5 շաբաթ

03.02-07.03
22.09-24.10

17

Ամբուլատոր վնասվածքաբանություն և
օրթոպեդիա (վնասվածքաբանական
բաժանմունքների բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

10.03-11.04
27.10-28.11

18

Գիպսային տեխնիկա և դեսմուրգիա
(վնասվածքաբանական բաժանմունքների և
կետերի բուժքույրերի համար)

3 շաբաթ

14.04-02.05
10.11-28.11

19

Օրթոպեդավնասվածքաբանական հիվանդների
ռեաբիլիտացիան և խնամքը
(վնասվածքաբանական, վերականգնողական և
ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքների և
կաբինետների բուժքույրերի համար)

3 շաբաթ

02.06-20.06
01.12-19.12

34

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ., ակադեմիկոս Հ.Մ.Գալստյան)
1

Ուռուցքաբանության արդի հարցեր
(ուռուցքաբանների համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03
08.09-24.10

2

Շնչական համակարգի ուռուցքների ախտորոշում
և բուժում (ուռուցքաբանների, վիրաբույժների,
թերապևտների և թոքաբանների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03
20.10-05.12

3

Չարորակ ուռուցքների ախտորոշման և բուժման
ժամանակակից մեթոդներ (ուռուցքաբանների,
թերապևտների համար)

7 շաբաթ

03.03-18.04
06.10-21.11

Կրծքագեղձի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի
ախտորոշումը և բուժումը (ուռուցքաբանների,
մանկաբարձ գինեկոլոգների, ճառագայթային
բժշկության և քիմիաթերապիայի մասնագետների
համար)

3 շաբաթ

10.02-28.02
08.09-26.09

5

Աղեստամոքսային համակարգի ուռուցքների
ախտորոշում և բուժում (ուռուցքաբանների,
ճառագայթային բժշկության և քիմիաթերապիայի
մասնագետների համար)

2 շաբաթ

07.04-18.04
10.11-21.11

6

Կանանց սեռական օրգանների ուռուցքների
ախտորոշումը և բուժումը (ուռուցքաբանների,
ճառագայթային բժշկության և քիմիաթերապիայի
մասնագետների համար)

1 շաբաթ

12.05-16.05
03.11-07.11

7

Թոքի քաղցկեղի ախտորոշումը և բուժումը
(ուռուցքաբանների, ճառագայթային բժշկության և
քիմիաթերապիայի մասնագետների համար)

1 շաբաթ

19.05-23.05
24.11-28.11

8

Քիմիաթերապիայի ժամանակակից հարցեր
(ամբուլատորիաների, բաժանմունքների
քիմիաթերապևտների համար )

2 շաբաթ

02.06-13.06
01.12-12.12

9

Ճառագայթային թերապիայի ժամանակակից
հարցեր (ճառագայթային թերապևտների համար )

2 շաբաթ

16.06-27.06
08.12-19.12

5 շաբաթ

13.01-14.02
08.09-10.10

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
10

Ուռուցքային հիվանդների խնամքի և բուժման
առանձնահատկությունները (ուռուցքաբանական
բաժանմունքների և կաբինետների բուժքույրերի
համար)
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11

Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները քիմիաթերապիայի բաժանմունքում

5 շաբաթ

17.02-21.03
29.09-31.10

12

Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ճառագայթային թերապիայի կաբինետում

5 շաբաթ

31.03-02.05
10.11-12.12

ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոցենտ Ս.Ժ.Փխրիկյան)
1

Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության ժամանակակից
հարցեր (քիթ-կոկորդ-ականջաբանների,
սուրդոլոգների, նյարդաբանների, դիմածնոտային
վիրաբույժների և պլաստիկ վիրաբույժների
համար)

7 շաբաթ

10.02 - 28.03
22.09 - 07.11

2

ԼՈՌ օրգանների վնասվածքներ և անհետաձգելի
իրավիճակներ (քիթ-կոկորդ-ականջաբանների,
դիմածնոտային վիրաբույժների համար)

7 շաբաթ

03.03 - 18.04
20.10 - 05.12

3

Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանության
արդի հարցեր (մանկական և մեծահասակների
քիթ-կոկորդ-ականջաբանների և մանկաբույժների
համար)
Քթի և հարքթային ծոցերի սուր և քրոնիկ
հիվանդությունների ախտորոշում, բուժման
մեթոդներ (քիթ-կոկորդ-ականջաբանների, շտապ
օգնության բժիշկների, տեղամասային
թերապևտների, մանկաբույժների և ընտանեկան
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

07.04 - 23.05
27.10 - 12.12

2 շաբաթ

13.01 - 24.01
22.09 - 03.10

5

ԼՈՌ օրգանների հիվանդությունների
ախտորոշման ժամանակակից մեթոդներ
(քիթ-կոկորդ-ականջաբանների համար)

2 շաբաթ

20.01 - 31.01
29.09 - 10.10

6

Անհետաձգելի օգնություն քթի և հարքթային
ծոցերի հիվանդությունների և վնասվածքների
ժամանակ (քիթ-կոկորդ-ականջաբանների, շտապ
օգնության բժիշկների, տեղամասային
թերապևտների, մանկաբույժների և ընտանեկան
բժիշկների համար)

2 շաբաթ

10.03 - 21.03
20.10 - 31.10

4
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7

Անհետաձգելի օգնություն կոկորդի և ըմպանի
հիվանդությունների և վնասվածքների ժամանակ
(քիթ-կոկորդ-ականջաբանների, շտապ օգնության
բժիշկների, տեղամասային թերապևտների,
մանկաբույժների և ընտանեկան բժիշկների
համար)

2 շաբաթ

12.05 - 23.05
03.11 - 14.11

8

Անհետաձգելի օգնություն ականջի
հիվանդությունների և վնասվածքների ժամանակ
(քիթ-կոկորդ-ականջաբանների, շտապ օգնության
բժիշկների, տեղամասային թերապևտների,
մանկաբույժների և ընտանեկան բժիշկների
համար)

2 շաբաթ

09.06 - 20.06
17.11 - 28.11

5 շաբաթ

12.05-13.06
27.10-28.11

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
9

Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության բաժանմունքների
և կաբինետների բուժքույրերի աշխատանքի
առանձնահատկությունները

ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Մ.Քուշկյան)
1

Թերապիայի ժամանակակից հարցեր
(բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

20․01-21․02
03.03-04.04
08.09-10.10
10.11-12.12

2

Ընտանեկան բուժքույրերի կատարելագործում

5 շաբաթ

27.01–28.02
07.04–09.05
08.09–10.09

3

Մանկաբուժության ընդհանուր հարցեր
(բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

10.02-14.03
28.04-30.05
22.09-24.10
10.11-12.12

4

Հիվանդի ֆիզիկական վիճակի քննություն և
գնահատում (բուժքույրերի և մանկաբարձների
համար)

5 շաբաթ

10.02-14.03
12.05-13.06

5

Դեռահասների և երիտասարդների զարգացման
առանձնահատկությունները (բուժքույրերի
համար)

5 շաբաթ

Կնոջ առողջություն, նախա- և հետծննդյան
խնամքի առանձնահատկությունները
(բուժքույրերի և մանկաբարձուհիների համար)

5 շաբաթ

6

17.02-21.03
20.10-21.11
05.05-06.06
29.09-31.10
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7

Երեխաների և դեռահասների առողջության
պահպանում (դպրոցների, հատուկ
ուսումնադաստիարակչական դպրոցների
բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

15.09-17.10

8

Կանխարգելիչ միջոցառումներ դպրոցներում և
մանկապարտեզներում (բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

9

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների խնամքի
առանձնահատկությունները (մսուր-մանկապարտեզների բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

10

Առաջին բուժօգնություն (բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

11

Բուժքույրական գործի կազմակերպում և
իրականացում նախադպրոցական
հաստատություններում (մանկապարտեզներում
աշխատող բուժքույրերի համար)

4 շաբաթ

27.01-21.02

12

Վերականգնողական բժշկության հիմունքներ
(բուժքույրերի համար)

3 շաբաթ

13

Երեխաների աճի և զարգացման սկրինինգներ
(բուժքույրերի համար)

3 շաբաթ

10.03-28.03
03.11-21.11

14

Մենեջմենթը քույրական գործում (բուժքույրերի
համար)

3 շաբաթ

17.03-04.04
06.10-24.10

15

Ընտանիքի պլանավորում (մանկաբարձների,
կանանց կոնսուլտացիաների բուժքույրերի
համար)

3 շաբաթ

19.05-06.06

16

Քույրական գործընթաց, մասնագիտական էթիկայի
և բարոյականության հարցեր (բուժքույրերի
համար)

3 շաբաթ

13.10-31.10

17

Երիտասարդության առողջության խնդիրները և
դեռահասների հիգիենան (դպրոցների,
գիշերօթիկների, հատուկ ուսումնադաստիարակչական դպրոցների և մանկական
հիվանդանոցների բուժքույրերի համար)

3 շաբաթ

10.11-28.11

18

Տարեցների խնամք (բուժքույրերի համար )

2 շաբաթ

07.04-18.04
29.09-10.10
20.10-31.10

31.03-18.04
17.11-05.12

38

19

Առողջ ապրելակերպի հիմունքներ (բուժքույրերի
համար )

2 շաբաթ

19.05-30.05
24.11-05.12

20

Հաղորդակցության հիմնախնդիրներ (բուժքույրերի
համար)

2 շաբաթ

16.06-27.06
01.12-12.12

21

Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված
վարում 12 ամսականից - 5 տարեկան երեխաների
(մանկական պոլիկլինիկաների և ընտանեկան
բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

14.04-25.04

22

Շնչառական թերապիա (բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

28.04-09.05

23

Շնչառական թերապիայի կազմակերպումն
ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքերում
(ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում
աշխատող բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

02.06-13.06

24

Առողջ մայրություն (մանկաբարձների և
բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

29.09-10.10

25

Առողջ երեխաների սկրինինգ (մանկական
պոլիկլինիկաների և ընտանեկան բուժքույրերի
համար)

2 շաբաթ

06.10-17.10

26

Կնոջ առողջության պահպանումը
(մանկաբարձների և կանանց կոնսուլտացիայի,
մամոգրաֆիայի կենտրոնի բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

13.01-24.01

27

Անհետաձգելի բուժօգնության կազմակերպում
(բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

24.11-05.12

28

Իմունականխարգելման հիմունքներ
(բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

29

Պացիենտի իրավունքները (բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

16.06-27.06
01.12-12.12

30

Ամոքիչ խնամքը առողջապահության
համակարգում (բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

19.05-30.05
24.11-05.12

31

Բուժքրոջ դերը սեռական ճանապարհով
փոխանցվող հիվանդությունների կանխարգելման
գործում (կանանց կոնսուլտացիայի բուժքույրերի
համար)

1 շաբաթ

01.09- 05.09

39

32

Պատվաստումների կատարման տեխնիկայի
հիմունքները (ԲՑԺ և այլն): Տուբերկուլինային թեսթ
Մանթու

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

33

Ընտանեկան բուժքրոջ խնդիրները“Առողջություն 21” ծրագրի սահմաններում

1 շաբաթ

15.12-19.12

ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՒՐՍ
(կուրսի ղեկավար՝ բ.գ.թ., դոցենտ Կ.Յա. Տեր-Ոսկանյան)
1

Ամբուլատոր մանկաբուժության ժամանակակից
հարցեր (տեղամասային մանկաբույժների համար)

7 շաբաթ

03.03-18.04
15.09-31.10

2

Մանկական սրտաբանության ժամանակակից
հարցեր (մանկաբույժների և մանկական
սրտաբանների համար)

2 շաբաթ

03.03-14.03
03.11-14.11

3

Մանկական տարիքի էլեկտրասրտագրության
առանձնահատկությունները (մանկաբույժների և
մանկական սրտաբանների համար)

2 շաբաթ

07.04-18.04

4

Առողջ երեխայի բուժհսկողությունը տեղամասում
(տեղամասային մանկաբույժների համար)

2 շաբաթ

03.03-14.03

5

Սրտի բնածին արատներ (մանկաբույժների,
նեոնատոլոգների և մանկական սրտաբանների
համար)

2 շաբաթ

21.04-02.05
22.09-03.10

6

Մասնակի մանկական վերականգնողաբանության
ժամանակակից հարցերը (կինեզոթերապևտների,
ռեաբիլիտոլոգների և ֆիզիոթերապևտների
համար)

2 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

7

Իմունիզացիան գործնականում (մանկաբույժների,
իմունիզացիայի պատասխանատուների համար)

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

8

Մանկական նյարդաբանության հիմնական
դրույթներ (մանկական նյարդաբանների համար)

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

9

Մանկական նյարդաբանության հիմնական
խնդիրները մանկաբուժական պրակտիկայում
(մանկաբույժների համար)

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

5 շաբաթ

05.05-06.06
03.11-05.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
10

Մանկաբուժության ընդհանուր հարցեր
(բուժքույրերի համար)
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ն.Գ.Խոստիկյան)

ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

1

Ախտաբանական անատոմիայի ժամանակակից
հարցեր (պաթանատոմների համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03
27.10-12.12

2

Պաթոմորֆոլոգիական ախտորոշման ժամանակակից
հարցեր (կլինիկական մորֆոլոգների համար)

7 շաբաթ

10.03-25.04
06.10-21.11

3

Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտաբանական
անատոմիան և պաթոգենեզը (պաթանատոմների,
սրտաբանների, թերապևտների համար)

1 շաբաթ

03.02-07.02
22.09-26.09

4

Մահվան պատճառների և հիվանդությունների
պաթոմորֆոզի ժամանակակից պատկերացումները:
Մահվան տեսակները: Հանկարծակի մահ (բոլոր
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

17.03-21.03
15.09-19.09

5

Աղեստամոքսային համակարգի պաթոլոգիաների
ձևաբանական հետազոտություններ (կլինիկական
մորֆոլոգների և բջջաբանների համար )

1 շաբաթ

14.04-18.04
10.11-14.11

6

Գլխուղեղի անոթային վնասվածքների
ախտաբանական անատոմիան և պաթոգենեզը
(պաթանատոմների, նյարդաբանների համար)

1 շաբաթ

12.05-16.05
08.12-12.12

7

Աղեստամոքսային արյունահոսություններ
(դատաբժշկական փորձագետների,
պաթանատոմների, վիրաբույժների,
գաստրոէնթերոլոգների համար)

1 շաբաթ

19.05-23.05
08.12-12.12

8

Ձևաբանական հետազոտությունները
գինեկոլոգիայում (կլինիկական մորֆոլոգների և
բջջաբանների համար)

1 շաբաթ

09.06-13.06
10.11-14.11

9

Ձևաբանական հետազոտություններ
թոքաբանությունում (կլինիկական մորֆոլոգների և
բջջաբանների համար )

1 շաբաթ

16.06-20.09
15.12-19.12

5 շաբաթ

03.02-07.03
15.09-17.10

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
10

Պաթոհիստոլոգիական լաբորատորիաների
լաբորանտների կատարելագործում
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ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ. Ս.Ս.Դաղբաշյան)
1

Փոխներարկումային բուժօգնության սկզբունքները
(փոխներարկում իրականացնող բժիշկների համար)

7 շաբաթ

13.01-28.02
15.09-31.10

2

Արյան ընտրության, կոնֆլիկտային հղիության
կանխարգելման և ախտորոշման շճաբանական
հիմունքները (բժիշկ-լաբորանտների,
իզոսերոլոգների և փոխներարկում իրականացնող
բժիշկների համար )

7 շաբաթ

03.03-18.04
03.11-19.12

3

Մարդու անտիգենային խմբային համակարգի և
ռեզուս պատկանելիության, դոնորի և ռեցիպիենտի
արյան անհամատեղելիության որոշման հիմքերը
(բժիշկների համար)

7 շաբաթ

28.04-13.06
29.09-14.11

4

Արյան անվտանգությունը, արյան բաղադրամասերի
օգտագործման ցուցումները (փոխներարկում
իրականացնող բժիշկների համար)

2 շաբաթ

13.01-24.01
08.09-19.09

5

Իզոսերոլոգիական հետազոտությունների
ժամանակակից մոտեցումները (բժիշկլաբորանտների համար)

5շաբաթ

03.03-04.04
01.09-03.10

6

Արյան ընտրության շճաբանական հիմունքները
(բոլոր բժիշկների համար)

1շաբաթ

31.03-04.04
08.09-12.09

7

Ներանոթային տարածուն մակարդման
համախտանիշ (բոլոր բժիշկների համար)

2 շաբաթ

05.05-16.05
22.09-03.10

8

Կոնֆլիկտային հղիության կանխարգելման,
ախտորոշման շճաբանական հիմունքները և բուժման
սկզբունքները (մանկաբարձ-գինեկոլոգների և
իզոսերոլոգների համար)

2 շաբաթ

19.05-30.05
24.11-05.12

9

Մակարդման համակարգի ախտորոշման
ժամանակակից մոտեցումները ( բժիշկլաբորանտների համար)

5 շաբաթ

19.05-20.06
10.11-12.12

10

Մակարդման համակարգի ախտորոշման
ժամանակակից մոտեցումները ( բժիշկլաբորանտների համար )

2 շաբաթ

05.05-16.05
22.09-03.10

11

Արյան հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման
ժամանակակից մոտեցումները (արյունաբանների
համար)

2 շաբաթ

09.06-20.06
01.12-12.12
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12

Արյան ծառայության ստորաբաժանումների
աշխատանքների իրականացման ժամանակակից
մոտեցումներ (արյան ծառայության
ստորաբաժանումների բժիշկների համար)

5շաբաթ

19.05-20.06
06.10-07.11

13

Արյան սերոլոգիական հետազոտությունների
ժամանակակից մոտեցումները (բժիշկլաբորանտների համար)

5 շաբաթ

19.05-20.06
10.11-12.12

14

Արյան սերոլոգիական հետազոտությունների
ժամանակակից մոտեցումները (բժիշկլաբորանտների համար)

15

Իզոսերոլոգիական հետազոտությունների
առանձնահատկությունները հղիների և նորածինների
մոտ (ծննդօգնության հիմնարկությունների բժիշկիզոսերոլոգների, իզոսերոլոգիական
լաբորատորիաների բժիշկ-լաբորանտների համար)

3շաբաթ

03.02-21.02
27.10-14.11

16

Արյան հիվանդությունների ախտորոշման
բջջաբանական հետազոտությունների
ժամանակակից մոտեցումները (բժիշկլաբորանտների համար)

5 շաբաթ

24.03-25.04
27.10-28.11

17

Արյան հիվանդությունների ախտորոշման
բջջաբանական հետազոտությունների
ժամանակակից մոտեցումները (բժիշկլաբորանտների համար)

3 շաբաթ

27.01-14.02
27.10-14.11

3շաբաթ

27.01-14.02
27.10-14.11

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
18

Արյան ծառայության ստորաբաժանումների
աշխատանքների իրականացման ժամանակակից
մոտեցումները (արյան ծառայության
ստորաբաժանումների միջին բուժաշխատողների
համար)

5 շաբաթ

24.03-25.04
27.10-28.11

19

Արյան բաղադրամասերի փոխներարկման
նախապատրաստում և իրականացում

1 շաբաթ

10.03-14.03
17.11-21.11

20

Բուժքույրերի, լաբորանտների և բուժակների
մասնակցությունը խմբային և ռեզուս
պատկանելիության որոշման գործընթացում

1 շաբաթ

09.06-13.06
27.10-31.10

43

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոց. Կ.Լ.Մալայան)
1

Ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի ժամանակակից
հարցերը (ընտանեկան բժիշկների և տեղամասային
թերապևտների համար)

7 շաբաթ

07.04-23.05
06.10-21.11

2

Ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի ժամանակակից
մանկաբուժության հարցեր (ընտանեկան բժիշկների
և տեղամասային մանկաբույժների համար)

7 շաբաթ

19.05-04.07

3

Ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի ընտրյալ
հարցեր

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

ՈՒՐՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ի.Գ.Աղաջանյան)
1

Ուրոլոգիայի ժամանակակից հարցեր (ուրոլոգների,
վիրաբույժների, երիկամաբանների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03
07.04-23.05
29.09-14.11
03.11-19.12

2

Միզաքարային հիվանդության արդի հարցեր

2 շաբաթ

10.02-21.02
14.04-25.04
17.11-28.11
08.12-19.12

(ուրոլոգների համար)

3

Միզաքարային հիվանդության սիմպտոմատիկան
(ընտանեկան և շտապ օգնության բժիշկների համար)

1 շաբաթ

24.02-28.02
21.04-25.04
03.11-07.11
22.12-26.12

4

Դիստանցիոն լիթոտրիպսիա (ընտանեկան
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

17.02-21.02
14.04-18.04
24.11-28.11
01.12-05.12

5

Միզասեռական համակարգի ռեկոնստրուկտիվ
վիրաբուժության ժամանակակից մեթոդներ
(ուռուցքաբանների, ուրոլոգների, վիրաբույժների,
մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար)

2 շաբաթ

10.03-21.03
19.05-30.05
20.10-31.10
15.12-26.12

6

Միզասեռական օրգանների վնասվածքներ
(ուրոլոգների, վնասվածքաբանների, մանկաբարձգինեկոլոգների և զինվորական վիրաբույժների
համար)

3 շաբաթ

03.03-21.03
19.05-06.06
06.10-24.10
10.11-28.11
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7

Անպտղության ուրոլոգիական տեսակները և էրեկտիլ
դիսֆունկցիաներ (ուրոլոգների, սեքսապաթոլոգների,
անդրոլոգների, ընտանեկան բժիշկների համար)

3 շաբաթ

10.02-28.02
07.04-25.04
13.10-31.10
08.12-26.12
03.03-14.03
07.04-18.04
03.11-14.11
15.12-26.12

8

Գործիքային և լաբորատոր հետազոտություններ
ուրոլոգիայում (ուրոլոգների համար)

2 շաբաթ

9

Տղամարդու առողջությունը (ընտանեկան բժիշկների
համար)

1 շաբաթ

14.04-18.04
09.06-13.06
06.10-10.10
08.12-12.12

10

Էրեկտիլ դիսֆունկցիաներ (ուրոլոգների,
սեքսապաթոլոգների, անդրոլոգների համար )

2 շաբաթ

17.03-28.03
12.05-23.05
06.10-17.10
17.11-28.11

11

Դիստանցիոն լիթոտրիպսիա (ուրոլոգների համար)

4 շաբաթ

17.03-11.04
05.05-30.05
06.10-31.10
01.12-26.12

12

Ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդություններ
(ուրոլոգների, սեքսապաթոլոգների, ընտանեկան
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

10.02-14.02
09.06-13.06
20.10-24.10
24.11-28.11

13

Օնկոուրոլոգիայի արդի հարցեր
(ուրոլոգների, ուռուցքաբանների համար )

2 շաբաթ

17.02-28.02
16.06-27.06
13.10-24.10
15.12-26.12

14

Վերին միզուղիների ուռուցքներ (ուրոլոգների,
ուռուցքաբանների համար)

2 շաբաթ

24.02-07.03
02.06-13.06
27.10-07.11
24.11-05.12

15

Ստորին միզուղիների ուռուցքներ (ուրոլոգների,
ուռուցքաբանների համար )

2 շաբաթ

03.03-14.03
09.06-20.06
10.11-21.11
01.12-12.12
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16

Շագանակագեղձի ադենոմայի բուժման արդի հարցեր
(ընտանեկան բժիշկների համար )

1 շաբաթ

03.03-07.03
02.06-06.06
06.10-10.10
22.12-26.12

17

Ուրեթրոռենոսկոպիա (ուրոլոգների համար)

2 շաբաթ

17.03-28.03
02.06-13.06
20.10-31.10
01.12-12.12

18

Անդրոգեն դիսֆունկցիաներ (ընտանեկան բժիշկների
համար)

1 շաբաթ

19

Ուրոգինեկոլոգիայի արդի հարցեր (ուրոլոգների,
մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար)

2 շաբաթ

10.03-14.03
23.06-27.06
27.10-31.10
15.12-19.12
21.04-02.05
16.06-27.06
06.10-17.10
08.12-19.12

20

Ստորին միզուղիների ախտանիշներ (ուրոլոգների և
ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

14.04-25.04
12.05-23.05
20.10-31.10
15.12-26.12

3 շաբաթ

07.04-25.04
05.05-23.05
03.11-21.11
01.12-19.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
21
Ուրոլոգիական բաժանմունքների և կաբինետների
միջին բուժանձնակազմի աշխատանքի
առանձնահատկությունները
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ս.Ս.Գամբարով)
1

Շնչառական ալերգիկ հիվանդություններ,
ալերգոդերմատոզներ (թերապևտիկ պրոֆիլի
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03

2

Իմունային համակարգի ախտահարումներով
պայմանավորված հիվանդություններ և ալերգիկ
հիվանդություններ (թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների
համար)

7 շաբաթ

31.03-16.05
10.11-26.12

3

Ատոպիկ հիվանդություններ (թերապևտիկ պրոֆիլի
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

06.10-21.11

4

Դեղորայքային ալերգիա` բազմաձև էքսուդատիվ
էրիթեմա, Ստիվենս-Ջոնսոնի, Լայելի
համախտանիշներ (բոլոր բժիշկների համար)

2 շաբաթ

28.04-09.05
03.11-14.11
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5

Ալերգիկ ռինիտներ (բոլոր բժիշկների համար)

1 շաբաթ

10.02-14.02

6

Բրոնխիալ ասթմա (բոլոր բժիշկների համար)

2 շաբաթ

17.02-28.02

7

Ալերգիկ հիվանդությունների ախտորոշման և
բուժման արդի մեթոդներ (ալերգոլոգների համար)

1 շաբաթ

14.04-18.04
10.11-14.11

8

Սննդային ալերգիա (բոլոր բժիշկների համար)

1 շաբաթ

13.10-17.10

5 շաբաթ

01.09-03.10

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
9

Միջին բուժանձնակազմի աշխատանքի
առանձնահատկությունները ալերգիկ հիվանդների
հետ

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ.,պրոֆ. Տ.Պ.Ալիխանյան)
1

Արյան համակարգի հիվանդությունների
կլինիկալաբորատոր ախտորոշում (լաբորատոր
ախտորոշման բժիշկ-մասնագետների համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03

2

Կլինիկական կենսաքիմիա (լաբորատոր
ախտորոշման և կլինիկական քիմիայի բժիշկների
համար)

7 շաբաթ

10.03-25.04
08.09-24.10

3

Ընդհանուր կլինիկական և բջջաբանական
ախտորոշման մեթոդները (լաբորատոր
ախտորոշման բժիշկների համար)

7 շաբաթ

08.09-24.10

4

Իմունոդիագնոստիկայի ժամանակակից հարցեր

7 շաբաթ

15.09-31.10

5

Նորագոյացությունների բջջաբանական
ախտորոշման ընտրյալ բաժիններ (բջջաբանների և
հյուսվածքաբանների համար)

4 շաբաթ

08.09-03.10

6

Լեյկոզների կլինիկալաբորատոր ախտորոշում
(բժիշկ-լաբորանտների համար)

2 շաբաթ

20.01-31.01

7

Անեմիայի կլինիկա-լաբորատոր ախտորոշում
(բժիշկ-լաբորանտների համար)

2 շաբաթ

8

Հեմոստազային համակարգի խանգարում (բժիշկլաբորանտների համար)

2 շաբաթ

10.03-21.03
08.09-19.09

9

Արգանդի վզիկի պաթոլոգիայի բջջաբանական
ախտորոշում (բժիշկ-լաբորանտների և բջջաբանների
համար)

2 շաբաթ

24.03-04.04
15.09-26.09

03.02-14.02
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10

2 շաբաթ

28.04-09.05

11

Կլինիկական կենսաքիմիա `ածխաջրային
փոխանակության խանգարումներ և ներքին
օրգանների ֆերմենտաախտորոշում
Իմունոլոգիայի արդի հարցեր

3 շաբաթ

05.05-23.05

12

Շճաբանական հետազոտություններ և ԻՔ-անալիզ

2 շաբաթ

05.05-16.05

13

Հեշտոցի քսուկի հետազոտություն և սպերմագրամա

2 շաբաթ

15.09-26.09

5 շաբաթ

07.04-09.05
06.10-07.11

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
13

Լաբորանտների կատարելագործման դասընթացներ

ԿՈԼՈՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Մ.Մինասյան)
1

Կոլոպրոկտոլոգիայի ժամանակակից մոտեցումներ,
բուժում, կանխարգելում (կոլոպրոկտոլոգների,
վիրաբույժների, գաստրոէնթերոլոգների, ընտանեկան
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

10.03-25.04
27.10-12.12

2

Հաստ աղու բորբոքային և Ֆունկցիոնալ
հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման
առանձնահատկությունները (բոլոր բժիշկների
համար)

1 շաբաթ

20.01-24.01
15.12-19.12

3

Հաստ աղու քաղցկեղ (բոլոր բժիշկների համար)

2 շաբաթ

24.02-07.03
22.09-03.10

4

Ուղիղ աղիքի և շեքի շրջանի բորբոքային և
ֆունկցիոնալ հիվանդություններ
(կոլոպրոկտոլոգների, վիրաբույժների,
գաստրոէնթերոլոգների, ընտանեկան
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

07.04-11.04
15.09-19.09

5

Ֆիբրոկոլոնոսկոպիան որպես հետազոտման մեթոդ
(կոլոպրոկտոլոգների, վիրաբույժների,
գաստրոէնթերոլոգների համար)

2 շաբաթ

05.05-16.05
13.10-24.10

6

Կոլոպրոկտոլոգիական հիվանդությունների
ախտորոշման ժամանակակից եղանակները
(բոլոր բժիշկների համար)

2 շաբաթ

19.05-30.05
29.09-10.10

5 շաբաթ

03.03-04.04
15.09-17.10

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
7

Կոլոպրոկտոլոգիական բաժանմունքի բուժքույրերի
աշխատանքի առանձնահատկությունները
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8

Էնդոսկոպիկ կաբինետի բուժքրոջ աշխատանքի
առանձնահատկոթյունները

5 շաբաթ

05.05-06.06
03.11-05.12

17.02-04.04
15.09-30.10
Տարվա
ընթացքում

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ. Գ.Ա.Ավետիսյան)
1

Մամոգրաֆիայի ընտրյալ հարցեր

7 շաբաթ

2

Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա

7 շաբաթ

ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 2 ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ.պրոֆ. Ա.Ա. Սարգսյան)
1

Երիկամային հիվանդությունների ախտորոշումը
երեխաների մոտ (մանկական նեֆրոլոգների,
ուրոլոգների, մանկաբույժների համար)

4 շաբաթ

05.05-30.05
06.10-31.10

2

Հեմոդիալիզի ժամանակակից հարցեր (հեմոդիալիզի
բաժանմունքների բժիշկների համար)

2 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

2 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
3

Հեմոդիալիզի տեխնիկան (հեմոդիալիզի
բաժանմունքի բուժքույրերի համար)

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ս.Բաբլոյան)
1

Մանկական վիրաբուժության արդի հարցեր
(մանկաբույժների և վիրաբույժների համար)

7 շաբաթ

17.02-04.04
15.09-31.10

2

Մանկական ուրոլոգիայի ժամանակակից հարցեր

7 շաբաթ

07.04-23.05

3

Մանկական էնդոսկոպիայի առանձնահատկություններ (վիրաբույժների, ուրոլոգների,էնդոսկոպիստների
համար)

2 շաբաթ

26.05-06.06

4

Անհետաձգելի վիրաբուժություն երեխաների մոտ
(շտապ օգնության բժիշկների, վիրաբույժների,
մանկաբույժների, ուրոլոգների համար)

2 շաբաթ

09.06-20.06
03.11-14.11

5 շաբաթ

14.04-16.05

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
5

Մանկական վիրաբուժական բաժանմունքի բուժքրոջ
աշխատանքը
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ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ռ.Վ.Ֆանարջյան)
1

Կենտրոնական նյարդային համակարգի (ԿՆՀ)
վնասվածքների և անոթային հիվանդությունների
ախտորոշումը և բուժումը (նյարդավիրաբույժների,
նյարդաբանների , վնասվածքաբանների և
ռեանիմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

03.02-21.03
29.09-14.11

2

ԿՆՀ ուռուցքների ախտորոշումը և բուժումը
(նյարդավիրաբույժների և նյարդաբանների համար)

7 շաբաթ

10.02-28.03
29.09-14.11

3

Մանկական նյարդավիրաբուժության արդի հարցերը
(նյարդավիրաբույժների և նյարդաբանների համար)

7 շաբաթ

03.03-18.04
13.10-28.11

4

Ողնաշարի և ողնուղեղի հիվանդությունների
ախտորոշումը և բուժումը (նյարդավիրաբույժների,
նյարդաբանների և վնասվածքաբանների համար )

2 շաբաթ

01.09-12.09

5

Հիդրոցեֆալիա, ախտորոշումը և բուժումը:
Ներգանգային հիպերտենզիոն համախտանիշ
(նյարդավիրաբույժների համար)

2 շաբաթ

08.09-19.09

5 շաբաթ

06.10-07.11

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
6

Բուժքրոջ աշխատանքը նյարդավիրաբուժության
բաժանմունքում

ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԹԻՎ 3 ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մ.Մինասյան)
1

Սպիրոմետրիա

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

2

Թոքաբանություն

3 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Ա.Շեկոյան)
1

Օդակաթիլային վարակների մանրէաբանություն
( բժիշկ-մանրէաբանների համար)

7 շաբաթ

13.01-28.02

2

Սուր աղիքային վարակների մանրէաբանություն
(բժիշկ-մանրէաբանների համար)

7 շաբաթ

24.03-09.05

3

Կլինիկական մանրէաբանություն
(բժիշկ-մանրէաբանների համար)

7 շաբաթ

08.09-24.10

4

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների շճաբանական
ախտորոշում (բժիշկ-մանրէաբանների,
մանկաբույժների, վարակաբանների համար)

1 շաբաթ

10.03-14.03

5

Սննդային տոքսիկոինֆեկցիաներ (բժիշկմանրէաբանների, ընտանեկան բժիշկների,
վարակաբանների համար)

1 շաբաթ

02.06-06.06

6

Մարդու նորմալ միկրոֆլորան: Հաստ աղու
դիսբիոզի լաբորատոր ախտորոշումը
(բժիշկ-մանրէաբանների, մանկաբույժների,
թերապևտների, վարակաբանների և ընտանեկան
բժիշկների համար)

2 շաբաթ

10.11-21.11

7

Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաներ (բժիշկմանրէաբանների, բժիշկ-համաճարակաբանների
համար)

1 շաբաթ

01.12-05.12

8

Ռացիոնալ հակաբիոտիկաթերապիա,
հակաբիոտիկազգայունության որոշում (բժիշկմանրէաբանների համար)

1 շաբաթ

08.12-12.12

ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ, ՌԵԱԲԻԼԻՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ
ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Բ.Ն.Հարությունյան)
1

Ֆիզիոթերապիայի ժամանակակից մեթոդները և
տեխնոլոգիաները (ֆիզիոթերապևտների,
թերապևտների և մանկաբույժների համար)

7 շաբաթ

27.01-14.03
27.10-12.12

2

Բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր և
ժամանակակից տեխնոլոգիաներ
(ռեաբիլիտոլոգների, ֆիզիոթերապևտների,
ընտանեկան բժիշկների համար)

7 շաբաթ

10.02-28.03
08.09-24.10
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3

Ողնաշարի բորբոքային և դեգեներատիվ
հիվանդությունների վերականգնողական բուժումը
(ռեաբիլիտոլոգների, ռևմատոլոգների,
նյարդաբանների, կինեզիթերապևտների,
ընտանեկան բժիշկների և առողջարանային
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

03.03-18.04
22.09-07.11

4

Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների
բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի խնդիրները
(ռեաբիլիտոլոգների, սրտաբանների,
նյարդաբանների, թերապևտների, ընտանեկան
բժիշկների, մանկաբույժների համար)

7 շաբաթ

07.04-23.05
13.10-28.11

5

Ֆիզիոթերապիայի ժամանակակից մեթոդները

2 շաբաթ

20.01-31.01
19.05-30.05
01.09-12.09

2 շաբաթ

27.01-07.02
19.05-30.05
08.12-19.12

և տեխնոլոգիաները (ֆիզիոթերապևտների,
ռեաբիլիտոլոգների, թերապևտների և
մանկաբույժների համար)
6

Ողնաշարի բորբոքային և դեգեներատիվ
հիվանդությունների վերականգնողական բուժումը
(ռեաբիլիտոլոգների, ռևմատոլոգների,
նյարդաբանների, կինեզիթերապևտների,
ընտանեկան բժշկների և առողջարանային բժիշկների
համար)

7

Բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր
և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ
(ռեաբիլիտոլոգների, ֆիզիոթերապևտների,
ընտանեկան բժշկների, սրտաբանների համար)

2 շաբաթ

03.02-14.02
17.03-28.03
06.10-17.10
03.11-14.11

8

Լազերաթերապիայի ժամանակակից հարցեր

2 շաբաթ

24.02-07.03
14.04-25.04
29.09-10.10

(ֆիզիոթերապևտների համար)
9

Բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր
և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ
(ռեաբիլիտոլոգների, ֆիզիոթերապևտների,
ընտանեկան բժշկների, սրտաբանների և
նյարդաբանների համար)

4 շաբաթ

24.03-18.04
20.10-14.11

10

Հենաշարժական ապարատի հիվանդությունների

2 շաբաթ

31.03-11.04
09.06-20.06
15.09-26.09

և վնասվածքների ֆիզիոթերապևտիկ բուժում
(ֆիզիոթերապևտների,ռեաբիլիտոլոգների համար)
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11

Ֆիզիոթերապիայի դերը քիթըմպանի

2 շաբաթ

21.04-02.05
24.11-05.12

4 շաբաթ

10.03–04.04
06.10–31.10

2 շաբաթ

28.04-09.05

2 շաբաթ

26.05-06.06
15.09-26.09

2 շաբաթ

06.10-17.10

5 շաբաթ

24.03-25.04
02.06-04.07
22.09-24.10

7 շաբաթ

10.03-25.04
27.10-12.12

7 շաբաթ

20.01-07.03
01.09-17.10

հիվանդությունների բուժման հիմնահարցերում
(քիթ- կոկորդ-ականջաբանների և
ֆիզիոթերապևտների համար)
11

Մետաբոլիկ սինդրոմ: Ախտորոշում և բժշկական
ռեաբիլիտացիայի սկզբունքներ (ռեաբիլիտոլոգների,
սրտաբանների, էնդոկրինոլոգների և ընտանեկան
բժշկների համար)

12

Ճարպակալում: Ժամանակակից վերականգնողական
բուժման մեթոդները (ռեաբիլիտոլոգների,
սրտաբանների, թերապևտների և էնդոկրինոլոգների
համար)

13

Լազերաթերապիայի բուժման ժամանակակից
մեթոդների կիրառումը երեխաների մոտ
(մանկաբույժների համար)

14

Մետաբոլիկ սինդրոմ: Ախտորոշում և բժշկական
ռեաբիլիտացիայի սկզբունքներ (ռեաբիլիտոլոգների,
սրտաբանների, էնդոկրինոլոգների, ընտանեկան
բժշկների համար)

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
15

ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքներում
բուժքրոջ աշխատանքը
(Ֆիզիոթեր.քույրերի համար)

ՍԵՔՍԱՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿՈՒՐՍ
(կուրսի վարիչ՝ բ.գ.թ., դոցենտ Ս.Վ.Հակոբյան)
1

Սեքսապաթոլոգիայի արդի հարցեր
(սեքսապոթոլոգների համար)

ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ.Ասոյան)
1

Վարակիչ հիվանդությունների պաթոլոգիայի
ընտրյալ հարցեր (վարակաբանների,
մանկաբույժների, թերապևտների և ընտանեկան
բժիշկների համար)
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2

Մանկական վարակիչ հիվանդությունների
ախտորոշման և բուժման ժամանակակից հարցեր
(վարակաբանների, մանկաբույժների և ընտանեկան
բժիշկների համար)

7 շաբաթ

17.03-02.05
29.09-14.11

3

Մանկական հասակի վարակիչ հիվանդությունների
ինտենսիվ թերապիա (վարակաբանների,
մանկաբույժների և ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

20.01-31.01
07.04-18.04

4

Մանկական սուր շնչառական վիրուսային վարակներ
(վարակաբանների, մանկաբույժների, շտապ
օգնության և ընտանեկան բժիշկների համար)

1 շաբաթ

20.01-24.01
08.09-12.09

5

Մանկական օդակաթիլային վարակներ
(վարակաբանների, մանկաբույժների, շտապ
օգնության և ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

03.02-14.02
15.09-26.09

6

Մալարիա (վարակաբանների, թերապևտների, շտապ
օգնության և ընտանեկան բժիշկների համար)

1 շաբաթ

10.02-14.02

7

Մանկական հասակի վիրուսային հեպատիտներ
(վարակաբանների, մանկաբույժների և ընտանեկան
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

17.02-21.02
06.10-10.10

8

Սուր աղիքային վարակներ (վարակաբանների,
թերապևտների, շտապ օգնության և ընտանեկան
բժիշկների համար)

2 շաբաթ

10.03-21.03
08.09-19.09

9

Մանկական հասակի աղիքային վարակներ
(վարակաբանների, մանկաբույժների, շտապ
օգնության և ընտանեկան բժիշկների համար)

1 շաբաթ

24.03-28.03
27.10-31.10

10

Գրիպ (վարակաբանների, թերապևտների, շտապ
օգնության և ընտանեկան բժիշկների համար)

1 շաբաթ

14.04-18.04
20.10-24.10

11

Վիրուսային հեպատիտներ (վարակաբանների,
թերապևտների, շտապ օգնության և ընտանեկան
բժիշկների համար)

2 շաբաթ

12.05-23.05
22.09-03.10

12

Մանկական հասակի վիրուսային հեպատիտ և
աղիքային վարակ (վարակաբանների,
մանկաբույժների, շտապ օգնության և ընտանեկան
բժիշկների համար)

2 շաբաթ

19.05-30.05

13

Անգինա (վարակաբանների, թերապևտների,
ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

13.10-24.10

14

Զոոնոզներ (վարակաբանների, թերապևտների և
ընտանեկան բժիշկների համար)

2 շաբաթ

01.12-12.12
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Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
15

Մանկական հասակի վարակիչ հիվանդությունների
արդի հարցեր (բուժքույրերի համար)

5 շաբաթ

03.03-04.04
28.04-30.05

16

Ինֆեկցիոն բաժանմունքների և կաբինետների
բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները

5 շաբաթ

21.04-23.05
03.11-05.12

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ բ.գ.դ., պրոֆ. Հ.Ս.Հովհաննիսյան)
1

Համաճարակաբանության արդի խնդիրներ
(համաճարակաբանների համար)

7 շաբաթ

21.04-06.06
29.09-14.11

2

Մակաբուծաբանության հիմնական դրույթներ
(մակաբուծաբանների, համաճարակաբանների
համար)

2 շաբաթ

17.02-28.02
24.11-05.12

3

Վիրուսային ինֆեկցիաներ (համաճարակաբանների
համար)

1 շաբաթ

03.03-07.03

4

Կենդանի փոխանցողներ և պայքարը նրանց դեմ
(համաճարակաբանների համար)

1 շաբաթ

09.06-13.06

5

Դեզինֆեկցիա, ստերիլիզացիա, դեզինսեկցիա,
դեռատիզացիա (համաճարակաբանների համար)

1 շաբաթ

16.06-20.06

6

Իմունականխարգելում (համաճարակաբանների
համար)

1 շաբաթ

22.09-26.09

7

Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաներ (բոլոր
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

8

Հեմոկոնտակտային (պարենտերալ) ուղիով
փոխանցվող վիրուսային հեպատիտների և
ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի համաճարակաբանությունը (բոլոր
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
9

Համաճարակաբանության արդի հարցերը
(համաճարակաբանների օգնականների համար)

5 շաբաթ

28.04-30.05
29.09-31.10

10

Մակաբուծաբանության արդի հարցերը
(մակաբուծաբանների օգնականների համար)

5 շաբաթ

20.01-21.02
17.11-19.12

7 շաբաթ

17.02 - 04.04

ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ , պրոֆ. Լ.Ռ.Ավետիսյան)
1

Հիգիենայի արդի հարցեր (բժիշկ-հիգիենիստների
համար)
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ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Է.Մելիք-Փաշայան)
1

Շիզոֆրենիա, շիզոտիպային և զառանցական
խանգարումներ (հոգեբույժների համար)

7 շաբաթ

03.02–21.03

2

Հոգեկան և վարքային խանգարումներ հոգեակտիվ
նյութերի գործածման հետևանքով (հոգեբույժների և
թմրաբանների համար)

7 շաբաթ

24.03–09.05

3

Օրգանական, ներառյալ ախտանշանային հոգեկան
խանգարումներ (հոգեբույժների համար)

4 շաբաթ

12.05-06.06

4

Աֆեկտիվ խանգարումներ (հոգեբույժների համար)

2 շաբաթ

09.06–20.06

5

Նևրոտիկ, սթրեսով պայմանավորված և սոմատոֆորմ
խանգարումներ (հոգեբույժների համար)

4 շաբաթ

01.09–26.09

6

Հոգեկան հիվանդությունների բուժումը:
Հոգեդեղաբանություն: Կողմնակի երևույթները
(հոգեբույժների համար)

1 շաբաթ

29.09-03.10

7

Սթափության վկայարկման մեթոդներ
(թմրաբանների, հոգեբույժների և շտապ օգնության
բժիշկների համար)

1 շաբաթ

Ըստ
պահանջի

8

Հասուն անձի և մեծահասակի վարքի խանգարումներ
(հոգեբույժների համար)

4 շաբաթ

06.10–31.10

9

Մտավոր հետամնացություն: Հոգեբանական
զարգացման խանգարումներ: Վարքային և էմոցիոնալ
խանգարումներ (հոգեբույժների համար)

4 շաբաթ

03.11–28.11

10

Ընդհանուր հոգեախտաբանություն (հոգեբույժների
համար)

2 շաբաթ

01.12–12.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
11

Նարկոլոգիական խանգարումների դասակարգումը,
հիվանդների խնամքի կազմակերպումը, կիրառվող
դեղամիջոցների հիմնական խմբերը (հոգեբուժական
և թմրաբանական բաժանմունքների և կաբինետների
բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

03.02-14.02

12

Հոգեկան խանգարումների դասակարգումը,
հիվանդների խնամքի կազմակերպումը, հոգեմետ
դեղամիջոցների հիմնական խմբերը (հոգեբուժական
և թմրաբանական բաժանմունքների և կաբինետների
բուժքույրերի համար)

2 շաբաթ

22.09-03.10
15.12–26.12
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ՖԹԻԶԻԱՏՐԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Մ.Դ.Սաֆարյան)
1

Տուբերկուլոզի հարուցիչների
բազմադեղորայքակայունությամբ հիվանդների
ախտորոշումը ու բուժումը (ֆթիզիատրների համար)

7 շաբաթ

27.01-14.03

2

Տուբերկուլոզի ախտորոշման և բուժման արդիական
խնդիրները: ՏԲ/ՄԻԱՎ համավարակով հիվանդների
մասնագիտական բուժօգնության կազմակերպման
հարցերը (ֆթիզիատրների համար)

7 շաբաթ

24.03-09.05

3

Թոքերի գրանուլեմատոզ ախտահարումները և
դրանց տարբերակիչ ախտորոշումը (բոլոր բժիշկների
համար)

2 շաբաթ

20.10- 31.10

4

Տուբերկուլոզի արտաթոքային ձևերը և դրանց
տարբերակիչ ախտորոշումը (ֆթիզիատրների
համար)

2 շաբաթ

01.12- 12.12

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
5

Տուբերկուլոզի ախտանիշները, հայտնաբերումը,
կանխարգելումը, բուժման հիմունքները
բուժանձնակազմի անմիջական հսկողությամբ
(DOTS), բուժանձնակազմի պաշտպանությունը
տուբերկուլոզից. վարակի վերահսկումը:

2 շաբաթ

12.05-23.05

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` հ.գ.թ., դոցենտ Խ.Վ.Գասպարյան)
1

Բժշկական հոգեբանության գործնական
կիրառություն (բժիշկների համար)

7 շաբաթ

10.02-28.03

2

Բժշկական հոգեբանության գործնական
կիրառություն (հոգեկան առողջության ոլորտի
մասնագետների համար)

4 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

3

Տրավմատիկ սթրես, հետտրավմային սթրեսային
խանգարում, հաղթահարման ուղիները

2 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

4

Իմացական վարքային թերապիա (բժիշկների և
հոգեբանների համար)

2 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

5

Կլինիկական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ
(բժիշկների և հոգեբանների համար)

2 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում
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ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` կ.գ.դ., պրոֆ. Թ.Ֆ.Սարգսյան)
1

Ժառանգական հիվանդությունների սեմիոտիկա և
կլինիկական ախտորոշում (բոլոր բժիշկների համար)

7 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

2

Գենետիկ և կլինիկական լաբորատոր հետազոտման
ճամանակակից մոտեցումները (բժիշկլաբորանտների համար)

7 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

3

Ժառանգական հիվանդությունների և բնածին
արատների նախածննդյան ախտորոշում: «Պրոգնոզ»
միջազգային ծրագիր հղիների հետազոտման համար
(գինեկոլոգների, նեոնատոլոգների, մանկաբույժների
համար)

1 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

4

Նյութափոխանակության բնածին անոմալիաներ:
Հիվանդությունների կանխարգելման և
սկրինինգային ծրագրեր (ընտանեկան բժիշկների,
նեոնատոլոգների, մանկաբույժների, բժիշկլաբորատների համար)

1շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

5

Քաղցկեղի գենետիկա: Կրծքագեղձի քաղցկեղի բարձր
գենետիկական ռիսկով անձանց հետազոտություն
(ուռուցքաբանների և արյունաբանների համար)

1շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Շ.Ա.Վարդանյան)
1

Դատական բժշկության արդի հարցեր
(դատաբժշկական փորձագետների համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03
08.09-24.10

2

Դատաբժշկական վնասվածքաբանություն
(դատաբժշկական փորձագետների համար)

7 շաբաթ

17.03-02.05
27.10-12.12

3

Հանկարծամահությունները սրտի
հիվանդությունների ժամանակ (դատաբժշկական
փորձագետների և պաթանատոմների համար)

2 շաբաթ

10.02-21.02
06.10-17.10

4

Դատաբժշկական տոքսիկոլոգիա և նարկոլոգիա
(դատաբժշկական փորձագետների համար)

2 շաբաթ

26.05-06.06
08.12-19.12
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ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ
(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ. Հ.Ն.Սարգսյան)

ԱՄԲԻՈՆ

1

Ստոմատոլոգիայի հիմնական խնդիրները:
Ախտահանում: Անհետաձգելի իրավիճակներ
թերապևտիկ ստոմատոլոգիայում

7 շաբաթ

07.04-23.05
22.09-07.11

2

Կարիեսոլոգիա: Ոչ կարիեսային ախտահարումներ:
Նյութաբանություն: Բուժման ֆիզիկական
եղանակների կիրառումը

3 շաբաթ

3

Պուլպիտներ և պերիօդոնտիտներ: Էնդօդոնտիա:
Բուժման ֆիզիկական եղանակների կիրառումը

1 շաբաթ

06.10-10.10
24.11-28.11

4

Պարօդոնտի հիվանդություններ: Բերանի խոռոչի
լորձաթաղանթի հիվանդություններ: Բուժման
ֆիզիկական եղանակների կիրառումը

3 շաբաթ

13.10-31.10
17.11-05.12

5 շաբաթ

17.03-18.04
06.10-07.11

19.05-06.06
08.09-26.09
10.11-28.11

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
5

Թերապևտ-ստոմատոլոգի օգնականի աշխատանքի
առանձնահատկությունները (բուժքույրերի համար)

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ՝բ.գ.դ. Հ.Յու.Տեր-Պողոսյան)

Օրթոդոնտիա
1

Օրթոդոնտիկ ախտորոշում, ախտորոշման
սկզբունքները (օրթոդոնտների համար)

7շաբաթ

24.02-11.04

2

Բուժման սկզբունքները և բուժման պլանավորումը
օրթոդոնտիայում (օրթոդոնտների համար)

7շաբաթ

14.04-30.05

3

Անշարժ օրթոդոնտիկ տեխնիկայի կիրառումը
օրթոդոնտիայում (օրթոդոնտների համար)

7 շաբաթ

14.04-30.05

4

Շարժական օրթոդոնտիկ սարքերի կիրառումը
(օրթոդոնտների համար)

6 շաբաթ

19.05-27.06

5

Ժամանակակից օրթոդոնտիկ տեխնիկայի կիրառումը
(ինքնակապվող self-ligating բրեկետների կիրառումը,
Aligners և այլն) (օրթոդոնտների համար)

7 շաբաթ

08.09-24.10
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6

Գնաթոլոգիայի հիմնական սկզբունքները
կլինիկական ստոմատոլոգիայում:
ՔՍԾՀ-ի մկանահոդային դիսֆունկցիայի բուժման
կոնսերվատիվ մոտեցումները (օրթոդոնտ, օրթոպեդ,
թերապևտ և ընտանեկան ստոմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

13.10-28.11

7

«Հենարանի հասկացողությունը» օրթոդոնտիայում և
ոսկրային իմպլանտների կիրառումը՝ որպես
ստացիոնար հենարան (օրթոդոնտների համար)

4 շաբաթ

01.12-26.12

8

Ատամնածնոտային անկանոնությունների թեթև
դեպքերի ախտորոշման և բուժման սկզբունքները,
վերականգնողական ստոմատոլոգիայից առաջ
կատարվող մասնակի օրթոդոնտիա (օրթոպեդների,
ընտանեկան և թերապևտ-ստոմոտոլոգների համար)

7 շաբաթ

13.10-28.11

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
9

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում

5 շաբաթ

26.05-27.06

Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները
օրթոդոնտիայում( օրթոդոնտիկ կաբինետների
բուժքույրերի համար)

Մանկական թերապևտիկ ստոմատոլոգիա
1

Ատամների կարիեսը և ոչ կարիեսային
ախտահարումները մանկական հասակում
(ընտանեկան և մանկական ստոմատոլոգների
համար)

7շաբաթ

24.02-11.04

2

Կարիեսի բարդությունները, բուժման սկզբունքները
մանկական հասակում (ընտանեկան և մանկական
ստոմատոլոգների համար)

7շաբաթ

14.04-30.05

3

Մանկական ստոմատոլոգիա (մանկական
ստոմատոլոգների համար)

7շաբաթ

24.02-11.04

4

Պարօդոնտի հիվանդությունները մանկական
հասակում (ընտանեկան և մանկական
ստոմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

14.04-30.05

5

Լորձաթաղանթի հիվանդությունները մանկական
հասակում (ընտանեկան և մանկական
ստոմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

15.09-31.10

7

Մանկական ստոմատոլոգիա (միայն մանկական
ստոմատոլոգների համար)

7 շաբաթ

24.02-11.04
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ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.թ., դոցենտ Գ.Ռ.Քոչարյան)
1

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի արդի հարցեր

7 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում

2

Դիմածնոտային ստոմատոլոգիայի արդի հարցեր

7 շաբաթ

Տարվա
ընթացքում
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ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` տ.գ.թ. Մ.Հ. Բեգլարյան)
1

Դեղագիտություն (դեղագետների համար)

7 շաբաթ

20.01-07.03
17.02-04.04
17.03-02.05
14.04-30.05
01.09-17.10
29.09-14.11
27.10-12.12

2

Դեղատնային գործունեության և դեղերի
արտադրության արդի հարցեր
(դեղագետների համար)

2 շաբաթ

20.01-31.01
17.02-28.02
17.03-28.03
08.09-19.09
27.10-07.11

3

Դեղային ապահովման կառավարում
(դեղագետների համար)

2 շաբաթ

03.02-14.02
03.03-14.03
28.04-09.05
15.09-26.09
13.10-24.10
10.11-21.11

4

Սոցիալական դեղագիտության արդի հարցեր
(դեղագետների համար)

2 շաբաթ

17.03-28.03

5

Դեղագետի դերը հասարակական առողջության
բարելավման գործում (դեղագետների համար)

2 շաբաթ

01.09-12.09

5 շաբաթ

20.01-21.02
17.02-21.03
17.03-18.04
14.04-16.05
01.09-03.10
27.10-28.11

7 շաբաթ

10.02-28.03

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
6

Դեղագործություն (դեղագործների համար)

ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` դ.գ.թ. Ա.Գ.Ժամհարյան)
1

Դեղանյութերի խելամիտ զուգակցումները,
անհամատեղելիությունը և դեղաձևերի կայունացման
ուղիները (դեղագետների համար)

62

2

Դեղանյութերի խելամիտ զուգակցումները,
անհամատեղելիությունը և դեղաձերի կայունացման
ուղիները (դեղագետների համար)

3 շաբաթ

10.02-28.03

2 շաբաթ

31.03-11.04

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում
3

Անհամատեղելի դեղատոմսեր և առաջացած հարցերի
լուծման ուղիները (դեղագործների համար)

ՖԱՐՄԱԿՈԳՆՈԶԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ամբիոնի վարիչ` դ.գ.թ. Ն.Բ.Չիչոյան)
1

Ֆիթոթերապիա՝ ֆարմակոգնոզիայի հիմունքներով
(դեղագետների համար)

2 շաբաթ

03.02-14.02
03.03-14.03
07.04-18.04
08.09-19.09
06.10-17.10
03.11-14.11

2

Ֆիթոթերապիա՝ ֆարմակոգնոզիայի հիմունքներով
(բժիշկների համար)

1 շաբաթ

20.01-24.01
14.04-18.04
22.09-26.09
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ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
(ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պետ` բ/ծ գնդապետ Ս.Գ.Գալստյան)
1

Կլինիկական թունաբանություն

7 շաբաթ

03.03-18.04
06.10-21.11
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