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№` 1007-Ա/Ք «17» 10 2014թ.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 7-86.22.05 «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 7-86.22.05.01-4 «ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ-ՄԵՆԵՋԵՐ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի
2-րդ կետի պահանջով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2010թ. մարտի 4-ի N 8 արձանագրային որոշման 14-րդ` «Հայաստանի Հանրապետությունում
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և
ուսուցման մասնագիտությունների և որակավորումների` կարողությունների ձևավորմանը
միտված պետական կրթական չափորոշիչների մշակման և ներդրման հայեցակարգին ու
գործողությունների ցանկին հավանություն տալու մասին» կետը, Հայաստանի
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 10-ի «Նախնական
և միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների նախագծերի
փորձաքննություն իրականացնող ոլորտային հանձնաժողովների անվանական կազմը
հաստատելու մասին» N 777-Ա/Ք հրամանով հաստատված ոլորտային հանձնաժողովի
փորձագիտական եզրակացությունը`

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

1. Հաստատել միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի

կազմակերպում» մասնագիտության 7-86.22.05.01-4 «Բուժքույր-մենեջեր» որակավորման

պետական կրթական չափորոշիչը` համաձայն հավելվածի:

2. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտության 7-86.22.05.01-4 «Բուժքույր-մենեջեր» որակավորման պետական կրթական
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չափորոշիչը մեկ պարբերաշրջանի ընթացքում փորձարկման նպատակով ուսումնական

հաստատություններում ներդնել 2015թ. սեպտեմբերի 1-ից:

3. Նախարարության աշխատակազմի նախնական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական կրթության վարչությանը. մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ը

հաստատման ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը, որոնցում

փորձարկման նպատակով ներդրվելու է միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05

«Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության 7-86.22.05.01-4 «Բուժքույր-մենեջեր»

որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը:

4. Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենին /Ն. Ղուկասյան/. ապահովել չափորոշչի

փորձարկման ընթացքի վերաբերյալ ուսումնական հաստատություններից վերլուծական

հաշվետվությունների ստացումը:

5. Հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարարի տեղակալ Մանուկ

Մկրտչյանին:

ԱՐՄԵՆ ԱՇՈՏՅԱՆ
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Հավելված

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի

2014թ. 10. 17.__ N 1007-Ա/Ք հրամանի

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 7-86.22.05 «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

ԳԼՈՒԽ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն չափորոշիչը սահմանում է միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի

կազմակերպում» մասնագիտության` ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն որոշմամբ

հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի 5-րդ մակար-

դակի 7-86.22.05.01-4 «Բուժքույր-մենեջեր’ որակավորմանը ներկայացվող պահանջները, հիմնական կրթական

ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, ուսանողների ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և

առավելագույն ծավալները:

2. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականցվել ուսուցման հետևյալ ձևերով`

1) առկա,

2) դրսեկության /էքստեռնատ/,

3) հեռավար /դիստանցիոն/:

3. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային

ժամկետները.

1) կրթության առկա ձևով.

ա. հիմնական կրթության հիմքով՝         5 տարի

բ. միջնակարգ կրթության հիմքով՝       4  տարի

2) դրսեկության (էքստեռնատ) և հեռավար (դիստանցիոն) ձևերով կրթության հիմքը և ուսուցման

տևողությունը որոշում է ուսումնական հաստատությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2007թ. սեպտեմբերի 6-ի N 1028-Ն որոշման։

4. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիրը միջնակարգ կրթության հիմքով յուրացնող ուսանողի ուսումնական

բեռնվածության նվազագույն ծավալը 5724 ժամ է, առավելագույն ծավալը` 9072 ժամ։ Հիմնական կրթության

հիմքով հիմնական կրթական ծրագրի յուրացման դեպքում ուսումնառության տևողությունն ավելանում է 52

շաբաթով։
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ԳԼՈՒԽ 2.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 7-86.22.05 «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

5. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտության մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների

տեսակների և  մասնագիտական պարտականությունների:

6. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքը(ները)՝

1) Բուժքույր կազմակերպիչ /ավագ բուժքույր, գլխավոր բուժքույր/

2) բուժքույր կառավարիչ /հոսպիսի/

3) բուժքույր դասավանդող /ուսումնական հաստատություններում/

4) բուժքույր վիճակագիր

5) համայնքային բուժքույր

6) հանրային առողջապահության բուժքույր

7) ընտանեկան բուժքույր

8) բուժքույր հետազոտող

9) կանխարգելիչ հակահամաճարակային միջոցառումներ իրականացնող բուժքույր

10) սոցիալական բուժքույր

11) գերիատրիայում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր

12) բուժքույր դիետոլոգ

13) բուժքույր անեսթեզիստ

14) մանկատներում բուժքույր դաստիարակ

15) բուժքույրական անձնակազմի պատրասման և վերապատրասման աշխատանքներ ապահովող

16) կրթող բուժքույր

17) շտապօգնության և վերակենդանացման բուժքույր,

18) ընդհանուր պրակտիկայի բուժքույր. /առանձին անհատների, ընտանիքների, հանրության տարբեր

խմբերի մակարդակով` խորացված նեղ  մասնագիտական բուժքույրական օգնություն և խնամք իրականացնող

բուժքույր/.

19) թերապիայում, մանկաբուժությունում, վիրաբուժությունում, մանկաբարձությունում,

գինեկոլոգիայում, նյարդախտաբանությունում, հոգեբուժությունում, վարակիչ, մաշկային, սեռավարակ, քիթ,

կոկորդ, ականջի հիվանդությունների ժամանակ, ակնաբուժությունում, վերականգնողական և ավադական

բժշկության մեջ:
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7. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտությամբ մասնագետի մասնագիտական պարտականություններն են.

1) կազմակերպչական, կառավարչական գործունեության իրականացում

ա. միջին և կրտսեր բուժանձնակազմի կառավարման ապահովում առողջապահության կառավարման

մարմիններում ներառյալ կենտրոնական, տեղական և գերատեսչական,

բ. վարչական գործունեության մեջ կատարել պլանավորման, կազմակերպման, մոտիվացիայի,

շարժառիթների, հսկողության և կոորդինացիայի կառավարման դեր,

գ. տիրապետել կառավարման գործունեության մեթոդներին,

դ. ռացիոնալ օգտագործել բժշկական հաստատության կարողությունները,

ե. օգտագործել շփման հաղորդակցական ունակությունները,

զ. գնահատել կառավարչական գործունեության արդյունավետությունը

է. գնահատել քույրական օգնության որակը և արդյունավետությունը,

ը. կազմակերպել բժշկական հաստատություններում միջին բժշկական կրթությամբ մասնագետների

կադրային տեղաբաշխման պլանավորումը,

թ. կազմակերպել միջին բժշկական կադրերի տեղաբաշխման, օգտագործման, ուսուցման և որակավորման

գնահատման աշխատանքնեը,

ժ. աշխատել կազմակերպչական – նորմատիվային փաստաթղթերով,

ժա.բուժքույրական ծառայությունների կառավարման համակարգի կատարելագործում` սոցիալ-

տնտեսական զարգացման ուղղություններին համապատասխան,

ժբ. օգտագործել գիտական և վարչական մոտեցումներ բնակչությանը` քույրական օգնության որակի

կատարելագործման համար,

ժգ. բուժքույրական անձնակազմի պատրաստման և վերապատրաստման աշխատանքների ապահովում,

ժդ. կազմակերպել միջին բժշկական կադրերի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման,

մասնագիտական աստիճանի զարգացման, ատեստավորման և հավատարմագրման աշխատանքը:

ժե. պլանավորել միջոցառումների համակարգ` բուժքույրական հմտությունների, քույրական ծառայության

զարգացման հեռանկարների համար,

ժզ. օգտագործել, նոր տնտեսական պայմաններում բժշկական հաստատությունների գործունեությունը

կանխորոշող, հիմնադրական դիրեկտիվ փաստաթղթերը,

ժէ. կազմել, հաստատման ներկայացնել և հսկել քույրական և կրտսեր բժշկական անձնակազմի

անհատական պաշտոնա-մասնագիտական պահանջների կատարողականը,

ժը. կազմակերպել բուժ անձնակազմի դիսպանսերիզացիան,

ժթ. մասնակցել հասարակական քույրական կազմակերպությունների աշխատանքներին,

ի. կազմակերպել միջոցառումներ կրտսեր և միջին բուժաշխատողների աշխատանքային անվտանգությունը

ապահովելու համար
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իա. կատարել տեղամասային բնակչության ընդունելություն, աշխատանք տանել պացիենտների հետ,

կատարել հաշվառում և դիսպանսերիզացիա,

իբ. օգտագործել նորմատիվ փաստաթղթեր բժշկական հաստատության խոհանոցների գործունեության

վերաբերյալ:

2) տեղեկատվական, վերլուծական  գործունեություն

ա. կատարել ինքնուրույն վերլուծական աշխատանք ուսումնական, նորմատիվ, գիտական

տեղեկատվության հետ,

բ.կատարել հանրային առողջության ցուցանիշների ուսումնասիրում,

գ. վերլուծել առողջապահության հիմնարկությունների գործունեության գնահատման, ազգաբնակչության

առողջության գնահատման վիճակագրական ցուցանիշները,

դ. վերլուծել բժշկական հաստատության գործունեության սոցիալական, բժշկական և տնտեսական

արդյունավետության ցուցանիշները,

ե. որոշել բնակչության տարբեր տեսակի քույրական օգնության պահանջարկը բնակչության առողջության

վիճակի ցուցանիշների և չափանիշների վերլուծման հիման վրա,

զ. վերլուծել միջին և կրտսեր բժշկական կադրերի գործունեությունը արտացոլող տարեկան

վիճակագրական հաշվետվությունների և նախնական բժշկական փաստաթղթերի ձևերը: Բժշկական

հաստատությունների կառուցվածքային ստորաբաժանումներում իրականացնել բժշկական փաստաթղթերի ճիշտ

տնօրինության հսկողություն,

3) մարկետինգային գործունեություն

ա. իրականացնել մարկետինգային գործունեություն առողջապահության բնագավառում.

բ. կազմակերպել բժշկական ապահովագրության աշխատանքները

գ. իրականացնել բուժսպասարկման ծառայություններ ուղղված առանձին անհատների, ընտանիքների,

կազմակերպությունների հանրության տարբեր խմբերի մակարդակով,

դ. կազմակերպել դեղամիջոցների ստացման, պահպանման, օգտագործման, բաշխման գործընթացը

ե. կազմակերպել դեղամիջոցների բացթողումը, հաշվառումը և իրականացնել հսկողություն

դեղագործական կարգի պահպանման նկատմամբ

զ. կատարել աշխատանքում դեղանյութերի դուրս գրման կարգի, ստացման, հաշվառման, պահպանման,

օգտագործման փաստաթղթավարումը,

է. կազմակերպել բժշկական գործիքների, սարքավորումների, բժշկական նյութերի և պարագաների

ստացումը, բացթողումը, հաշվառումը, պահպանումը և դուրս գրումը, կատարել համապատասխան

փաստաթղթավարում:

4) նորարարական գործունեություն

ա. կազմակերպել քույրական տեղային և միջազգային ասոցիացիաների, հասարակական

կազմակերպությունների համագործակցություն
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բ. ապահովվել փոխգործակցության համակարգ հարակից Բժշկական հաստատությունների, Բժշկական

հաստատությունի կառուցվածքային ստորաբաժանմունքերի միջև, առաջատար փորձի փոխանակման

նպատակով

գ. ուսումնասիրել, օգտագործել և մասսայականացնել քույրական գործի կազմակերպման լավագույն

հայրենական և արտասահմանյան փորձը բուժկանխարգելիչ հիմնարկություններում

դ. մասնակցել կլինիկական պրակտիկ գործունեության ստանդարտների մշակման և ներդրման

աշխատանքներին

ե. մասնակցել քույրական գործի որակի գնահատմանը:

5) կլինիկական գործունեություն

ա. մասնագիտական բարձրորակ բուժքույրական օգնության և խնամքի կազմակերպում, իրականացում և

հսկում առանձին անհատների, ընտանիքների, հանրության տարբեր խմբերի մակարդակով,

բ. ծավալել արհեստավարժ մասնագիտական գործունեություն տարբեր սեփականության ձևերի

առողջապահական հիմնարկներում,

գ. մշտապես բարձրացնել մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների

մակարդակը,

դ. քույրական միջամտությունների, մանիպուլյացիաների կատարում:

ե. քույրական գործընթացի իրականացում:

զ. քույրական խնամքի իրականացում տնային և ստացիոնար պայմաններում:

է. օգտագործել ժամանակակից տեխնիկան բժշկական հաստատության գործունեության մեջ,

ը. ծանր և սահմանային իավիճակում գտնվող հիվանդների և տուժածների մոտ իրավիճակի գնահատում և

առաջնային ախտանիշների ու համախտանիշների առանձնացում:

թ. ցուցաբերել նախաբժշկական և առաջին բուժօգնություն անհետաձգելի իրավիճակներում,

վնասվածքների, թունավորումների դեպքում

ժ. անցկացնել սիրտ-թոքային վերակենդանացում

ժա. ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաների հիմնական տեսակների կատարում, հոգեթերապիայի տարրերի

օգտագործում, բժշկի նշանակած դիետայի պահպանման նկատմամբ հսկողություն, անցկացվող միջոցառումների

արդյունավետության գնահատում:

ժբ. գործիքների նախապատրաստում բժշկի կողմից տարբեր միջամտությունների կատարման ժամանակ:

ժգ. հիվանդների նախապատրաստում ախտորոշիչ հետազոտությունների և վիրահատությունների համար:

ժդ. նյութերի հավաքում, տեղափոխում և պահպանում մանրէաբանական հետազոտության համար

ժե. կոնկրետ հիվանդի մոտ դեղամիջոցների արդյունավետության գնահատում, դեղորայքային

թունավորման ժամանակ նախաբժշկական օգնության ցուցաբերում:

ժզ. հիվանդների նախապատրաստում լաբորատոր, ֆունկցիոնալ և գործիքային հետազոտությունների

համար:

6) բուժկանխարգելիչ գործունեություն
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ա. հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման, հակահամաճարակային, վերականգնո-

ղական միջոցառումների իրականացում,

բ. կազմակերպել և հսկել բժշկական հաստատություններում բուժապաշտպանողական,

սանիտարահիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային ռեժիմների ապահովումը,

գ. կազմակերպել և հսկողություն սահմանել միջին բուժ անձնակազմի կողմից բնակչության շրջանում

հակահամաճարակային, սանիտարալուսավորչական, քարոզչական աշխատանքների կատարման վրա,

դ. կազմակերպել ներհիվանդանոցային հակահամաճարակաբանական վերահսկողություն

ե. իրականացնել բժշկասանիտարական գիտելիքների քարոզչություն

7) մանկավարժական դաստիարակչական գործունեություն

ա. մանկավարժական գործունեության իրականացում, կրտսեր և մջին բուժանձնակազմի կրթում

աշխատատեղերում

բ. ապահովել ուսուցողական դասընթացների անցկացումը` բժշկական տեխնիկայի և աշխատանքի

պաշտպանության վերաբերյալ,

գ. իրականացնել մանկավարժական և դաստիարակչական գործունեություն նախնական և միջին

մասնագիտական բժշկական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,

դ. իրականացնել լրացուցիչ կրթության և հետդիպլոմային կատարելագործման դասընթացներ

8) մեթոդական, խորհրդատվական գործունեություն

ա. ազգաբնակչության առողջ ապրելակերպի ձևավորման նպատակով առանձին անհատների,

ընտանիքների, հանրության տարբեր խմբերի կրթում,

բ. կազմակերպել ուսուցողական միջոցառումներ բնակչության, հիվանդների, բժշկական անձնակազմի

պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում նախաբժշկական օգնության ցուցաբերման վերաբերյալ,

գ. կազմակերպել ուսուցողական միջոցառումներ, վնասակար սովորույթների կանխարգելման վերաբերյալ:

դ. խորհրդատվական օգնություն ցուցաբերել քույրական և կրտսեր բուժ անձնակազմին:

ե. կատարել բժշկասանիտարական գիտելիքների քարոզչություն, կազմակերպել զեկուցումներ,

համաժողովներ:

9) գիտահետազոտական գործունեություն

ա. առողջապահության կազմակերպման և բուժքույրական գործի հիմնահարցերին վերաբերող գիտական

հետազոտությունների կատարում:

ԳԼՈՒԽ 3.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 7-86.22.05 «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
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8. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի նկատմամբ  ընդհանուր պահանջները սահմանվում են

շրջանավարտին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների համաձայն:

9. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է`

1) ունենա մասնագիտական գործունեության տվյալ բնագավառում իր մասնագիտական դերին

անհրաժեշտ կարողությունները ձևավորելու համար պահանջվող տեսական ու գործնական գիտելիքներ,

2) դրսևորի աշխատանքային և մասնագիտական պարտականությունները կատարելու ընթացքում

գործընկերների և ղեկավարների հետ հաղորդակցվելու, մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի հարցեր

ներկայացնելու, դրանք պարզաբանելու կարողություն,

3) ունենա որոշակի փոփոխվող իրավիճակներում առաջացած խնդիրներին մասնագիտական տիպային

և  այլընտրանքային լուծումներ առաջարկելու կարողություն,

4) դրսևորի մասնագիտական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ փաստերը և տեղեկատվությունը

համադրելու և ամբողջության մեջ դիտարկելու, ինչպես նաև քաղաքացիական գիտակցություն ցուցաբերելու

կարողություն,

5) ունենա մասնագիտական գործունեության գործառույթները սահմանված նորմերին համապատաս-

խան իրականացնելու հմտություններ,

6) ցուցաբերի իր և աշխատակիցների (առկայության դեպքում) մասնագիտական կարիքները գնահա-

տելու և դրանց կարգավորման վերաբերյալ  առաջարկություններ ներկայացնելու կարողություն,

7) ունենա մասնագիտական կարողությունների  պարբերաբար կատարելագործման ձգտում և

ինքնուսուցման կարողություն,

8) ցուցաբերի մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի անհրաժեշտ տեղեկատվություն փնտրելու,

դրանցից օգտվելու և դրանք նպատակային օգտագործելու կամ փոխանցելու կարողություն,

9) ունենա աշխատակիցների (առկայության դեպքում) աշխատանքները կազմակերպելու կամ  գործըն-

կերային հարաբերությունները (լիազորության դեպքում) ըստ կարողությունների և մասնագիտացման

համակարգելու հմտություններ,

10) ընթացիկ մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ ցուցաբերի ռազմավարական

մոտեցումների տարրեր կիրառելու կարողություն։

11) Ունենա մանկավարժական և կառավարման հոգեբանություն

12) Տիրապետի մասնագիտական էթիկային և դեոնտոլոգիային, ունենա ծառայողական վարվելակերպ:



10

ԳԼՈՒԽ 4.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 7-86.22.05 «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

10. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի նկատմամբ պահանջները

սահմանվում են ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների,

առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական կարողությունների բնագավառում

շրջանավարտին ներկայացվող պահանջների համաձայն:

11. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և

ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների բնագավառում պետք է`

1) իմանա ՀՀ Սահմանադրության, զբաղվածության տվյալ բնագավառը կարգավորող հիմնական

նորմատիվ ակտերի, մարդու և հասարակության, քաղաքացիների միջև հարաբերությունները կարգավորող

օրենքների և նորմատիվ փաստաթղթերի հիմնական դրույթները,

2) տիրապետի հայոց լեզվին,

3) հաղորդակցվի առնվազն երկու օտար լեզուներով,

4) տիրապետի առողջ կենսակերպ վարելու, հիգիենայի և ֆիզիկական կուլտուրայի կանոններին,

5) գիտելիքներ ունենա ազգային և համաշխարհային պատմության և մշակույթի վերաբերյալ,

6) ունենա անձի և հասարակության զարգացման օրինաչափությունների, հասարակության սոցիալական

կառուցվածքի, շարժումների, քաղաքականության սուբյեկտների, քաղաքական հարաբերությունների և

գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ,

7) ցուցաբերի կիրառական տնտեսագիտության հիմնադրույթների, մասնագիտական գործունեության

բնագավառի տնտեսական երևույթների և հարաբերությունների առանձնահատկությունների, մակրոտնտեսութ-

յան և միկրոտնտեսության օրենքների, անցումային շրջանի տնտեսության առանձնահատկությունների

իմացություն։

8) իմանա էկոլոգիական հիմնական հասկացությունների բովանդակությունը, բնապահպանական գլոբալ և

տարածաշրջանային հիմնախնդիրների դրույթները,

9) պատկերացում ունենա արտակարգ իրավիճակների մասին, տիրապետի արտակարգ իրավիճակներում

գործելու հիմնական սկզբունքներին և մոտեցումներին, տեղյակ լինի փրկարարական աշխատանքների

կազմակերպման կառուցվածքին և ձևերին, օգտագործի անհատական պաշտպանության միջոցներ։

12. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է տիրապետի հավելված 1-ի աղյուսակ

1-ում բերված մոդուլներով սահմանված առանցքային հմտություններին։
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13. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է տիրապետի հավելված 1-ի աղյուսակ

2-ում բերված մոդուլներով ըստ մասնագիտացումների սահմանված ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ

մասնագիտական կարողություններին:

ԳԼՈՒԽ 5.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 7-86.22.05 «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

14. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության կադրային ապահովության և կադրային

համապատասխանության նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնական պարապմունքներ վարող դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապա-

տասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում, կամ տվյալ մասնագիտական

զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ` եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ

միջին կամ բարձրագույն կրթություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվում։  Հատուկ մասնագի-

տական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը

ցանկալի է,

2) ուսումնական պրակտիկան վարող արտադրական ուսուցման /մեթոդ ղեկավարը պետք է  ունենա տվյալ

մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքի փորձ և մասնագիտական կրթություն։

3) արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները վարում են մասնագիտական դասընթացի

դասախոսները կամ պրակտիկ ուսուցման բազաների գլխավոր և ավագ բուժքույրերը, որպես մեթոդ

ղեկավարներ։

15. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության ուսումնամեթոդական ապահովության նկատմամբ

սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) հաստատությունը պետք է ունենա մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների և

մոդուլների ծրագրային բովանդակությանը համապատասխանող ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական

նյութեր (գրադարանային ֆոնդ, տվյալների համակարգչային բազա և այլն), գնահատման և ատեստավորման

նպատակով օգտագործվող նյութեր, ուսումնական գործընթացի արդյունավետ իրականացմանը նպաստող այլ

նյութեր, ուղեցույցներ:

16. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության նյութատեխնիկական ապահովության նկատմամբ



12

պահանջները սահմանվում են ըստ ուսումնական կաբինետների, լաբորատորիաների, սպորտային համալիրի:

Դրանց հագեցվածությունը որոշվում է  ուսումնական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան:

1) ՈՒսումնական կաբինետների երաշխավորվող ցանկը՝

ա. համակարգչային օպերատորական գործի

բ. ինքնուրույն, կուրսային աշխատանքների տեղեկատվական ռեսուրս կենտրոն

գ. ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի

դ. լեզուների

ե. աղետների բժշկության

զ. սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների,

է. ընդհանուր և բժշկական հոգեբանության

ը. դեղաբանության

թ. քույրական գործի նախակլինիկական

ժ. թերապիայում քուրական գործի նախակլինիկական

ժա. վիրաբուժությունում քուրական գործի նախակլինիկական

ժբ. մանկաբուժությունում քուրական գործի նախակլինիկական

ժգ. մանկաբարձությունում և գինեկոլոգիայում քուրական գործի նախակլինիկական

ժդ. վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի

ժե. մեթոդական

2) ՈՒսումնական լաբորատորիաների երաշխավորվող ցանկը՝

ա. մարդու անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի և պաթոլոգիայի

բ. հիգիենայի և մարդու էկոլոգիայի

գ. քիմիայի /ընդհանուր և օրգանական/

դ. կենսաքիմիայի և կլինիկական լաբորատոր դիագնոստիկայի

ե. մանրէաբանության, իմունաբանության և վիրուսոլոգիայի

3) Սպորտային համալիր՝

ա. մարզադահլիճ,

բ. Մարզահրապարակ:

Կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ձևավորել

լրացուցիչ կաբինետներ, լաբորատորիաներ։

17. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ

պահանջները.

1) առկա ուսուցման ձևի համար ուսումնական տարվա սկիզբը սեպտեմբերի 1-ն է, իսկ հեռակա, դրսե-

կության (էքստեռնատ) և հեռավար (դիստանցիոն) ձևերի համար ինչպես նաև միջին և բարձրագույն բժշկական

կրթական հիմքով հաջորդական կրթության ուսուցման ձևերի համար սահմանվում է ուսումնական պլաններով,
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2) ուսումնական յուրաքանչյուր տարվա տևողությունը սահմանվում է ուսումնական պլանով,

3) ուսանողի շաբաթական ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը չպետք է գերանզանցի 54

ժամը` ներառյալ լսարանային և արտալսարանային ուսումնական աշխատանքի բոլոր տեսակները,

4) ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և պարտադիր պարապմունքների շաբաթական

ծավալը չպետք է գերազանցի 36 ժամը՝ առանց նախասիրական առարկաների, խորհրդատվությունների և

լրացուցիչ արտալսարանային պարապմունքների բեռնվածության,

5) հեռակա ուսուցման ձևի դեպքում ուսանողների հետ պարտադիր պարապմունքների տարեկան ծավալը

առնվազն  160 ժամ է,

6) ուսումնական խմբի համար խորհրդատվության տարեկան ծավալը կազմում է մինչև 100 ժամը,

7) նախասիրական առարկաների ցանկը, դրանց ծավալը (առանձին դասացուցակով) և ուսուցման ժամ-

կետները յուրաքանչյուր ուսումնական տարում որոշվում է հաշվի առնելով ուսանողների ընտրությունը։

18. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրի պրակտիկաների կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ

պահանջները.

1) մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը ներառում է ուսումնական պրակտիկա (տեսական

ուսուցմամբ և/կամ առանց տեսական ուսուցման), արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաներ,

2) պրակտիկայի յուրաքանչյուր տեսակի տևողությունը սույն չափորոշչով սահմանված պրակտիկայի

ընդհանուր տևողությանը համապատասխան սահմանվում է մասնագիտության ուսումնական պլանով,

3) պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերը կազմում և հաստատում է ուսումնական հաստատությունը

ներքոգրյալ փուլերով.

4) ուսումնական պրակտիկաներն անցկացվում են պրակտիկայի ծրագրի կատարումն ապահովելու

համար բավարար կահավորում և տեխնիկական հագեցում ունեցող կաբինետ-լաբորատորիաներում,

ուսումնափորձնական տեղամասերում, ուսումնական հաստատության այլ ուսումնաօժանդակ օբյեկտներում,

ինչպես նաև կազմակերպություններում, հաստատություններում,

5) արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները, որպես կանոն, անց են կացվում

պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերի բովանդակությանը համապատասխան պայմաններ ունեցող

կազմակերպություններում։

19. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտության ուսանողների ատեստավորումների նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնառության ընթացքում բոլոր ուսանողները պարբերաբար ատեստավորվում են, որի նպատակը

ըստ սույն չափորոշչով սահմանված կարողությունների տարրերի նրանց ձեռքբերումները հավաստող

վկայություններ ստանալն է,

2) ուսումնական կիսամյակի սկզբում ուսանողը տեղեկացվում է կիսամյակի ընթացքում միջանկյալ

ատեստավորման բնույթի, ժամկետների, անցկացման ձևի և ներառվող նյութի ծավալի մասին,
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3) պետական ամփոփիչ ատեստավորումը երաշխավորվում է անց կացնել առանձին առարկաներից կամ

մոդուլներից քննության, համալիր (միջառարկայական կամ միջմոդուլային) քննության կամ ավարտական

(դիպլոմային) աշխատանք կատարելու և պաշտպանելու ձևով,

4) պետական ամփոփիչ ատեստավորման ընտրված ձևը և ներառվող նյութի ծավալը պետք է

հնարավորություն տա ստուգել շրջանավարտի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների

համապատասխանությունը սույն չափորոշչով 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության

մասնագետի համար սահմանված պահանջներին։

ԳԼՈՒԽ 6.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 7-86.22.05 «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ ԵՎ

ԴՐԱ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

20. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնելու համար հաստատությունը կազմում և

հաստատում է առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մոդուլների, ընտրովի

դասընթացի ուսումնական ծրագրերը, կրթության կառավարման պետական լիազորված մարմնի երաշխավորած

ձևին համապատասխան ուսումնական պլանը` հաշվի առնելով հավելված 1-ի 3-րդ աղյուսակում բերված

օրինակելի ուսումնական պլանը:

21. Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնող հաստատությունը սույն չափորոշչի հիման վրա

մոդուլային ուսումնական ծրագրերը և ուսումնական պլանը կազմելու ժամանակ`

1) կարող է փոփոխել դասընթացների և մոդուլների ժամաքանակը՝ պահպանելով մասնագետի

(շրջանավարտի) կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող  պահանջները,

2) պետք է մոդուլների արդյունքներին և դրանց կատարման չափանիշներին համապատասխան

ուսումնական ծրագրերը մշակելիս հաշվի առնի գործատուների, գործադիր իշխանությունների, մասնագիտական

ոլորտը կառավարող պետական լիազորված մարմինների, այլ շահագրգիռ սուբյեկտների (սոցիալական գործ-

ընկերների) առաջարկությունները,

3) պետք է առարկայի և /կամ/ մոդուլի ընդհանուր ժամաքանակի սահմաններում որոշի տեսական,

գործնական և լաբորատոր պարապմունքների ժամաքանակները,

4) պետք է միջանկյալ ատեստավորման ընդհանուր շաբաթների սահմաններում որոշի ըստ կիսամյակների

այս ատեստավորմանը հատկացվող ժամանակը,

5) պետք է մասնագիտության նկարագրին համապատասխան տվյալ որակավորման ամբողջացման

անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունը հաշվի առնելով` կազմի և հաստատի ընտրովի դասընթացների

ուսումնական ծրագրերը,
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6) օգտվելով երաշխավորված ձևում տրված պարզաբանումներից` պետք է կազմի ուսումնական պլանի

կիրառման պարզաբանումները,

7) պետք է պրակտիկայի համար նախատեսված շաբաթների սահմաններում որոշի ուսումնական և

արտադրական պրակտիկաների տևողությունները, անցկացման ժամկետները, նախաավարտական

պրակտիկայի տևողությունը,

8) պետք է սույն չափորոշչով երաշխավորված ամփոփիչ ատեստավորման ձևերին համապատասխան

ընտրի ամփոփիչ ատեստավորման ձևը։
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Հավելված 1

Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական

գործի կազմակերպում» մասնագիտության 7-86.22.05.01-4

«Բուժքույր-մենեջեր» որակավորման պետական կրթական

չափորոշչի

Աղյուսակ 1

Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության հիմնական կրթական

ծրագրի առանցքային հմտությունների մոդուլներ

1. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ »

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-14-001

1. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային

հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության

ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու  հարաբերությունների ստեղծման

կարողությունը

2. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

3. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

4. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

5. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների

իրականացման համար
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6. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար

հաջողությունների համար,

2) ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները,

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:

7. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

8. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

2) բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին,

3) հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք,

4) ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է,

5) մասնակցում է դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը:

9. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

10. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

2) կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան,

3) օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝ նպատակային

տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

11. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել  միջանձնային հաղորդակցում

Կատարման չափանիշներ 1) նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ հաստեատիրոջ,



18

2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը,

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու

համար,

5) ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ,

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,

7) կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները:

12. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար

13. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ,

ցուցահանդեսներ և այլն),

2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,

3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու

համար,

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,

6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:

2. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»

14. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001

15. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և

աշխատանքը կազմակերպելու,  հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների

դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու  և առաջին օգնություն  ցուցաբերելու  կարողություններ
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16. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

17. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

18. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

19. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

20. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման

անհրաժեշտությունը,

2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության  կանոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:

21. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան

22. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները

(սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական),

2) ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման,

ճառայգայթումը, լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն)

3) ներկայացնում է  աշխատանքի համար անհրաժեշտ  նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը,

4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները,

23. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ

24. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները,

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,

3) ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն)
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աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման  սահմանված միջոցառումները,

4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու  դժբախտ պատահարների փաստաթղթային

ձևակերպումների կարգը:

25. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն

26. Կատարման չափանիշներ 1) տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության  հիմնական կանոններին,

2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,

3) կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն,

4) կատարում է արյան հոսքի դադարեցման և բաց վնասվածքների  վիրակապման գործողություն,

5) կատարում է   այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու

գործողություններ,

6) կատարում է  վիրակապման և անշարժացման գործողություն՝ տարբեր կոտրվածքների դեպքում,

7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության կազմակերպման գործողությունները:

3. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

27. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-14-001

28. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային

հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները,  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և

անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային

փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և

տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները

29. Մոդուլի տևողությունը 72ժամ

30. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

31. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների
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բավարար մակարդակի ապահովումն է։

32. ՈՒսումնառության րդյունք 1 Համակարգչային տեխնիկայի տիրապետում  և օպերացիոն համակարգի կիրառում

33. Կատարման չափանիշներ 1) տիրապետում է համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչներին,

2) տիրապետում է միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմաններին,

3) տիրապետում  է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից (printer, scaner, projector, fax, պատճենման

սարք և այլն),

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը (microsost office),

6) կարողանում է բացել առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,

8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ , պահպանում, բացում, փակում  և տեղադրում է առաջադրված վայրում,

9) կատարում է առաջադրված փաստաթղթի տպագրում (Print):

34. ՈՒսումնառության րդյունք 2 Տեքստերի խմբագրում և ֆորմատավորում

35. Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ծրագրերը պատրաստել հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար,

2) մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,

3) կարողանում է տեղաշարժել տեքստային ցուցիչը տեքստի մեջ կատարելով ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ,

4) կատարում է մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում՝  փոխելով տողերի դասավորությունը,

միջտողային տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության խորությունները լուսանցքներից,

5) կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ և այլն:

36. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում

37. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աղյուսակներ կազմելու համապատասխան ծրագրերը և նախապատրաստել դրանք,

2) կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ,

3) կատարում է ուղղումներ ու լրացումներ աղյուսակում (տվյալներ, տողեր, սյուներ և այլն),
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4) փնտրում  և գտնում է  տվյալներ աղյուսակում,

5) ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ:

38. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

39. Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ,

2) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,

3) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,

4) ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը փոխելով,

5) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

6) գծագրում է տեքստային բլոկներ,

7) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:

40. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրագրերով

41. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը,

2) մուտքագրում է տեքստ, թվային արժեքներ և պարզ գործողություններ,

3) ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով,

4) կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար,

5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական  նյութը:

42. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատել համացանցում

43. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է « համացանց » հասկացությունը,

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,

3) ներկայացնում է History, Favorites, Stop, Refresh հրամաների, Back և Forward կոճակների նշանակությունը,

4) փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և բաց

ցանցերից),

5) կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները,
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6) գրանցվում է  էլեկտրոնային փոստում , ինտերնետային ծրագրերում  և այլ կայքերում,

7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացի

(հաղորդագրություն, նամակ և  կցորդ):
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Աղյուսակ 2

Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում» մասնագիտության հիմնական

կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողությունների մոդուլներ

1. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ՝ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ»

1. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-001

2. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել լատիներեն լեզվի քերականության և տերմինների

կազմության ձևերը, կարողանալ ճիշտ կարդալ, գրել և թարգմանել բժշկական տերմինները,

հիվանդությունների և դեղանյութերի անվանումները:

3. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

4. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

5. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

6. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել լատիներեն լեզվի քերականության կազմման հմտություններին

7. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հոլովում հաճախ հանդիպող լատիներեն բառը,

2) ճիշտ է թարգմանում քերականական դարձվածքները,

3) ճիշտ է կազմում բժշկական նշանակություն ունեցող նախադասությունները:

8. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել լատիներեն տերմինների կազմման հմտություններին

9. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հասկանում լատիներենով գրված բժշկական տերմինները,

2) ճիշտ է հասկանում դեղատոմսում առկա լատիներեն բառերի կրճատումները,
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3) ճիշտ է հասկանում լատիներենով գրված դեղատոմսը,

4) ճիշտ է կարդում և բացատրում միանման տերմինների ծագումը:

10. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել լատիներեն բժշկական տերմիններին, հիվանդությունների և դեղանյութերի անվանմանը

11. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թարգմանում բժշկական տերմինները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հիվանդությունների և դեղանյութերի անվանումները,

3) ճիշտ է կազմում բժշկական բարդ տերմիններ:

2. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՋՋԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ»

12. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-002

13. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին կյանքի ընդհանուր բնութագրի,բջջի

կառուցվածքի,առանձին օրգանոիդների, բջջի քիմիական կազմի, ֆիզիոլոգիական հատկությունների

հետ,պատկերացում ստեղծել բջջի բաժանման ձևերի , օրգանիզմի անհատական զարգացման

օրինաչափությունների մասին:

14. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

15. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

16. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է

17. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կենսաբանության խնդիրները ,պարզաբանել կենսաբանության դերը բժշկագիտության

բնագավառում

18. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է պարզաբանում կենսաբանության խնդիրները,

2)ճիշտ է դասակարգում կենսաբանության ուսումնասիրման մեթոդները,

3)ճիշտ է նկարագրում մանրադիտակների տեսակները,  նրանց  կառուցվածքը և օգտվելու կանոնները,

4)ճիշտ է պատրաստում մշտական և ժամանակավոր պրեպարատներ:
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19. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Նեկայացնել կենդանի նյութի հիմնական հատկությունները և կազմավորման մակարդակները,նկարագրել

կյանքի ոչ բջջային ձևերը

20. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում կենդանի նյութի հատկությունները և կազմավորման մակարդակները,

2) ճիշտ է տարբերակում բուսական և կենդանական բջիջները,

3) ճիշտ է նկարագրում պրոկարիոտ և էուկարիոտ բջջային կառուցվածքների առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է նկարագրում կյանքի ոչ բջջային ձևերը:

21. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել  բջջի կառուցվածքը,նկարագրել նրա  առանձին օրգանոիդները , բջջի  քիմիական

բաղադրությունը և ֆիզիկական հատկությունները

22. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում բջջի կառուցվածքը,

2) ճիշտ է տարբերակում առանձին օրգանոիդները և բջջի հիմնական բաղադրամասերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում բջջում եղած օրգանական և անօրգանական նյութերը,

4) ճիշտ է բացատրում ածխաջրերի ,սպիտակուցների,ճարպերի և նուկլեինաթթուների կառուցվածքը և

գործառույթները,

5) ճիշտ է նկարագրում բջջի ֆիզիկական հատկությունները` նյութափոխանակություն, օսմոս,  դիֆուզիա,

գրգռականություն

23. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Նկարագրել բջջի կենսագործունեության փուլերը,ծանոթանալ  ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ օրգանիզմների

կառուցվածքի հետ

24. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է նկարագրում սպիտակուցի սինթեզը գծապատկերների միջոցով,

2)ճիշտ է նկարագրում էներգետիկ փոխանակության փուլերը  գծապատկերների միջոցով,

3)ճիշտ է նկարագրում ֆոտոսինթեզի գործընթացը՝ կիրառելով սխեմաներ,

4)ճիշտ է տարբերակում ֆոտոսինթեզի և քեմոսինթեզի գործընթացները:

25. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել բջջի  բազմացման  ձևերը

26. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում բջջի բաժանման ձևերը` ամիտոզ, միտոզ, մեյոզ,
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2) ճիշտ է նկարագրում միտոզի փուլերը՝ օգտագործելով գծապատկերներ և մշտական պրեպարատներ,

3) ճիշտ է նկարագրում և տարբերակում սպերմատոգենեզի  և օվոգենեզի առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ճիշտ է նկարագրում սեռական բջիջների կառուցվածքը:

27. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Բացատրել անհատական զարգացման `օնտոգենեզի երևույթը,ծանոթանալ սաղմնային և հետսաղմնային

զարգացման գործընթացների հետ

28. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում սաղմնային զարգացման փուլերը,

2) ճիշտ է տարբերակում բլաստուլայի,գաստրուլայի և օրգանոգենեզի փուլերը `կիրառելով

գծապատկերներ,

3) ճիշտ է նկարագրում հետսաղմնային զարգացման փուլերը:

3. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԻՄԻԱ: ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՍՄՈՒՆՔ

ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ»

29. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-003

30. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` ուսանողին սովորեցնել գիտելիքներ անօրգանական, ֆիզիկական, կոլոիդ և

անալիտիկ քիմիաների ընտրովի բաժիններից, որոնք նրանց հնարավորություն կտան հասկանալ

օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական ռեակցիաները բջջային և մոլեկուլային մակարդակով:

31. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

32. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

33. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

34. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել քիմիական թերմոդինամիկան

35. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը, էնթալպիա,
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3) ճիշտ է ներկայացնում համակարգի կատարած աշխատանքը`իզոխոր, իզոթերմ իզոբար պրոցեսների

ժամանակ,

4) ճիշտ է ներկայացնում քիմիական պրոցեսների ջերմային էֆեկտները,

5) ճիշտ է ներկայացնում թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքը, էնթրոպիա:

36. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել քիմիական հավասարակշռությունը

37. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դարձելի և ոչ դարձելի պրոցեսները,

2) ճիշտ է ներկայացնում համակարգի ազատ էներգիան և քիմիական հավասարակշռությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում քիմիական հավասարակշռության հաստատունի կախվածությունը

ջերմաստիճանից,

4) ճիշտ է կատարում փորձը,ներկայացնելով ջերմաստիճանի փոփոխության ազդեցությունը

հավասարակշռության վիճակի վրա:

38. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բիոքիմիական ռեակցիաների կինետիկան

39. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բիոքիմիական ռեակցիաների հիմնական հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ռեակցիային մասնակցող նյութերի կոնցենտրացիաների ազդեցությունը

ռեակցիայի արագության վրա,

3) ճիշտ է դասակարգում ռեակցիաների կինետիկական հավասարումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ռեակցիայի արագության կախումը ջերմաստիճանից,

5) ճիշտ է ներկայացնում կատալիզի պրոցեսը և կատալիզատորների կարևոր նշանակությունը քիմիական

ռեակցիաների արագության վրա,

6) ճիշտ է կատարում փորձը ,ներկայացնելով կատալիզատորի կարևոր դերը ռեակցիայի արագության

վրա:

40. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ուսմունք լուծույթների մասին

41. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում լուծույթների բժշկակենսաբանական դերը,
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2) ճիշտ է ներկայացնում լուծման պրոցեսի թերմոդինամիկան,

3)ճիշտ է ներկայացնում բաղադրության արտահայտման եղանակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում նոսր լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում Ռաուլի օրենքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում եռման և պնդեցման ջերմաստիճաններ հասկացությունները,

7) ճիշտ է ներկայացնում օսմոս,օսմոտիկ ճնշում հասկացությունները և օսմոսի դերը բիոհամակարգերում

(պլազմոլիզ, հեմոլիզ, հիպոտոնիկ, հիպերտոնիկ և իզոտոնիկ լուծույթներ),

8) ճիշտ է պատրաստում տված կոնցենտրացիայավ լուծույթները:

42. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել հավասարակշռությունը էլեկտրոլիտների ջրային լուծույթներում

43. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոլիտների նոսր լուծույթների հատկությունների շեղումը Ռաուլի և Վանթ-

Հոֆի օրենքներից,

2) ճիշտ է ներկայացնում իզոտոնիկ գործակից և դիսոցման աստիճան հասկացությունները,

3)ճիշտ է ներկայացնում ուժեղ էլեկտրոլիտների տեսությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում զանգվածների ներգործման օրենքի կիրառում էլեկտրոլիտի նկատմամբ և

Օսվալդի նոսրացման օրենքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ջրի դիսոցում,ջրի իոնական արտադրյալ և ջրածնային ցուցիչ

հասկացությունները,

6 ճիշտ է կատարում թթուների և հիմքերի pH-ի հաշվարկը,

7) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոլիզի, հիդրոլիզի հաստատուն և աստիճան հասկացություները և դրանց

վրա ազդող գործոնները,

8) ճիշտ է կատարում փորձը,ներկայացնելով ջերմաստիճանի ազդեցությունը հիդրոլիզի աստիճանի վրա,

9) ճիշտ է դասակարգում թթվահիմնային բուֆերային համակարգերը և ազդեցության մեխանիզմները,

10) ճիշտ է ներկայացնում բուֆերային տարողություն հասկացությունը և արյան բուֆերային
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համակարգերը` հիդրոկարբոնատային, ֆոսֆատային, օքսիհեմոգլոբինային, հեմոգլոբինային,

11) ճիշտ է որոշում բուֆերային համակարգի pH-ը ,

12) ճիշտ է իրականացնում փորձը, որոշելով բուֆերային տարողությունը ըստ թթվի և ըստ հիմքի:

4. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԻՄԻԱ : ԿՈԼՈԻԴ ԴԻՍՊԵՐՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ԿՈՄՊԼԵՔՍ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԻՈԳԵՆ

ՏԱՐՐԵՐԻ ՔԻՄԻԱՆ»

44. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-004

45. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` ուսանողին սովորեցնել գիտելիքներ անօրգանական, ֆիզիկական, կոլոիդ և

անալիտիկ քիմիաների ընտրովի բաժիններից,որոնք նրանց հնարավորություն կտան հասկանալ

օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական ռեակցիաները բջջային և մոլեկուլային մակարդակով:

46. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

47. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-003 «Ընդհանուր քիմիա

:Թերմոդինամիկա, քիմիական հավասարակշռություն,  ուսմունք  լուծույթների  մասին» մոդուլը:

48. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված

կատարմանչափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

49. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել թաղանթային պոտենցիալների դերը օրգանիզմում

50. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թաղանթային պոտենցիալների առաջացման մեխանիզմը

2) ճիշտ է ներկայացնում թաղանթային պոտենցիալների վրա ազդող գործոնները

3) ճիշտ է ներկայացնում թաղանթային պոտենցիալների դերը նյարդային ազդակի հաղորդման մեջ

51. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կոլոիդ դիսպերս համակարգերը

52. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում դիսպերս համակարգերը

2) ճիշտ է ներկայացնում կոլոիդ լուծույթների հատկությունները և ստացման եղանակները

3) ճիշտ է ներկայացնում կոլոիդ համակարգերի կայունությունը և կոագուլացումը
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4) ճիշտ է ներկայացնում ԲՄՄ ֆիզիկաքիմիան

5) ճիշտ է կատարում սպիտակուցի հայտնաբերման փորձը հետազոտվող լուծույթում:

53. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կոմպլեքս միացությունների քիմիան

54. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կոմպլեքս միացություններ, կենտրոնական ատոմ, լիգանտ, կոմպլեքս իոն

հասկացությունները,

2) ճիշտ է դասակարգում լիգանտները,

3) ճիշտ է դասակարգում և անվանակարգում կոմպլեքս միացությունները,

4) ճիշտ է կատարում փորձը կոմպլեքս միացություների ստացման ժամանակ:

55. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել բիոգեն տարրերի քիմիան

56. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում բիոգեն տարրերը(մակրոտարրեր, միկրոտարրեր և ուլտրամիկրոտարրեր),

2) ճիշտ է ներկայացնում Na, K, Ca, Mg իոնների դերը ,նշանակությունը մարդու օրգանիզմում և դրանց

ավելցուկի կամ պակասի դեպքում դիտվող ախտանիշները,

3) ճիշտ է ներկայացնում Co և Fe իոնների դերը արյան նորմալ կազմի ապահովման գործում,

4) ճիշտ է կատարում Fe2+և Fe3+իոնների հայտնաբերման փորձերը դեղին և կարմիր այրան աղերի

միջոցով,

5) ճիշտ է ներկայացնում P կարևոր միացությունների նշանակությունը

նուկլեոտիդներում(ԱԵՖ,ՌՆԹ,ԴՆԹ) և ոսկրային համակարգի նորմալ զարգացման գործում,

6) ճիշտ է ներկայացնում F և I իոնների կենսաբանական դերը և նշանակությունը,

7) ճիշտ է ներկայացնում CI և I հալոգենների ախտահանիչ հատկությունները և դրանց օգտագործումը

բժշկության մեջ,

8)Քիմիական արդյունաբերության մեջ օգտագործվող թունավոր տարրերի (Ag,Hg,Pb,Cr,Co)

միացությունների առաջացրած ախտաբանական հետևանքները:
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5. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ»

57. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-005

58. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել կենսաֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները,

կենսաֆիզիկայի զարգացումն ու կապը բժշկության հետ:

59. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

60. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

61. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

62.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել տատանումների տեսակներին, մեխանիկականալիքները, ձայնիբնութագրերը և

ակուստիկան բնորոշող հասկացություններին

63. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ներդաշնակ տատանումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մարող տատանումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հարկադրական տատանումներ,

4) ճիշտ է ներկայացնում ռեզոնանսը,

5) ճիշտ է ներկայացնում հարթ ալիքի հավասարումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում ալիքի երկարության, հաճախության և արագության կապը,

7) ճիշտ է ներկայացնում ձայնի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնութագրերը,

8) ճիշտ է ներկայացնում ուլտրաձայնը և նրա կիրառությունը բժշկության մեջ:

64. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրարապետել հիդրոդինամիկայի օրինաչափություններին

65. Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է ներկայացնում մածուցիկությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մածուցիկ հեղուկի հոսքը խողովակներով,

3) ճիշտ է ներկայացնում հեղուկի մածուցիկության գործակցի որոշումը Ստոքսի մեթոդով,
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4) ճիշտ է ներկայացնում Նյուտոնի բանաձևը:

66. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել հեմոդինամիկայի օրինաչափություններին

67. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում արյան շրջանառության մոդելները,

2)ճիշտ է ներկայացնում սրտի աշխատանքը և հզորությունը,

3)ճիշտ է ներկայացնում արյան ճնշման կլինիկական մեթոդների ֆիզիկական հիմունքները:

68. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել էլեկտրական դաշտի օրինաչափություններին

69. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական դաշտի հիմնական բնութագիրը,

2)ճիշտ է ներկայացնում դիպոլը էլեկտրական դաշտում,

3)ճիշտ է ներկայացնում դիպոլի ստեղծած էլեկտրական դաշտի պոտենցիալը,

4)ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրության ֆիզիկական հիմունքները:

70. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել լույսի բևեռացման երևույթին

71. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում բնական և բևեռացված լույս հասկացությունները,

2)ճիշտ է կատարում շաքարիլուծույթի խտության որոշումը պոլյարիզացիոն շաքարաչափով:

72.
ՈՒսումնառության արդյունք 6

Տիրապետել ճառագայթների սանդղակից ռենտգենյան ճառագայթների և գազային լազերների

ճառագայթման բնութագրերին

73. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում արգելակման և բնութագրական ռենտգենյան ճառագայթումը,

2)ճիշտ է ներկայացնում ռենտգենյան ճառագայթման կիրառությունը բժշկության մեջ,

3)ճիշտ է ներկայացնում գազային լազերների ճառագայթման բնութագիրը,

4)ճիշտ է ներկայացնում լազերային ճառագայթման կիրառությունը բժշկության մեջ:

6. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

74. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-006

75. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնական
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հասկացությունները՝ ստեղծելով կապ բժշկության հետ առնչվող բնագիտական մոդուլների միջև:

76. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

77. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

78. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

79. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել ֆունկցիայի մասին հասկացություններին

80. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ֆունկցիան և նրա տրման եղանակները /գրաֆիկական, անալիտիկ,

աղյուսակային/,

2) ճիշտ է ներկայացնում տարրական ֆունկցիաները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ֆունկցիայի սահմանի մասին հասկացությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ֆունկցիայի ածանցյալը, նրա ֆիզիկական և երկրաչափական իմաստը,

5) ճիշտ է ներկայացնում տարրական ֆունկցիանների ածանցյալները,

6) ճիշտ է ներկայացնում բարդ ֆունկցիայի ածանցյալը, 2-րդ և ավելի բարձր կարգի ածանցյալները,

7) ճիշտ է ներկայացնում ֆունկցիայի աճը և դիֆերենցիալը, նրա երկրաչափական իմաստը,

8) ճիշտ է ներկայացնում ֆունկցիաների գումարի, արտադրյալի, հարաբերության դիֆերենցիալը,

9) ճիշտ է ներկայացնում մի քանի փոփոխականից կազմված ֆունկցիայի մասնակի ածանցյալները, լրիվ

դիֆերենցիալը:

81. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների հիմնական հատկություններին

82. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անորոշ ինտեգրալը և նրա հատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տարրական ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ինտեգրման եղանակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում որոշյալ ինտեգրալը և հիմնական հասկացությունները:

83. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել <<դիսկրետ և անընդհատ պատահական մեծություններ>> հասկացությանը
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84. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դիսկրետ և անընդհատ պատակական մեծությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում դիսկրետ և անընդհատ պատակական մեծությունների բխումն ու նրանց թվային

բնութագրերը:

85. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել հավանականության և մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական հասկացություններին

86. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միջակայքային հավանականությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հավանականությունների խտության ֆունկցիան,

3) ճիշտ է ներկայացնում պատահական մեծությունների բաշխման ֆունկցիաները և նորմալ /գաուսյան/

բաշխման օրենքը,

4)ճիշտ է ներկայացնում մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական հասկացությունները,

5)ճիշտ է ներկայացնում վիճակագրական բաշխումը և բաշխման թվային բնութագրերը:

7. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ :ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱԾԽԱԾԻՆ ԵՎ ՋՐԱԾԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

87. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-007

88. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` ուսանողին սովորեցնել օրգանական քիմիայի հիմունքները, օրգանական

միացություների հիմնական խմբերը, դրանց կառուցվածքը, իզոմերիան, հատկությունները և կիրառումը:

89. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

90. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է նախապես ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-004

«Ընդհանուր քիմիա : Կոլոիդ դիսպերս համակարգեր, կոմպլեքս միացություններ, բիոգեն տարրերի

քիմիան» մոդուլները:

91. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

92. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օրգանական միացությունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները
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93. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում ածխածին տարրի ատոմի կառուցվածքը օրգանական միացություններում,

2) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական միացությունների քիմիական կառուցվածքի տեսության

հիմնադրույթները,

3)ճիշտ է ներկայացնում քիմիական կապի բնույթը օրգանական միացություններում, sp3, sp2, sp

հիբրիդիզացիաները,

4)ճիշտ է ներկայացնում օրգանական միացությունների կառուցվածքային և էլեկտրոնային բանաձևերը և

իզոմերիան:

94. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հագեցած ածխաջրածինները

95. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում ածխաջրածինները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ալկանների հոմոլոգիական շարքը, անվանակարգումը, իզոմերիան և sp3

հիբրիդիզացիան,

3) ճիշտ է ներկայացնում ալկանների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ալկանների ստացման եղանակները և կիրառումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ցիկլոալկանների հոմոլոգիական շարքը, անվանակարգումը, ստացումը և

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները:

96. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել չհագեցած ածխաջրածինները

97. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ալկենների հոմոլոգիական շարքը, անվանակարգումը, իզոմերիան և sp2

հիբրիդիզացիան,

2) ճիշտ է ներկայացնում ալկենների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և ստացման եղանակները,

3)ճիշտ է ներկայացնում պոլիմերացման գործընթացը և բարձրամոլեկուլային միացությունների

առաջացումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում դիենային ածխաջրածինների դասակարգումը, անվանակարգումը և իզոմերիան,

5) ճիշտ է ներկայացնում զուգորդված դիենային ածխաջրածինների ստացումը, ֆիզիկաքիմիական
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հատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում զուգորդված դիենների պոլիմերացումը և կաուչուկների կարևոր նշանակությունը

մեր կենցաղում,

7) ճիշտ է ներկայացնում ալկինների հոմոլոգիական շարքը, անվանակարգումը, իզոմերիան և sp

հիբրիդիզացիան,

8) ճիշտ է ներկայացնում ացետիլենի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,պոլիմերացումը,ստացումը և

կիրառումը,

9) ճիշտ է կատարում ացետիլենի ստացման փորձը կալցիումի կարբիդի հիդրոլիզի եղանակով:

98. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել արոմատիկ ածխաջրածինները

99. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բենզոլի մոլեկուլի էլեկտրոնային կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում բենզոլի հոմոլոգիական շարքը անվանակարգումը,իզոմերիան,

3) ճիշտ է ներկայացնում բենզոլի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,ստացումը և կիրառումը:

8. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ: ԹԹՎԱԾԻՆ ԵՎ ՋՐԱԾԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

100. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-008

101. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` ուսանողին սովորեցնել օրգանական քիմիայի հիմունքները, օրգանական

միացություների հիմնական խմբերը, դրանց կառուցվածքը, իզոմերիան, հատկությունները և կիրառումը:

102. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

103. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ  է նախապես ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-007

«Օրգանական քիմիա: Օրգանական քիմիայի հիմունքները, ածխածին եվ ջրածին պարունակող

օրգանական միացություններ» մոդուլը:

104. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։
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105. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օրգանական հիդրօքսիմիացությունները

106. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում հիդրօքսիմիացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում միատոմ սպիրտների հոմոլոգիական շարքը, անվանակարգումը, իզոմերիան և

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում միատոմ սպիրտների առանձին ներկայացուցիչները` մեթանոլ, էթանոլ, դրանց

ստացումը և կիրառումը,

4)ճիշտ է ներկայացնում էթիլենգլիկոլի և գլիցերինի մոլեկուլի կառուցվածքը, ֆիզիկաքիմիական

հատկությունները, ստացումը և կիրառումը,

5)ճիշտ է դասակարգում ֆենոլները,

6)ճիշտ է ներկայացնում ֆենոլի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,ստացումը և կիրառումը,

7)ճիշտ է կատարում բազմատոմ սպիրտների հայտնաբերման որակական ռեակցիայի փորձը պղնձի II

հիդրոքսիդով:

107.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել կարբոնիլային և կարբօքսիլային ֆունկցիոնալ խումբ պարունակող օրգանական

միացությունները

108. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կարբոնիլային ֆունկցիոնալ խումբ պարունակող օրգանական միացությունների

դասակարգումը և էլեկտրոնային կառուցվածքը,

2)ճիշտ է ներկայացնում ալդեհիդների հոմոլոգիական շարքը,իզոմերիան,անվանակարգումը, ստացումը,

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և կիրառումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կետոնների հոմոլոգիական շարքը,իզոմերիան,անվանակարգումը, ստացումը,

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և կիրառումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կարբօքսիլային ֆունկցիոնալ խումբ պարունակող օրգանական միացությունների,

դասակարգումը և էլեկտրոնային կառուցվածքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում կարբոնաթթուների հոմոլոգիական շարքը,իզոմերիան,անվանակարգումը,
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ստացումը, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և կիրառումը,

6)ճիշտ է ներկայացնում էսթերները և էսթերացման ռեակցիան,

7)ճիշտ է ներկայացնում էսթերների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, ստացումը և կիրառումը,

8)ճիշտ է ներկայացնում ճարպերը որպես միահիմն կարբոնաթթուների էսթերներ, ֆիզիկաքիմիական

հատկություններ,ստացումը և կիրառումը,

9) ճիշտ է կատարում ալդեհիդների հայտնաբերման որակական ռեակցիայի փորձը արծաթի

ամոնիակային լուծույթով:

109. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ածխաջրերը

110. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ածխաջրերի դասակարգումը,անվանակարգումը,նշանակությունը,

2)ճիշտ է դասակարգում միաշաքարները` գլյուկոզ, ֆրուկտոզ, գալակտոզ,

3)ճիշտ է ներկայացնում գլյուկոզի մոլեկուլի կառուցվածքը, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,

ստացումը և կիրառումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում երկշաքարները` սախառոզ, մալտոզ, լակտոզ,

5) ճիշտ է ներկայացնում երկշաքարների մոլեկուլային կառուցվածքը, ֆիզիկաքիմիական

հատկությունները, ստացումը և կիրառումը,

6) ճիշտ է դասակարգում բազմաշաքարները` օսլա, բջջանյութ, գլիկոգեն,

7) ճիշտ է ներկայացնում բազմաշաքարների մոլուկուլային կառուցվածքը, ֆիզիկաքիմիական

հատկությունները և դրանց կարևոր դերը օրգանիզմում,

8) ճիշտ է կատարում գլյուկոզի մեջ կարբոնիլային ֆունկցիոնալ խմբի հայտնաբերման արծաթհայելու

ռեակցիան,

9) ճիշտ է կատարում օսլայի հայտնաբերման ռեակցիան յոդի միջոցով:

111. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ազոտ պարունակող օրգանական միացություններ

112. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում ամինների դասակարգումը, անվանակարգումը, իզոմերիան, ստացումը,
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ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և կիրառումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում անիլինի մոլեկուլի կառուցվածքը, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,

ստացումը և կիրառումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ամինաթթուները, որպես երկֆունկցիոնալ` կարբօքսիլային և ամինային խումբ

պարունակող օրգանական միացություններ,

4) ճիշտ է ներկայացնում ամինաթթուների դասակարգումը, անվանակարգումը, իզոմերիան, ստացումը,

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում սպիտակուցները դերը օրգանիզմում (կառուցողական, կատալիտիկ, էներգետիկ,

պաշտպանողական, կարգավորիչ, ազդանշանային),

6) ճիշտ է ներկայացնում սպիտակուցների առաջնային,երկրորդային,երրորդային և չորրորդային

կառուցվածքները,

7) ճիշտ է ներկայացնում սպիտակուցների քիմիական սինթեզի հիմնախնդիրը,

8) ճիշտ է կատարում ձվի սպիտակուցի բնափոխման ռեակցիան բարձր ջերմաստիճանում,

9 )ճիշտ է կատարում սպիտակուցի միացման ռեացիան ծանր մետաղների աղերի հետ և նշում օրգանիզմի

ծանր մետաղների աղերով թունավորման ժամանակ սպիտակուցների կիրառման նշանակությունը:

9. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ»

113. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-009

114. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել օրգանիզմի քիմիական բաղադրությունը, այդ

բաղադրիչների դերը նյութափոխանակության և էներգափոխանակության մեջ և օրգանիզմում առաջացած

փոփոխությունները նյութափոխանակության խանգարման արդյունքում

115. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

116. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԳԿ-5-14-008
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«Oրգանական քիմիա : Թթվածին եվ ջրածին պարունակող օրգանական միացություններ» մոդուլը:

117. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է :

118.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Բնորոշել կենսաքիմիայի խնդիրները,դերը պրակտիկ բժշկության մեջ: Բնորոշել սպիտակուցների,

վիտամինների, ֆերմենտների, ածխաջրերի, ճարպերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

բացահայտել նրանց առկայությունը լուծույթներում:

119. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում կենսաքիմիայի հիմունքները,դերը օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեության և

հիվանդությունների զարգացման հարցում,

2)ճիշտ է ներկայացնում սպիտակուցների, ամինաթթուների ընդհանուր բնութագիրը, կառուցվածքը և դերը

օրգանիզմում,

3) ճիշտ է ներկայացնում ֆերմենտների ընդհանուր բնութագիրը, կառուցվածքը և դերը օրգանիզմում,

4) ճիշտ է ներկայացնում վիտամինների ընդհանուր բնութագիրը, կառուցվածքը և դերը օրգանիզմում,

5) ճիշտ է ներկայացնում ածխաջրերի ընդհանուր բնութագիրը, կառուցվածքը և դերը օրգանիզմում,

6) ճիշտ է ներկայացնում ճարպերի ընդհանուր բնութագիրը, կառուցվածքը և դերը օրգանիզմում,

7) ճիշտ է կատարում սպիտակուցների և ամինաթթուների բացահայտման և նստեցման փորձերը,

8) ճիշտ է կատարում ածխաջրերի, ճարպերի, ֆերմենտների հատկություններն ուսումնասիրող փորձերը:

120.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Բնորոշել նյութափոխանակություն, էներգափոխանակություն հասկացությունները,ներկայացնել

ածխաջրերի, ճարպերի, սպիտակուցների նյութափոխանակությունը, ֆերմենտների դերը

նյութափոխանակության և էներգափոխանակության գործընթացում

121. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նյութափոխանակության փուլերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում էներգափոխանակության փուլերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ածխաջրերի փոխանակությունը, փոխանակության կարգավորումը, աէրոբ,

անաէրոբ ճեղքումը,
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4) ճիշտ է ներկայացնում ճարպերի փոխանակությունը, փոխանակության կարգավորումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում պարզ սպիտակուցների փոխանակությունը,փոխանակության կարգավորումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում բարդսպիտակուցների փոխանակությունը, փոխանակության կարգավորումը,

7) ճիշտ է ներկայացնում ջրի ,հանքային աղերի փոխանակությունը, փոխանակության կարգավորումը,

8) ճիշտ է ներկայացնում նյութափոխանակության փոխկապակցվածությունը և լյարդի դերը

նյութափոխանակության մեջ:

122.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Բնորոշել նյութափոխանակության խանգարման հետևանքով օրգանիզմում առաջացած

փոփոխություններըև ներկայացնել այդ փոփոխությունների լաբորատոր հայտնաբերման ժամանակակից

հնարավորությունները

123. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ածխաջրերի փոխանակության խանգարումները և դրանց հետևանքով

առաջացած փոփոխությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճարպերի փոխանակության խանգարումները և դրանց հետևանքով առաջացած

փոփոխությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում պարզ սպիտակուցների փոխանակության խանգարումները և դրանց հետևանքով

առաջացած փոփոխությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում բարդ սպիտակուցների փոխանակության խանգարումները և դրանց հետևանքով

առաջացած փոփոխությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում կենսաքիմիական հետազոտությունների դերը ախտորոշման կոմպլեքսում,

6) ճիշտ է ներկայացնում կենսաքիմիական հետազոտությունների դերը հիվանդությունների ախտորոշման

համակարգում:

10. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ:

ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
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124. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-010

125. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել գենետիկայի հիմնական հասկացությունները,

ներկայացնել ժառանգականության և փոփոխականության, ժառանգական հիվանդությունների

առաջացման պատճառները, կանխարգելման ուղիները, տիրապետել պոպուլյացիոն գենետիկայի,

անթրոպոգեն էկոլոգիական համակարգերի, գերոնթոլոգիայի, փոխպատվաստման և հոմեոսթազի

երևույթներին:

126. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

127. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-001 «Լատիներեն լեզվի

հիմունքներ՝բժշկական տերմինաբանությամբ», ՔԳԿ-5-14-015 « Մարդու նորմալ անատոմիա՝

պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի կառուցվածքը:

Զգայարաններ» և ՔԳԿ-5-14-002 «Ընդհանուր կենսաբանություն` բջջաբանության հիմունքներով»

մոդուլները:

128. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

129.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել գենետիկայի խնդիրներին և զարգացման պատմությանը, գենետիկայի հիմնական

հասկացություններին և ուղղություններին

130. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գենետիկայի խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում զարգացման պատմությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գենետիկայի հիմնական հասկացությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գենետիկայի հիմնական ուղղությունները:

131. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել Մենդելի կողմից հայտնագործված ժառանգականության օրինաչափություններին

132. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միահիբրիդ խաչասերումը

2) ճիշտ է ներկայացնում գամետների մաքրությունը,
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3) ճիշտ է ներկայացնում վերլուծական խաչասերումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում շեղումները ճեղքավորման օրենքից,

5) ճիտ է ներկայացնում երկհիբրիդ խաչասերումը,

6) ճիշտ է լուծում խնդիրներ միահիբրիդ և երկհիբրիդ խաչասերման, արյան խմբերի, ռեզուս

գործոնների ժառանգման վերաբերյալ:

133.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տիրապետել Մորգանի քրոմոսոմային տեսության դրույթներին, սեռի ժառանգմանը, սեռի շղթայակցված

ժառանգմանը

134. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շղթայական ժառանգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում քրոմոսոմային տեսության դրույթները,

3) ճիշտ է ներկայացնում սեռի ժառանգումը և սեռի հետ շղթայակցված ժառանգումը,

4) ճիշտ է կառուցում գենետիկական քարտեզներ,

5) ճիշտ է լուծում խնդիրներ քրոմոսոմային տեսության վերաբերյալ:

135.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Տիրապետել ժառանգականության և փոփոխականության նյութական կազմավորման հիմքի քիմիական

բնույթը և հատկությունները և գենոտիպում գեների փոխներգործությունը

136. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմացիայի երևույթը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գենետիկական նյութի փոփոխականության տարրական միավորները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գենը և նրա հատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գեների փոխներգործությունը ալելային և ոչ ալելային գեների միջև:

137. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել փոփոխականության ձևերին և մարդու գենետիկայի ուսումնասիրման մեթոդներին

138. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում ֆենոտիպային փոփոխությունը, ռեակցիայի նորման, մոդիֆիկացիան,

ֆենոկոպիան

2) ճիշտ է ներկայացնում գենոտիպային փոփոխությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում մուտացիոն փոփոխականությունը, նրա հիմնական տեսակները,
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4) ճիշտ է ներկայացնում մուտագեն և հակամուտագեն գործոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում մարդու գենետիկայի ուսումնասիրման մեթոդները,

6) ճիշտ է ներկայացնում տոհմագրական մեթոդի էությունը և կիրառումը,

7) ճիշտ է կազմում և կարդում տոհմագրական սխեմաները:

11. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ: ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻՈՆ

ԳԵՆԵՏԻԿԱ, ԾԵՐԱՑՄԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱ, ԿԵՆՍԱՌԻԹՄԵՐ»

139. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-011

140. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսուցանել ժառանգական հիվանդությունների դասակարգումը,կարողանալ

տարբերակել գենոմային, քրոմոսոմային և գենային ծագման հիվանդությունները: Ներկայացնել

միջավայրի դերը ժառանգական հատկանիշների դրսևորման գործում, իսկ ծերությունը՝ որպես

օնտոգենեզի և մահը՝ որպես անհատական զարգացման փուլ: Տիրապետել հոմեոստազ և կենսառիթմեր

հասկացություններին:

141. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

142. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-010« Բժշկական

գենետիկայի հիմունքներ:Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները,ժառանգականություն,

փոփոխականություն» մոդուլը:

143. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

144.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել մարդու ժառանգական հիվանդությունների դասակարգմանը, ներկայացնել

բժշկագենետիկական կոնսուլտացիաների աշխատանքը, խնդիրները, նպատակները

145. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ժառանգական հիվանդությունների դասակարգումը ( գենոմային, քրոմոսոմային,

գենային ),
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2) ճիշտ է ներկայացնում աուտոսոմ և սեռի հետ շղթայակցված, դոմինանտ և ռեցեսիվ, մոնոգեն և

պոլիգեն ժառանգումը և կազմում սխեմա,

3) ճիշտ է նկարագրում և լուծում խնդիրներ Դաունի, Պատաուի, Էդվարդսի, Շերեշևսկի-Տերների,

Կլայնֆելտերի սինդրոմների վերաբերյալ,

4) ճիշտ է ներկայացնում չբացահայտված կենսաքիմիական առաջնային խանգարմամբ ժառանգական

հիվանդությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում նախատրամադրվածություն ունեցող հիվանդությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում բժշկագենետիկական կոնսուլտացիաների խնդիրները, նպատակները,

7) ճիշտ է իրականացնում ժառանգական պաթոլոգիայով հիվանդների հարցումը և զննումը,

տոհմագրական վերլուծության հիման վրա բացահայտում է ռիսկի խմբերի պացիենտներին,

8) ճիշտ է ներկայացնում եվգենիկան,

9) ճիշտ է ներկայացնում ուռուցքային հիվանդությունների ժառանգումը:

146.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տիրապետել պոպուլյացիոն գենետիկային, ներկայացնել միջավայրի դերը ժառանգական հատկանիշների

դրսևորման գործում , մարդու էկոլոգիան և էկոլոգիական համակարգերը

147. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պոպուլյացիոն գենետիկան,

2) ճիշտ է պատկերացնում միջավայրի դերը ժառանգական հատկանիշների դրսևորման գործում,

3) ճիշտ է լուծում պոպուլյացրոն գենետիկային վերաբերյալ խնդիրներ և պատասխանում թեստերին,

4) ճիշտ է ներկայացնում էկոլոգիայի հարցերը և հասկացությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում մարդու էկոլոգիան և բնակության միջավայրը,

6) ճիշտ է ներկայացնում անթրոպոգեն էկոլոգիական համակարգը:

148. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ծերությունը որպես օնտոգենեզի փուլ և մահը՝ որպես անհատական զարգացման փուլ

149. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ծերացման պրոցեսների մորֆոֆիզիոլոգիական բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ծերացման գենետիկան,
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3) ճիշտ է ներկայացնում ծերացման մեխանիզմները բացատրող վարկածները,

4) ճիշտ է ներկայացնում կլինիկական և կենսաբանական մահվան փուլերը:

150. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել ռեգեներացիայի , տրանսպլանտացիայի երևույթներին և նրանց ձևերին

151. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ռեգեներացիայի երևույթը և նրա ձևերը ՝ ռեպարատիվ և ֆիզիոլոգիական,

2 )ճիշտ է ներկայացնում ռեպարատիվ ռեգեներացիայի ձևերն ու եղանակները,

3)ճիշտ է ներկայացնում վերականգնողական պրոցեսների ընթացքին նպաստող պայմանները,

4)ճիշտ է ներկայացնում տրանսպլանտացիայի երևույթը և նրա ձևերը,

5) )ճիշտ է ներկայացնում տրանսպլանտացիան բժշկական պրակտիկայում,

6) ճ իշտ է ներկայացնում անհամատեղելիության պրոբլեմը:

152. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել հոմեոստազի մեխանիզմներին և կենսառիթմերին:

153. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հոմեոստազի մեխանիզմները,

2 ) ճիշտ է ներկայացնում հոմեոստազի իրականացման մակարդակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կենսառիթմերը:

12. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ՆՈՐՄԱԼ ԱՆԱՏՈՄԻԱ՝ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ: ԲՋՋԻ, ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ,

ՀԵՆԱՇԱՐԺԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ: ԱՐՅԱՆ ԿԱԶՄԸ»

154. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-012

155. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել բջջի կառուցվածքը, հյուսվածքների տեսակները,

կառուցվածքը և առանձնահատկությունները: Ոսկրերի կառուցվածքը, տեսակները, միացման ձևերը,

մկանների կառուցվածքը, հիմնական մկանախմբերի տեղադրությունը: Արյան կազմը:

156. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

157. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-001 «Լատիներեն լեզվի

հիմունքներ՝ բժշկական տերմինաբանությամբ» մոդուլը:
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158. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

159. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել բջջի կառուցվածքը, բազմացման ձևերը:

160. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բջջաթաղանթի, կորիզի, ցիտոպլազմայի կառուցվածքը

2) ճիշտ է ներկայացնում օրգանոիդների տեսակները, կառուցվածքը

3) ճիշտ է ներկայացնում բջջի բազմացման ձևերը:

161.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել հյուսվածքների տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Օրգաններ և

օրգան համակարգեր:

162. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էպիթելային հյուսվածքի կառուցվածքը, տեսակները, առանձնահատկությունները

2) ճիշտ է ներկայացնում շարակցական հյուսվածքի կառուցվածքը, տեսակները,

առանձնահատկությունները

3) ճիշտ է ներկայացնում մկանային հյուսվածքի կառուցվածքը, տեսակները

4) ճիշտ է ներկայացնում նյարդային հյուսվածքի կառուցվածքը

5) ճիշտ է ներկայացնում օրգանները և օրգան համակարգերը:

163.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել մարդու ոսկրային համակարգի կառուցվածքը, ոսկրերի միացման ձևերը, լատիներեն

տերմինաբանությունը:

164. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարդու կմախքի բաժինները

2) ճիշտ է ներկայացնում ոսկրերի կառուցվածքը, քիմիական բաղադրությունը, միացման ձևերը

3) ճիշտ է ներկայացնում ողնաշարի և կրծքավանդակի կառուցվածքը, միացումները

4) ճիշտ է ներկայացնում վերին վերջույթի ոսկրերի կառուցվածքը, միացումները

5) ճիշտ է ներկայացնում ստորին վերջույթի ոսկրերի կառուցվածքը, միացումները

6) ճիշտ է ներկայացնում գանգի բաժինները, ոսկրերի կառուցվածքը և միացումները:

165. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել մարդու մկանային համակարգի կառուցվածքը, հիմնական մկանախմբերը:
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166. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գլխի, պարանոցի մկանների տեղադրությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում կրծքավանդակի, որովայնի և մեջքի մկանների տեղադրությունը

3) ճիշտ է ներկայացնում վերին և ստորին վերջույթների հիմնական մկանախմբերը, տեղադրությունը:

167. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել արյան կազմը:

168. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արյան կազմը, պլազմայի բաղադրությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում արյան ձևավոր տարրերի տեսակները, կառուցվածքը, հատկությունները:

13. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ՆՈՐՄԱԼ ԱՆԱՏՈՄԻԱ՝ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ: ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ: ՆԵՐԶԱՏԻՉ

ԳԵՂՁԵՐ: ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ: ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ»

169. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-013

170. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել նյարդային համակարգի անատոմիական կառուցվածքը,

ներզատիչ համակարգի գեղձերը, սիրտ-անոթային համակարգի օրգանների կառուցվածքը,

տեղադրությունը

171. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

172. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-012«Մարդու անատոմիա՝

պաթոլոգիայի հիմունքներով: Բջջի, հյուսվածքների, հենաշարժիչ համակարգի կառուցվածքը, արյան

կազմը» մոդուլը:

173. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

174.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել մարդու նյարդային համակարգի բաժինները, կառուցվածքը, լատիներեն

տերմինաբանությունը:

175. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նյարդային համակարգի բաժինները, տեղադրությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում Կ.ն.հ-ի բաժինները, տեղադրությունը, կառուցվածքը, թաղանթները, փորոքները
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3) ճիշտ է ներկայացնում ծայրամասային նյարդային համակարգի բաժինները, գանգուղեղային 12 զույգ

նյարդերը, ողնուղեղային 31 զույգ նյարդերը, հյուսակները, նրանց նյարդավորման շրջանները

4 ) ճիշտ է ներկայացնում Վ.ն.հ-ի բաժինները, կառուցվածքը:

176. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ներզատիչ համակարգի գեղձերի տեղադրությունը, կառուցվածքը, հորմոնները:

177. Կատարման չափանիշներ 1 ) ճիշտ է ներկայացնում ներզատիչ համակարգի գեղձերը, նրանց դերը օրգանիզմում

2) ճիշտ է ներկայացնում ներզատիչ գեղձերի տեղադրությունը, հորմոնները, նրանց դերը և պաթոլոգիան:

178.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել մարդու սիրտ-անոթային համակարգի կառուցվածքը, տեղադրությունը, լատիներեն

տերմինաբանությունը:

179. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարդու սիրտ-անոթային համակարգի օրգանները, արյունատար անոթների

տեսակները, կառուցվածքը

2) ճիշտ է ներկայացնում սրտի տեղադրությունը, կառուցվածքը, փականային ապարատը, նշանակությունը

3) ճիշտ է ներկայացնում սրտի անոթավորումը և նյարդավորումը

4) ճիշտ է ներկայացնում սրտի հաղորդչական համակարգը, նշանակությունը

5) ճիշտ է ներկայացնում արյան փոքր և մեծ շրջանառության զարկերակները, աորտայի ճյուղերը

6) ճիշտ է ներկայացնում արյան փոքր և մեծ շրջանառության երակները, դռներակը

7) ճիշտ է ներկայացնում պտղի արյան շրջանառությունը:

180. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել մարդու ավշային համակարգի նշանակությունը, կառուցվածքը, ավշի բաղադրությունը:

181. Կատարման չափանիշներ 1 ) ճիշտ է ներկայացնում ավշային համակարգի նշանակությունը, ավշի բաղադրությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում ավշային համակարգի կառուցվածքը, ավշային հանգույցների կառուցվածքը,

տեղադրությունը

3) ճիշտ է ներկայացնում փայծաղի տեղադրությունը, կառուցվածքը, նշանակությունը:

14. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ՆՈՐՄԱԼ ԱՆԱՏՈՄԻԱ ՝ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ: ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ,
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ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ»

182. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-014

183. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել շնչառական համակարգի նշանակությունը,

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, շնչառական օրգանների տեղադրությունը և կառուցվածքը,

մարսողական համակարգի օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները:

184. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

185. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-013 «Մարդու անատոմիա՝

պաթոլոգիայի հիմունքներով: Նյարդային համակարգ: Ներզատիչ գեղձեր: Սիրտ-անոթային և ավշային

համակարգերի կառուցվածքը» մոդուլը:

186. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

187. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մարդու շնչառական համակարգի կառուցվածքը, լատիներեն տերմինաբանությունը:

188. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շնչառական համակարգի նշանակությունը, կառուցվածքային

առանձնահատկությունները

2) ճիշտ է ներկայացնում շնչառական համակարգի օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքը,

լատինական տերմինաբանությունը:

189.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել մարդու մարսողական համակարգի կառուցվածքը, պաթոլոգիան, լատինական

տերմինաբանությունը:

190. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարսողական համակարգի նշանակությունը, կառուցվածքային

առանձնահատկությունները

2) ճիշտ է ներկայացնում մարսողական համակարգի օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքը,

լատինական տերմինաբանությունը և պաթոլոգիան
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3) ճիշտ է ներկայացնում մարսողական հյութերի կազմությունը:

15. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ՆՈՐՄԱԼ ԱՆԱՏՈՄԻԱ ՝ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ: ՄԻԶԱՅԻՆ և ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ: ԶԳԱՅԱՐԱՆՆԵՐ»

191. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-015

192. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել միզային համակարգի, արական և իգական սեռական

համակարգերի օրգանների անատոմիական կառուցվածքը: Զգայարանների կառուցվածքը,

տեղադրությունը

193. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

194. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-014 «Մարդու անատոմիա՝

պաթոլոգիայի հիմունքներով: Շնչառական համակարգի , մարսողական համակարգի կառուցվածքը»

մոդուլը:

195. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

196.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել միզային համակարգի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, օրգանների

տեղադրությունը և կառուցվածքը, լատինական տերմինաբանությունը:

197. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միզային համակարգի օրգանների տեղադրությունը, երիկամների կառուցվածքը

2) ճիշտ է ներկայացնում նեֆրոնի կառուցվածքը, «հրաշալի ցանցի» կառուցվածքը

3) ճիշտ է ներկայացնում միզածորանների և միզապարկի տեղադրությունը և կառուցվածքը, լատինական

տերմինաբանությունը:

198.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել վերարտադրողական համակարգի օրգանների տեղադրությունը և կառուցվածքը,

լատինական տերմինաբանությունը:

199. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արական սեռական օրգանների տեղադրությունը և կառուցվածքը, պաթոլոգիան
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2) ճիշտ է ներկայացնում իգական սեռական օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքը, լատիներեն

տերմինաբանությունը

3) ճիշտ է ներկայացնում օվոգենեզը, օվուլյացիան:

200.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել մարդու զգայարանները, տեղադրությունը, կառուցվածքը, լատիներեն

տերմինաբանությունը:

201. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մաշկի կառուցվածքը, հավելումները

2) ճիշտ է ներկայացնում տեսողական օրգանի կառուցվածքը, օժանդակ ապարատը

3)ճիշտ է ներկայացնում լսահավասարակշռության օրգանի տեղադրությունը, կառուցվածքը

4)ճիշտ է ներկայացնում համի և հոտառության օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքը:

16. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ:

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀՈՐՄՈՆԱՅԻՆ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ»

202. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-016

203. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել նյարդաթելի կառուցվածքագործառական բնութագիրը,

դասակարգումը: Գրգռի հաղորդման հիմնական օրինաճափությունները: Մկանների ֆիզիոլոգիան,

նյարդա-մկանային սինապսի ֆիզիոլոգիան: Կ.ն.հ-ի մասնավոր ֆիզիոլոգիան, ֆիզիոլոգիական

գործառության հորմոնային կարգավորումը:

204. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

205. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-001«Լատիներեն լեզվի

հիմունքներ՝ բժշկական տերմինաբանությամբ» և ՔԳԿ-5-14-015 «Մարդու նորմալ անատոմիա՝

պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի կառուցվածքը :

Զգայարաններ» մոդուլները:
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206. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

207.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել նյարդաթելի կառուցվածքագործառական բնութագիրը, դասակարգումը: Գրգռի հաղորդման

հիմնական օրինաչափությունները:

208. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նյարդաթելի կառուցվածքագործառական բնութագիրը, դասակարգումը

2) ճիշտ է ներկայացնում գրգռի հաղորդման հիմնական օրինաչափությունները:

209.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել մկանների ֆիզիոլոգիան, հարթ և միջաձիգ զոլավոր մկանների կառուցվածքագործառական

առանձնահատկությունները, կծկման տեսակները:

210. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հարթ մկանների կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները

2) ճիշտ է ներկայացնում միջաձիգ զոլավոր մկանների կառուցվածքագործառական

առանձնահատկությունները

3) ճիշտ է ներկայացնում մկանների կծկման տեսակները:

211.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել միջնեյրոնային կապի մեխանիզմները: Սինապսների կառուցվածքն ու ֆունկցիան:

Քիմիական սինապսների մեխանիզմները:

212. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միջնեյրոնային կապի մեխանիզմները: Սինապսների կառուցվածքն ու ֆունկցիան

2 ) ճիշտ է ներկայացնում քիմիական սինապսների մեխանիզմը:

213.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել Կ.ն.հ-ի մասնավոր ֆիզիոլոգիան: Ողնուղեղի մորֆո-ֆունկցիոնալ կազմավորումը,

ողնուղեղի վերընթաց և վարընթաց ուղիները: Ողնուղեղի ռեֆլեքսային գործունեությունը:

214. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ողնուղեղի մորֆո-ֆունկցիոնալ կազմավորումը

2) ճիշտ է ներկայացնում ողնուղեղի վերընթաց և վարընթաց ուղիները

3) ճիշտ է ներկայացնում ողնուղեղի ռեֆլեքսային գործունեությունը:

215. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել գլխուղեղի բաժինների կառուցվածքագործառական կազմավորումները: Վեգետատիվ



55

նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիան:

216. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հետին ուղեղի կառուցվածքը, ռեֆլեքսային գործունեությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում միջին և միջանկյալ ուղեղի կառուցվածքագործառական կազմավորումը

3) ճիշտ է ներկայացնում ուղեղիկի կառուցվածքը և գործառությունը

4 ) ճիշտ է ներկայացնում առաջային ուղեղի կառուցվածքագործառական կազմավորումը, մեծ կիսագնդերի

կեղևի գործունեությունը

5) ճիշտ է ներկայացնում Վ.ն.հ-ի ֆիզիոլոգիան, Վ.ն.հ-ի և մարմնական նյարդային համակարգի

կառուցվածքային տարբերությունները

6) ճիշտ է բնութագրում տրանսդուկտորները:

217. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել ֆիզիոլոգիական գործառույթների հորմոնային կարգավորումը:

218. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հորմոնների հատկությունները և աղդեցության մեխանիզմները

2) ճիշտ է ներկայացնում ադենոհիպոֆիզի հորմոնները և նրանց ֆիզիոլոգիական աղդեցությունները

3) ճիշտ է ներկայացնում մակերիկամների կեղևի, վահանագեղձի և հարվահանագեղձի հորմոնների

ֆիզիոլոգիական ազդեցությունները

4) ճիշտ է ներկայացնում սեռական գեղձերի ներզատական գործունեությունը: Ձվարանների ներքին

հյութազատությունը: Սեռական ցիկլ

5) ճիշտ է ներկայացնում ենթաստամոքսային գեղձի, էպիֆիզի, ուրցագեղձի հորմոնների ֆիզիոլոգիական

ազդեցությունները

6) ճիշտ է ներկայացնում ոչ ներզատական գործառություն կատարող օրգանների ներզատական

գործառույթները:

17. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՐԳԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ԱՐՅԱՆ

ԿԱԶՄԸ և ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ: ՍՐՏԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ԱՎԻՇ և ԱՎՇԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ»
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219. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-017

220. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել արյան կազմն ու գործառույթները, արյան

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, արյան մակարդումը, արյան խմբերը և ռեզուս-գործոնը,

արյունաստեղծումը և դրա կարգավորումը: Սրտի ֆիզիոլոգիան, անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիան,

ավշային համակարգի բնութագիրը:

221. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

222. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-016 «Նորմալ

ֆիզիոլոգիա:Ընդհանուր ֆիզիոլոգիա: Ֆիզիոլոգիական պրոցեսների կարգավորում: Կենտրոնական

նյարդային համակարգի մասնավոր ֆիզիոլոգիա: Ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների հորմոնային

կարգավորում» մոդուլը:

223. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

224.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել արյան կազմը, գործառույթները, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, արյան մակարդման

փուլերը, արյան խմբեր և ռեզուս-գործոն, արյունաստեղծում:

225. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արյան կազմը և գործառույթները

2) ճիշտ է ներկայացնում արյան ֆիզիկաքիմիական հատկությունները

3) ճիշտ է ներկայացնում արյան պլազմայի մակարդիչ գործոնները, մակարդման փուլերը

4) ճիշտ է ներկայացնում օրգանիզմի ֆիզիկական և կենսաբանական բնույթի հակամակարդիչ

գործոնների գործունեությունը

5) ճիշտ է ներկայացնում արյան խմբերը և ռեզուս-գործոնը

6) ճիշտ է ներկայացնում արյունաստեղծման պրոցեսը և դրա կարգավորումը:

226.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել սրտի ֆիզիոլոգիան, սրտամկանի կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները,

սրտի մղիչ ֆունկցիան, սրտի գործունեության հնչյունային և էլեկտրական դրսևորումները, սրտի
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գործունեության նյարդային և հումորալ կարգավորումը:

227. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում սրտամկանի կառուցվածքագործառական առանձնահատկությունները, սրտի

հաղորդչական համակարգը

2) ճիշտ է ներկայացնում սրտամկանի ինքնավարությունը, Հասկելի օրենքը

3) ճիշտ է ներկայացնում սրտամկանի դրդունակությունը և հաղորդականությունը

4) ճիշտ է ներկայացնում սրտամկանի կծկելիությունը, Բոուդիչի «ամեն ինչ կամ ոչինչ» օրենքը

5) ճիշտ է ներկայացնում սրտի մղիչ գործառույթը , սրտային ցիկլը և նրա փուլերը

6) ճիշտ է ներկայացնում սրտի գործունեության հնչյունային և էլեկտրական դրսևորումները

7) ճիշտ է ներկայացնում սրտի գործունեության ներսրտային և արտասրտային կարգավորող

մեխանիզմները

8) ճիշտ է ներկայացնում սրտի գործունեության հումորալ կարգավորումը:

228. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիան, ավշային համակարգի բնութագիրը:

229. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անոթային համակարգի ֆունկցիոնալ դասակարգումը

2) ճիշտ է ներկայացնում անոթային արյան հոսքի ընդհանուր օրինաչափությունները

3) ճիշտ է ներկայացնում հեմոդինամիկայի հիմնական ցուցանիշները՝ ծավալային արագություն, գծային

արագություն և արյան շրջապտույտի ժամանակը

4) ճիշտ է ներկայացնում զարկերակային արյան ճնշումը և անոթազարկը

5) ճիշտ է ներկայացնում անոթներով արյան շարժման կարգավորման նյարդային և հումորալ

մեխանիզմները

6) ճիշտ է ներկայացնում ավշային համակագի գործունեությունը, ավշի գործառույթները,

ավշաշրջանառությունը:

18. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ, ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ և
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ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ»

230. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-018

231. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել շնչառության ֆիզիոլոգիան, գազափոխանակությունը

թոքերում, գազերի փոխադրումը արյան միջոցով, թոքային ծավալներ, շնչառության կարգավորումը,

մարսողության ֆիզիոլոգիան, մարսողական համակարգի գործառույթները, մարսողական հյութերի

բաղադրությունը և մասնակցությունը մարսողությանը: Նյութափոխանակության հիմնական էտապները և

կենսաբանական նշանակությունը, ջերմափոխանակություն, արտազատության ֆիզիոլոգիա:

232. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

233. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-017 «Նորմալ

ֆիզիոլոգիա:Օրգանների և օրգան համակարգերի մասնավոր ֆիզիոլոգիա: Արյան կազմը և

գործառույթները: Սրտի ֆիզիոլոգիա: Անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա: Ավիշ և ավշաշրջանառություն»

մոդուլը:

234. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

235.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել շնչառության ֆիզիոլոգիան, գազափոխանակությունը թոքերում և հյուսվածքներում,

շնչառության կարգավորումը:

236. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շնչառության բնութագրումը, շնչառական ակտի կենսամեխանիկան

2) ճիշտ է ներկայացնում ճնշումը թոքամզային խոռոչում, պնևմոթորաքս

3) ճիշտ է ներկայացնում թոքային ծավալները

4) ճիշտ է ներկայացնում գազափոխանակությունը թոքերում, գազերի դիֆուզիան

5) ճիշտ է ներկայացնում գազերի փոխադրումն արյան միջոցով

6) ճիշտ է ներկայացնում գազափոխանակությունը արյան և հյուսվածքների միջև
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7.Ճիշտ է ներկայացնում շնչառության կարգավորումը

8) ճիշտ է ներկայացնում շնչառության առանձնահատկությունները տարբեր պայմաններում, շնչառական

ուղիների պաշտպանական գործառույթները:

237.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել մարսողության ֆիզիոլոգիան, մարսողական համակարգի գործառույթները, մարսողական

հյութերի բաղադրությունն ու մասնակցությունը մարսողությանը:

238. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարսողական համակարգի մարսողական և ոչ մարսողական գործառույթները

2) ճիշտ է ներկայացնում մարսողությունը բերանի խոռոչում, թքի կազմն ու հատկությունները,

թքազատության կարգավորումը

3) ճիշտ է ներկայացնում մարսողությունը ստամոքսում, ստամոքսահյութի բաղադրությունն ու

հատկությունները, ստամոքսի հյութազատության կարգավորումը

4) ճիշտ է ներկայացնում մարսողությունը բարակ աղիքում, ենթաստամոքսային գեղձի հյութի կազմն ու

հատկությունները

5) ճիշտ է ներկայացնում լյարդի գործառույթները, լեղու կազմն ու նշանակությունը

6) ճիշտ է ներկայացնում բարակ աղիքի շարժական գործունեությունն ու նրա կարգավորումը, ներծծման

մեխանիզմները

7) ճիշտ է ներկայացնում մարսողությունը հաստ աղիքում, հաստ աղիքի միկրոֆլորայի նշանակությունը,

հաստ աղիքի շարժումներն ու կարգավորումը

8) ճիշտ է ներկայացնում մարսողական ուղու պաշտպանական ռեֆլեքսները՝ սրտխառնոց և փսխում:

239.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել նյութափոխանակության հիմնական էտապները և նրանց կենսաբանական նշանակությունը,

էներգագոյացումը, ջերմափոխանակությունը՝ ջերմագոյացում և ջերմատվություն:

240. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նյութափոխանակության հիմնական էտապները: Սպիտակուցների

նշանակությունը, ազոտային հաշվեկշիռ

2) ճիշտ է ներկայացնում ճարպերի նշանակությունը և ճարպերի փոխանակության կարգավորումը
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3) ճիշտ է ներիկայացնում ածխաջրատների նշանակությունը և նրանց փոխանակության կարգավորումը

4) ճիշտ է ներկայացնում վիտամինների նշանակությունը նյութափոխանակության մեջ

5) ճիշտ է ներկայացնում էներգագոյացումը և էներգիայի փոխանակության կարգավորումը

6) ճիշտ է ներկայացնում ջերմափոխանակությունը՝ ջերմագոյացում և ջերմատվություն,

նույնաջերմության խանգառումները՝ թերջերմություն և գերջերմություն:

241.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել արտազատության ֆիզիոլոգիան, միզագոյացման մեխանիզմը, միզագոյացման

կարգավորումը, միզարտահանումն ու միզարձակությունը:

242. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտազատության օրգաններն ու պրոցեսները

2) ճիշտ է ներկայացնում երիկամների կառուցվածքագործառական բնութագիրը, երիկամային

արյունահոսքը

3) ճիշտ է ներկայացնում միզագոյացման մեխանիզմը, կծիկային քամումը, խողովակային հետներծծումը

4) ճիշտ է ներկայացնում միզագոյացման կարգավորումը

5.Ճիշտ է ներկայացնում վերջնական մեզի քանակն ու բաղադրությունը, միզարտահանումն ու

միզարձակությունը

6) ճիշտ է ներկայացնում ջրա-աղային հաշվեկշիռը:

19. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆՈՐՄԱԼ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ԶԳԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ»

243. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-019

244. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել զգայական համակարգի ֆիզիոլոգիան, վերլուծիչների

կառուցվածքի ընդհանուր սկզբունքները: Գլխուղեղի բարձրագույն նյարդային գործառույթները:

245. Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

246. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-018 «Նորմալ ֆիզիոլոգիա:
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Շնչառության ֆիզիոլոգիա, մարսողության ֆիզիոլոգիա, նյութերի և էներգիայի

փոխանակություն:Արտազատության ֆիզիոլոգիա» մոդուլը:

247. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

248.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել զգայական համակարգի ֆիզիոլոգիան, վերլուծիչների կառուցվածքի ընդհանուր

սկզբունքները, տեսողական վերլուծիչի կառուցվածքագործառական բնութագիրը:

249. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերլուծիչների կառուցվածքի ընդհանուր սկզբունքները

2) ճիշտ է ներկայացնում տեսողական վերլուծիչի ծայրամասային բաժնի կառուցվածքագործառական

բնութագիրը

3) ճիշտ է ներկայացնում բբային ռեֆլեքսը, ակոմոդացիան, աչքի լուսաբեկման խախտումները,

գունազգայնությունը և տեսողության սրությունը:

250.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել լսողական և անդաստակային վերլուծիչների ծայրամասային բաժինների

կառուցվածքագործառական բնութագիրը, նրանց հաղորդող և կենտրոնական բաժինները:

251. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում լսողական վերլուծիչի ծայրամասային բաժնի կառուցվածքագործառական

բնութագիրը

2) ճիշտ է ներկայացնում լսողական վերլուծիչի հաղորդող և կենտրոնական բաժինները

3) ճիշտ է ներկայացնում անդաստակային վերլուծիչի ծայրամասային բաժնի կառուցվածքագործառական

բնութագիրը, հաղորդող և կենտրոնական բաժինները:

252.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել քիմիաընկալչական զգայական համակարգերը՝ համի վերլուծիչ, հոտառական վերլուծիչ,

նրանց կառուցվածքագործառական բնութագիրը:

253. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում համի վերլուծիչը, նրա կառուցվածքագործառական բնութագիրը

2) ճիշտ է ներկայացնում հոտառության վերլուծիչը, նրա կառուցվածքագործառական բնութագիրը:

254. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գլխուղեղի բարձրագույն գործառույթները: Պայմանական ռեֆլեքսները, նրանց
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դասակարգումը, երկրորդային ազդանշանային համակարգը: Հույզեր և մղումներ: Հիշողությունը և նրա

մեխանիզմները, քնի բնույթը և փուլերը, քնի և երազների նշանակությունն ու մեխանիզմները:

255. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գլխուղեղի բարձրագույն գործառույթները՝ուշադրություն, ընկալում

2) ճիշտ է ներկայացնում պայմանական ռեֆլեքսների դասակարգումը, մարդու պայմանական

ռեֆլեքսների առանձնահատկությունները

3) ճիշտ է ներկայացնում երկրորդային ազդանշանային համակարգը

4) ճիշտ է ներկայացնում հույզերն ու մղումները, հույզերի նշանակությունը, սթրես

5) ճիշտ է ներկայացնում հիշողությունը և նրա մեխանիզմները

6) ճիշտ է ներկայացնում քնի տեսությունները, բնույթը և փուլերը, երազների նշանակությունը և

մեխանիզմները:

20. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ՆՈԶՈԼՈԳԻԱ: ՏԻՊԱՅԻՆ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ»

256. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-020

257. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի խնդիրները,

ուսումնասիրման մեթոդները: Նոզոլոգիա: Հիվանդության բնորոշումը, շրջանները և ելքը, տիպային

ախտաբանական գործընթացները:

258. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

259. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-001 «Լատիներեն լեզվի

հիմունքներ՝ բժշկական տերմինաբանությամբ», ՔԳԿ-5-14-015«Մարդու նորմալ անատոմիա՝ պաթոլոգիայի

հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի կառուցվածքը : Զգայարաններ», ՔԳԿ-5-

14-019 «Նորմալ ֆիզիոլոգիա: Զգայական համակարգի ֆիզիոլոգիա: Գլխուղեղի բարձրագույն նյարդային

գործառույթները» մոդուլները:

260. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման
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չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

261.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի խնդիրները, ուսումնասիրման մեթոդները: Նոզոլոգիա:

Հիվանդության շրջանները և ելքը: Ժառանգականության և կոնստիտուցիայի դերը ախտաֆիզիոլոգիայում:

262. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի խնդիրները, ուսումնասիրման մեթոդները

2) ճիշտ է ներկայացնում հիվանդության շրջանները և ելքը

3) ճիշտ է ներկայացնում «պատճառագիտություն» և «ախտածնություն» հասկացությունների բնորոշումը

4) ճիշտ է ներկայացնում «սթրես»-ի մասին ուսմունքը

5) ճիշտ է ներկայացնում բջջի ախտաֆիզիոլոգիան, բջջի վնասման ձևերը՝ դիստրոֆիա, նեկրոզ,

աուտոլիզ

6) ճիշտ է ներկայացնում մեխանիկական գործոնների ազդեցությունը օրգանիզմի վրա, տրավմատիկ շոկ,

«երկարատև ճնշման համախտանիշ»

7) ճիշտ է ներկայացնում ժառանգականության և կոնստիտուցիայի դերը ախտաֆիզիոլոգիայում,

դիաթեզներ

8) ճիշտ է ներկայացնում օրգանիզմի պատնեշային կառույցները և նրանց նշանակությունը

9) ճիշտ է ներկայացնում ալերգիայի տեսակները, դասակարգումը, ալերգիկ հիվանդությունները:

263.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել տիպային ախտաբանական գործընթացները՝ բորբոքում, տենդ, ուռուցքների աճի

ախտաֆիզիոլոգիան:

264. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բորբոքման պատճառագիտությունը և ախտածնությունը, բորբոքման

նշանակությունը օրգանիզմում

2) ճիշտ է ներկայացնում օրգանիզմի ջերմային փոխանակության ախտաֆիզիոլոգիան, տենդի

պատճառագիտությունը և ախտածնությունը, զարգացման շրջանները

3) ճիշտ է ներկայացնում ուռուցքային աճի ախտաֆիզիոլոգիան, չարորակ ուռուցքների

պատճառագիտությունը և ախտածնությունը:
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265.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել տիպային ախտաբանական գործընթացները՝ հիպօքսիա, արյան միկրոշրջանառության

խանգառումներ:

266. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թթվածնային քաղցի՝հիպօքսիայի բնորոշումը, տեսակները,

պատճառագիտությունը և ախտածնությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում արյան միկրոշրջանառության խանգառումները, զարկերակային և երակային

գերարյունությունը

3) ճիշտ է ներկայացնում իշեմիայի առաջացման պատճառները, թրոմբոզը, թրոմբի առաջացման

շրջանները

4) ճիշտ է ներկայացնում էմբոլիայի առաջացման պատճառները՝ էնդոգեն և էկզոգեն:

22. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ: ՆՈԶՈԼՈԳԻԱ: ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԱԽՏԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ»

267. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-021

268. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել տարբեր օրգան համակարգերի ախտաֆիզիոլոգիան:

269. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

270. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-020 «Ախտաբանական

ֆիզիոլոգիա: Նոզոլոգիա:Տիպային ախտաբանական գործընթացներ» մոդուլը:

271. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

272.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել արյան համակարգի ախտաֆիզիոլոգիան, անեմիաների տեսակները, լեյկոզներ, հեմոռագիկ

դիաթեզներ, սիրտ-անոթային համակարգի ախտաֆիզիոլոգիան:

273. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անեմիաների դասակարգումը, պատճառագիտությունը և ախտածնությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում լեյկոզի բնորոշումը, դասակարգումը

3 ) ճիշտ է ներկայացնում հեմոռագիկ դիաթեզի տեսակները
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4) ճիշտ է ներկայացնում սիրտ-անոթային համակարգի ախտաֆիզիոլոգիան, հիպերտոնիկ հիվանդության

պատճառագիտությունը և ախտածնությունը

5) ճիշտ է ներկայացնում սրտի գործունեության կլինիկական ախտաֆիզիոլոգիան, արյան

շրջանառության անբավարարությունը

6) ճիշտ է ներկայացնում սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտաֆիզիոլոգիան, ստենոկարդիան, սրտամկանի

ինֆարկտը

7) ճիշտ է ներկայացնում սրտի առիթմիայի ախտաֆիզիոլոգիան, առաջացման պատճառները:

274.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել շնչառական համակարգի ախտաֆիզիոլոգիան, շնչառության անբավարարությունը,

շնչառական ռիթմի խանգառումները:

275. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շնչառության անբավարարությունը, նրա ձևերը՝ օբստրուկտիվ, ռեստրիկտիվ և

խառը

2) ճիշտ է ներկայացնում հևոցը, նրա առաջացման մեխանիզմները

3) ճիշտ է ներկայացնում պարբերական շնչառության տեսակները՝ Չեյն-Ստոքսի, Բիոտի, Կուսմաուլի և

Գասպինգ շնչառություն:

276. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մարսողական համակարգի ախտաֆիզիոլոգիան, լյարդի կլինիկական ախտաֆիզիոլոգիան:

277. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարսողական համակարգի ախտաֆիզիոլոգիան, ստամոքսի խոցային

հիվանդության պատճառագիտությունը և ախտածնությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում մարսողության օրգանների մոտոր ֆունկցիաների նյարդային կանոնավորումը,

աղիների անանցելիության տեսակները

3) ճիշտ է ներկայացնում լյարդի կլինիկական ախտաֆիզիոլոգիան, լյարդային անբավարարությունը,

լյարդի ցիռոզ, պորտալ հիպերթենզիա

4) ճիշտ է ներկայացնում լեղագոյացման և լեղարտադրության խանգարումները, դեղնուկի տեսակները՝

մեխանիկական և պարենխիմատոզ:
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278.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել երիկամների կլինիկական ախտաֆիզիոլոգիան, երիկամային անբավարարության

տեսակները, ուռեմիան, օրամեզի խանգարումները:

279. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում երիկամների ախտաֆիզիոլոգիան, սուր և քրոնիկ գլոմերուլոնեֆրիտի

պատճառագիտությունը և ախտածնությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում երիկամային անբավարարության տեսակները՝ պրեռենալ, ռենալ, պոստռենալ

3) ճիշտ է ներկայացնում ուռեմիան, օրամեզի խանգարումները:

280.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել ներզատիչ համակարգի ախտաֆիզիոլոգիան, էնդոկրին հիվանդությունների

պատճառագիտությունը և ախտածնությունը, նյարդային համակարգի ախտաֆիզիոլոգիան:

281. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ներզատիչ համակարգի ախտաֆիզիոլոգիան, էնդոկրին հիվանդությունների

պատճառագիտությունը և ախտածնությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում ադենոհիպոֆիզի հիվանդությունների ախտաֆիզիոլոգիան

3) ճիշտ է ներկայացնում վահանագեղձի, հարվահանագեղձի ախտաֆիզիոլոգիան

4) ճիշտ է ներկայացնում մակերիկամների, սեռական գեղձերի, ուրցագեղձի ախտաֆիզիոլոգիան

5) ճիշտ է ներկայացնում նյարդային համակարգի կլինիկական ախտաֆիզիոլոգիան, զգացողության

նեյրոգեն խանգարումները, նևրոզներ, տեսակները:

22. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԻՄՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ>>

282. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-022

283. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորեցնել ուսանողին տարբերակել միկրոօրգանիզմներն ըստ իրենց հիմնական

հատկանիշների, անցկացնել հետազոտություններ, պատկերացում ունենալ իմունիտետի և նրա

գործոնների, վարակի աղբյուրի, տարածման ուղիների մասին, իրականացնել վարակի տարածման

կանխարգելիչ միջոցառումներ:

284. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ
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285. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

286. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

287.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Նկարագրել միկրոօրգանիզմներն ըստ իրենց ձևաբանական, ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական

հատկանիշների, դրանց հետազոտման եղանակները

288. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում միկրոօրգանիզմների դերը և գործնական նշանակությունը մարդու կյանքում,

2) ճիշտ է դասակարգում և տարբերակում միկրոօրգանիզմներն ըստ իրենց ձևաբանական

հատկանիշների,

3) ճիշտ է նկարագրում, հետազոտում և տարբերակում միկրոօրգանիզմներն` ըստ իրենց ֆիզիոլոգիական

և կենսաքիմիական հատկությունների,

4) ճիշտ է ներկայացնում հետազոտվող նյութի հավաքման և տեղափոխման կանոնակարգը:

289.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Իրականացնել Բժշկական հաստատություններում նախավարակազերծող, վարակազերծող,

մանրէազերծող միջոցառումներ և կատարել նրանց որակի սանիտարամանրէաբանական հսկողություն,

իմունականխարգելիչ, քիմիոկանխարգելիչ և բուժիչ միջոցառումներ

290. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությունը միկրոօրգանիզմների վրա,

2) ճիշտ է պատրաստում վարակազերծող լուծույթ, իրականացնում աշխատատեղի, ձեռքերի, ամանեղենի,

օժանդակ նյութերի վարակազերծում,

3) ճիշտ է կիրառում գոլորշային, չորացնող, տինդալացման հականեխող սարքերը,

4) ճիշտ է բացատրում ինֆեկցիա, ինֆեկցիոն և էպիդեմիկ պրոցես հասկացությունները և նրանց

գործոնները,

5) ճիշտ է բացատրում իմունիտետի գործոնները և նրանց հետազոտումը,

6) ճիշտ է կազմակերպում և իրականացնում վարակիչ հիվանդությունների իմունականխարգելումը,

քիմիոկանխարգելիչ և բուժիչ միջոցառումները:
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291.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Բացատրել ախտածին կոկերի, կորինեբակտերիաների, միկոբակտերիաների, ախտածին

կլոստրիդիումների առանձնահատկությունները, փոխանցման ուղիները և իրականացնել նրանց

մանրէաբանական հետազոտությունը, կանխարգելիչ միջոցառումները

292. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում ախտածին կոկերի մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և

կանխարգելումը,

2) ճիշտ է նկարագրում կորինեբակտերիաների մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և

կանխարգելումը,

3) ճիշտ է նկարագրում միկոբակտերիաների մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և

կանխարգելումը,

4) ճիշտ է նկարագրում ախտածին կլոստրիդիումների մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և

կանխարգելումը:

293.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Բացատրել աղիքային բակտերիաների ընտանիքի, մալարիայի հարուցչի առանձնահատկությունները,

փոխանցման ուղիները և իրականացնել նրանց մանրէաբանական հետազոտությունը, կանխարգելիչ

միջոցառումները

294. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում սալմոնելաների մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և

կանխարգելումը,

2) ճիշտ է նկարագրում շիգելաների մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և
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կանխարգելումը,

3) ճիշտ է նկարագրում էշերիխիաների մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և

կանխարգելումը,

4) ճիշտ է նկարագրում խոլերայի վիբրիոնի մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և

կանխարգելումը,

5) ճիշտ է նկարագրում պլազմոդիումի մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և

կանխարգելումը:

295.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Բացատրել զոոնոզ ինֆեկցիաների հարուցիչների և վիրուսների առանձնահատկությունները, փոխանցման

ուղիները և իրականացնել նրանց մանրէաբանական հետազոտությունը, կանխարգելիչ միջոցառումները

296. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում բրուցելաների մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և

կանխարգելումը,

2) ճիշտ է նկարագրում սիբիրյան խոցի հարուցչի մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց մանրէաբանական հետազոտումը և

կանխարգելումը,

3) ճիշտ է նկարագրում ժանտախտի և տուլարեմիայի հարուցիչների մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական,

կենսաբանական առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, նրանց

մանրէաբանական հետազոտումը և կանխարգելումը,

4) ճիշտ է նկարագրում վիրուսների կառուցվածքը, քիմաիական կազմը, դասակարգումը առաջացրած

հիվանդությունները, լաբորատոր ախտորոշման առանձնահատկությունները և կանխարգելումը,
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բակտերիոֆագեր:

23. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ>>

297. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-023

298. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորեցնել ուսանողին նկարագրել մակաբույծներն ըստ իրենց ձևաբանական,

ֆիզիոլոգիական հատկանիշների, ներկայացնել դրանց հետազոտման եղանակները: Ներկայացնել

ախտածին նախակենդանիների, կլոր և տափակ որդերի առանձնահատ կությունները, փոխանցման

ուղիները , իրականացնել դրանց մակաբուծաբանական հետազոտությունը և կանխարգելիչ

միջոցառումները:

299. Մոդուլի տևողությունը 36ժամ

300. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-022

<<Բժշկական մանրէաբանություն՝վիրուսաբանության  և իմունաբանության հիմունքներով>> մոդուլը:

301. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

302. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Նկարագրել մակաբույծներն ըստ իրենց ձևաբանական, ֆիզիոլոգիական հատկանիշների, ներկայացնել

դրանց հետազոտման եղանակները

303. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է բացատրում մակաբույծների դերը և կենսագործունեության ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի

վրա,

2)ճիշտ է դասակարգում և տարբերակում մակաբույծներն ըստ իրենց ձևաբանական հատկանիշների,

3)ճիշտ է նկարագրում, հետազոտում և տարբերակում մակաբույծներն ըստ իրենց ֆիզիոլոգիական

հատկությունների,

4) ճիշտ է ներկայացնում հետազոտվող նյութի հավաքման և տեղափոխման կանոնակարգը:

304. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել ախտածին նախակենդանիների, կլոր և տափակ որդերի առանձնահատկությունները,
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փոխանցման ուղիները, իրականացնել դրանց մակաբուծաբանական հետազոտությունը և կանխարգելիչ

միջոցառումները

305. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում ախտածին նախակենդանիների մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական,

կենսաբանական առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, դրանց

մակաբուծաբանական հետազոտումըև կանխարգելումը

2) ճիշտ է նկարագրում կլոր որդերի մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները,դրանց կողմից առաջացրած հիվանդությունները, մակաբուծաբանական

հետազոտումը և կանխարգելումը

3) ճիշտ է նկարագրում տափակ որդերի մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական

առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները, դրանց մակաբուծաբանական

հետազոտումը և կանխարգելումը:

24. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

306. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-024

307. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել համաճարակաբանության սկզբունքները, հիգիենիկ և

համա- ճարակային հսկողության կարգը, համաճարակային գործընթացը, վարակազերծման

կազմակերպումը, վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման սկզբումքները, վարակի օջախում

համաճարակային միջոցառումների կազմակերպումը, վարակիչ հիվանդությունների

իմունոկանխարգելումը, ներհիվանդանոցային ինֆեկցիայի կանխարգելումը:

308. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

309. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-023 << Բժշկական

մանրէաբանություն՝ մակաբուծաբանության հիմունքներով>>և ՔԳԿ-5-14-028 <<Մասնավոր

դեղաբանություն:Ստամոքս-աղիքային, արյան համակարգի, միզամուղ, հորմոնալ, արգանդի տոնուսի և
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կծկողունակության, H1, H2 ընկալիչների վրա ազդող հակատուբերկուլոզային, հակավիրուսային և

հակապարազիտար դեղեր և դրանց ազդեցության մեխանիզմները>> մոդուլները:

310. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

311.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել համաճարակաբանությունը որպես գիտություն, նրա խնդիրները, հիգիենիկ և

համաճարակային հսկողության կանոնակարգը, համաճարակային գործընթացը

312. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում համաճարակաբանությունը որպես գիտություն,

2) ճիշտ է ներկայացնում համաճարակաբանության խնդիրները, հետազոտման մեթոդները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հիգիենիկ և համաճարակային հսկողությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում վարակի աղբյուրը, փոխանցման ուղիները,

5) ճիշտ է ներկայացնում համաճարակային գործընթացը,

6) ճիշտ է ներկայացնում համաճարակի տարածման ուղիները,

7) ճիշտ է ներկայացնում ազգաբնակչության ընկալությունը տվյալ ինֆեկցիոն հիվանդության նկատմամբ,

8) ճիշտ է ներկայացնում համաճարակային գործընթացի ինտենսիվության աստիճանները (սպորադիկ,

էպիդեմիա, պանդեմիա, էնդեմիա, էկզոտիկհիվանդություններ):

313.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի հիմունքները և կանխարգելման

միջոցառումները

314. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում միջոցառումներ վարակի աղբյուրի ժամանակ,

2) ճիշտ է կատարում միջոցառումներ փոխանցման մեխանիզմների դեպքում,

3) ճիշտ է կատարում միջոցառումներ ընկալող օրգանիզմի նկատմամբ:

315. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել համաճարակային միջոցառումները վարակիչհիվանդություններիօջախում

316. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում վարակի աղբյուրի հայտնաբերում,

2) ճիշտ է կատարում հիվանդ մարդու նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառումները,
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3) ճիշտ է կատարում կոնտակտավորների նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառումները,

4) ճիշտ է կատարում արտաքին միջավայրի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառումները:

317. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել վարակազերծման կազմակերպումը

318. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վարակազերծման կազմակերպումը, նրաձևերը,

2) ճիշտ է կատարում կանխարգելիչ դեզինֆեկցիա,

3) ճիշտ է կատարում ընթացիկ դեզինֆեկցիա,

4) ճիշտ է կատարում եզրափակիչ դեզինֆեկցիա:

319. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել կանխարգելիչ պատվաստումների կազմակերպումը

320. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կանխարգելիչ պատվաստումների կազմակերպումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կանխարգելիչ պատվաստումների ազգային ծրագիրը,

3) ճիշտ է ներկայացնում պատվաստումների հակացուցումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում պատվաստումների հետևանքով առաջացող բարդությունները:

321. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելումը

322. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վարակների համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպումը և

իրականացումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում համաճարակային ռեժիմի կազմակերպումը ստացիոնարում,

3) ճիշտ է ներկայացնում ստացիոնարում խմբակային ներհիվանդանոցային վարակների վերացման

աշխատանքները:

25. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԻԳԻԵՆԱ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԷԿՈԼՈԳԻԱ>>

323. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-025

324. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մարդու առողջության և կենսագործունեության վրա

ազդող միջավայրի գործոնների մասին ընդհանուր գիտելիքներ ու կարողություններ՝ դրանց



74

սանիտարահիգիենիկ գնահատման և համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ:

325. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

326. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

327. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

328.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Սահմանել օդային միջավայրի քիմիական կազմը, ֆիզիկական հատկությունները, դրա էկոլոգիական և

հիգիենիկ նշանակությունը օրգանիզմի վրա, աղտոտման աղբյուրները, սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

կանխարգելիչ միջոցառումները

329. Կատարման չափանիշներ 1) 1) ճիշտ է բացատրում էկոլոգիան և հիգիենան որպես գիտություններ և նրանց փոխադարձ կապը,

2) ճիշտ է սահմանում օդային միջավայրի քիմիական կազմը և ֆիզիկական հատկությունները,

3) ճիշտ է նկարագրում մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուրները, սանիտարահիգիենիկ նորմերը և

նրա պաշտպանիչ միջոցառումները:

330.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

2) Բացատրել հողի և ջրի ֆիզիկական հատկությունները, քիմիական կազմը, նրանց ազդեցությունը մարդու

առողջության վրա, աղտոտման աղբյուրները և կանխարգելիչ միջոցառումները

331. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում հողի քիմիական կազմը, նրա ինքնամաքրումը, աղտոտման աղբյուրները,

անթրոպոգեն գործոնի ազդեցությունը նրա վրա, հողի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունները,

2) ճիշտ է նկարագրում ջրի էկոլոգիական և հիգիենիկ նշանակությունը,

3) ճիշտ է նկարագում ջրի մաքրումն ու վարակազերծումը,

4) ճիշտ է վորցնում ջրի նմուշը քիմիական և բակտերիոլոգիական հետազոտությունների համար, որոշում

նրանց օրգանոլեպտիկ հատկությունները,

3) 5) ճիշտ է որոշում մնացորդային քլորի քանակը ջրում:

332. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բացատրել սննդի էկոլոգիական և հիգիենիկ նշանակությունը
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333. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում ռացիոնալ սնունդը, դրա նորմերը կախված ֆիզիոլոգիական

առաձնահատկություններից,

2) ճիշտ է նկարագրում սպիտակուցների, ածխաջրերի և ճարպերի հիգիենիկ նշանակությունը օրգանիզմի

համար,

3) ճիշտ է նկարագրում վիտամինների, հանքային աղերի հիգիենիկ նշանակությունը օրգանիզմի համար,

4) ճիշտ է նկարագրում սննդի կառուցահատվածը, դրա պլանավորումը, սարքավորումները, հիգիենիկ

ռեժիմը և սահմանում հսկողություն սննդամթերքի արտադրության, տեղափոխման ու իրացման վրա,

դրանց գնահատումը, կազմում բուժական դիետաներ,

5) ճիշտ է բացատրում գերսնուցում, թերսնուցում հասկացությունները, դրանց հետևանքով առաջացած

հիվանդությունները և նկարագրում սննդային թունավորումները:

334. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բացատրել կենսաբանական հարմարողական ռիթմերը, դրանց որոշումն ու գնահատումը

335. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում հարմարողական ռիթմերի տեսակները և դրանց դասակարգումը,

2) ճիշտ է բացատրում ներբջջային կենսառիթմերը,

3) ճիշտ է կազմում օրվա ռեժիմն ըստ քրոնոտիպի,

4) ճիշտ է որոշում օրգանիզմի հոգնածությունը ստուգիչ աղյուսակներով:

336. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Բացատրել ուրբանիզացիայի հիմնախնդիրներն ու մարդու էկոլոգիան

337. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում ուրբանիզացիայի էկոլոգիական և հիգիենիկ հիմնախնդիրները,

2) ճիշտ է նկարագրում էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը բանկչության առողջության և

դեմոգրաֆիկ ցուցանիշների վրա,

3) ճիշտ է վերլուծում շինության բնական և արհեստական լուսավորվածության պայմանները,

4) Ճիշտ է գնահատում և հաշվարկում բուժպրոֆ հիմնարկների հողհատկացումը և պլանավորումը,

5) Ճիշտ է նկարագրում հիվանդասենյակների սան-հիգիենիկ հետազոտությունը և կազմակերպում

համապատասխան սան-լուս աշխատանքները:
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26. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

338. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-026

339. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել դեղորայքային ձևերը, տալ դեղի բնութագիրը՝ ըստ նրանց

ֆարմակոկինետիկ և ֆարմակոդինամիկ հատկանիշների, իմանալ դեղանյութերի դուրս գրման

սկզբունքները դեղատոմսում, կարողանալ օգտվել տեղեկագրերից:

340. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

341. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-001<<Լատիներեն լեզվի

հիմունքներ՝ բժշկական տերմինաբանությամբ>>  և ՔԳԿ-5-14-015«Մարդու նորմալ անատոմիա՝

պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի կառուցվածքը :

Զգայարաններ», մոդուլները:

342. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

343. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տարբերակել և ցուցադրել դեղորայքային ձևերը

344. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է խմբավորում դեղերի բազմության միջից կարծր, հեղուկ, փափուկ դեղաձևերը,

2) ճիշտ է բացատրում դեղորայքային ձևերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում դեղորայքային ձևերի կիրառման և պահպանման պայմանները:

345.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել դեղորայքի դուրս գրման սկզբունքները և անհրաժեշտության դեպքում դուրս գրել

դեղատոմս

346. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դեղատոմսի ձևերը, կառուցվածքը,

2) ճիշտ է բացատրում դեղատոմսում առկա կրճատումները, օգտագործման եղանակները՝ պահպանելով

դեղատոմսի դուրս գրման կանոնները,

3) ճիշտ է օգտվում մասնագիտական տեղեկագրերից և անոտացիաներից:
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347. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ֆարմակոդինամիկայի և ֆարմակոկինետիկայի հիմնական դրույթները և սկզբունքները:

348. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ներմուծման ուղիները՝ բացատրելով առանձնահատկությունները և օրգանիզմում

առաջացած փոփոխությունները դեղանյութերի կրկնակի ներմուծման ժամանակ և զուգորդված կիրառման

ժամանակ,

2) ճիշտ է ներկայացնում նյութերի ազդեցության տեսակները, տարրաբաշխման վրա ազդող գործոնները,

դեղանյութերի արտազատման ուղիները,

3) ճիշտ է տարբերակում դեղաչափի՝ դոզայի տեսակները՝ նշելով առանձնահատկությունները:

27. ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ   <<ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ, ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎՐԱ

ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ, ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԻԱԼ, ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՆԵԽԻՉ ԵՎ ՔԻՄԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԴԵՂԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ>>

349. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-027

350. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել դասակարգել դեղամիջոցների խմբերը և ենթախմբերը՝

ըստ օրգան-համակարգերի, նյութափոխանակության, մանրէների, ախտաբանական վիճակների վրա

ունեցած ազդեցության:

351. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

352. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-026<<Ընդհանուր

դեղաբանություն>> մոդուլը:

353. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

354.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգերի վրա ազդող դեղամիջոցներին,

ըստ խմբերի և ենթախմբերի

355. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում տվյալ խմբերի դեղամիջոցները,
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2) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,

3) անհրաժեշտության դեպքում ընտրում է և առաջարկում հոմանիշ դեղերը՝ նշելով կիրառման

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերից սպասվող բարդությունները, կողմնակի երևույթները և վերջիններիս

կանխման եղանակները,

5) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերի գերդոզավորումից առաջացած թունավորման նշանները և I

բուժօգնության սկզբունքները,

6) ճիշտ է դուրս գրում այս խմբի դեղերը դեղատոմսում:

356.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել շնչական և սիրտ-անոթային համակարգերի վրա ազդող դեղամիջոցները՝ ըստ խմբերի և

ենթախմբերի

357. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում տվյալ խմբի դեղամիջոցները,

2) ճիշտ էներկայացնում այս դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,

3) անհրաժեշտության դեպքում ընտրում և առաջարկում է հոմանիշ դեղերը՝ նշելով կիրառման

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերից սպասվող բարդությունները, կողմնակի երևույթները և

վերջիններիս կանխման եղանակները,

5) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերի գերդեզավորումից առաջացած թունավորման նշանները և կիրառվող

առաջին բուժօգնության սկզբունքները,

6) ճիշտ է դուրս գրում այս խմբի դեղերը դեղատոմսում:

358.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել և դասակարգել անտիսեպտիկները (հականեխիչները), հակաբակտերիալ

քիմիոթերապևտիկ և հակասնկային դեղամիջոցները

359. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում տվյալ խմբի դեղամիջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ խմբի դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,
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3) անհրաժեշտության դեպքում ընտրում և առաջարկում է հոմանիշ դեղերը՝ նշելով կիրառման

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերից սպասվող բարդությունները, կողմնակի երևույթները և վերջիններիս

կանխման եղանակները,

5) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերի գերդոզավորումից առաջացած թունավորման նշանները և կիրառվող

I բուժօգնության սկզբունքները,

6) ճիշտ է դուրս գրում այս խմբի դեղերը դեղատոմսում:

28. ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ   <<ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ՍՏԱՄՈՔՍ-ԱՂԻՔԱՅԻՆ, ԱՐՅԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻԻ, ՄԻԶԱՄՈՒՂ,

ՀՈՐՄՈՆԱԼ, ԱՐԳԱՆԴԻ ՏՈՆՈՒՍԻ ԵՎ ԿԾԿՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, H1, H2 ԸՆԱԿԼԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ, ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԱՅԻՆ,

ՀԱԿԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱԿԱՊԱՐԱԶԻՏԱՐ ԴԵՂԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ>>

360. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-028

361. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել դասակարգել դեղամիջոցների խմբերը և ենթախմբերը՝

ըստ օրգան-համակարգերի, նյութափոխանակության, մանրէների, ախտաբանական վիճակների վրա

ունեցած ազդեցության:

362. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

363. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-027<< Մասնավոր

դեղաբանություն : Նյարդային, շնչառական, սիրտ-անոթային համակարգերի վրա ազդող դեղեր,

հակաբակտերիալ, հակասնկային, հականեխիչ , քիմիոթերապևտիկ դեղեր և դրանց ազդեցության

մեխանիզմները >> մոդուլը:

364. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

365. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ստամոքս-աղիքային տրակտի, արյան համակարգի, ինչպես նաև պլազմային փոխարինող
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դեղամիջոցները

366. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում տվյալ խմբերիի դեղամիջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում այս խմբերի դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,

3) անհրաժեշտության դեպքում ընտրում և առաջարկում է հոմանիշ դեղերը՝ նշելով կիրառման

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերից սպասվող բարդությունները, կողմնակի երևույթները և վերջիններիս

կանխման եղանակները,

5) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերի գերդոզավորումից առաջացած թունավորման նշանները և

կիրառվող I բուժօգնության սկզբունքները,

6) ճիշտ է դուրս գրում այս խմբի դեղերը դեղատոմսում:

367.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել և դասակարգել հորմոնալ դեղամիջոցները, արգանդի տոնուսի և կծկումների վրա ազդող

դեղամիջոցները, միզամուղները, և H1 և H2 ընկալիչների վրա ազդող դեղամիջոցները

368. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում տվյալ խմբերի դեղամիջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ խմբերի դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,,

3) անհրաժեշտության դեպքում ընտրում և առաջարկում է հոմանիշ դեղերը՝ նշելով կիրառման

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերից սպասվող բարդությունները, կողմնակի երևույթները և վերջիններիս

կանխման եղանակները,

5) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերի գերդեզավորումից առաջացած թունավորման նշանները և

կիրառվող բուժօգնությունը,

6) ճիշտ է դուրս գրում այս խմբի դեղերը դեղատոմսերում:

369.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել և դասակարգել հակավիրուսային, հակատուբերկուլյոզային, հակաամեոբային,

հակաճիճվային դեղամիջոցները
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370. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում տվյալ խմբերի դեղամիջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ խմբերի դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,

3) անհրաժեշտության դեպքում ընտրում և առաջարկում է հոմանիշ դեղերը՝ նշելով կիրառման

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերից սպասվող բարդությունները, կողմնակի երևույթները և վերջիններիս

կանխման եղանակները,

5) ճիշտ է ներկայացնում այս դեղերի գերդոզավորումից առաջացած թունավորման նշանները և կիրառվող

առաջին բուժօգնության սկզբունքները,

6) ճիշտ է դուրս գրում այս խմբի դեղերը դեղատոմսում:

29. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ>>

371. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-029

372. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին հոգեբանության հիմնական խնդիրներին և

մեթոդներին: Ուսանողներին ուսուցանել ճիշտ ընկալել այն բոլոր հոգեկան գործընթացների և երևույթների

էությունը, վերջիններիս զարգացումը, որոնք կապված են անձի ձևավորման հետ: ՈՒսանողը պետք է

կարողանա ներկայացնել նաև հոգեկան պրոցեսների առանձնահատկությունները առողջ և հիվանդ

մարդկանց մոտ, ինչպես նաև տիրապետել հաղորդակցման միջոցներին ու ֆունկցիաներին, սթրեսային և

կոնֆլիկտային իրավիճակների լուծման ուղիներին: ՈՒնենալ բավարար գիտելիքներ և պատկերացումներ

այս ոլորտի վերաբերյալ:

373. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

374. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

375. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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376.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել հոգեբանությունը որպես գիտություն, նրա հետազոտման եղանակները, անձի

հոգեբանական բնութագիրը և առանձնահատկություններ

377. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում հոգեբանությունը որպես գիտություն և ներկայացնում վերջինիս հետազոտման

մեթոդները,

2) ճիշտ է ներկայացնում անձի հոգեբանական բնութագիրը անհատ, առանձնահատկություն,

անձնավորություն հասկացությունները.

3) ճիշտ է սահմանում անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները և ներկայացնում խառնվածքի

տիպերը, բնավորության գծերը, ընդունակությունների բացահայտումը, զարգացումը:

378.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել ճանաչողական գործընթացի ընդհանուր բնութագիրը և անձի գործունեության

հուզակամային ոլորտը

379. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանաչողական գործընթացի ընդհանուր բնութագիրը և դրա փուլերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ուշադրություն և ցրվածություն հասկացությունները,

3) ճիշտ է նկարագրում ըմբռնում, հիշողություն և մտածողություն հասկացությունները, տեսակները,

խանգարումները,

4) ճիշտ է նկարագրում զգայություն հասկացությունը և դասակարգումը, «զգայության շեմք»

հասկացողությունը,

5) ճիշտ է սահմանում երևակայություն հասկացությունը և ներկայացնում երևակայության տեսակները,

6) ճիշտ է ներկայացնում հույզերի և զգացմումքների տեսակները,

7) ճիշտ է նկարագրում անձի գործունեության հուզակամային ոլորտները:

380.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել բժշկական հոգեբանությունը որպես գիտություն, սահմանել անձի հոգեբանական

պաշտպանական մեխանիզմները, ներկայացնել բուժաշխատողների մասնագիտական գիտելիքները,

հմտությունները և այլ հատկանիշները

381. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական հոգեբանությունը, նրա հիմնական մեթոդները և խնդիրները,
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2) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանական և մարմնահոգեկան գործընթացները,

3) ճիշտ է սահմանում անձի հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները և անձի

հակազդեցությունները:

4) ճիշտ է ներկայացնում հակազդեցություն հասկացությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում բուժաշխատողի մասնագիտական և անձնային հատկանիշները և

հաղորդակցումը պացիենտի հետ:

382.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել քույրական միջամտությունների իրականացման հոգեբանությունը, հոգեպրոֆիլակտիկա,

հոգեհիգիենա, հոգեթերապիա հասկացություները, իրականցնել հոգեբանական խնամք

383. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում քույրական միջամտության հոգեբանությունը, հոգեբանորեն

նախապատրաստում է պացիենտին հետազոտման և բուժական մանիպուլյացիանների,

2) ճիշտ է սահմանում հոգեպրոֆիլակտիկա, հոգեհիգիենա, և հոգեթերապիա հասկացությունները,

իրականացնում է հոգեպրոֆիլակտիկ միջոցառումներ,

3) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանական խնամքը մահացողի նկատմամբ, և ցուցաբերում է

հոգեբանական մոտեցում մահացողի հարազատներին:

30. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

384. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-030

385. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ մանկավարժական և կառավարման հոգեբանությանն առնչվող

գիտելիքներ, ուսուցանել ուսումնական գործունեության հոգեբանության դրույթներ, որպեսզի նրանք

կարողանան իրենց դրսևորել որպես դասավանդողներ: Տիրապետեն մանկավարժի մասնագիտական

կարողություններին, մանկավարժական տակտի և էթիկայի հոգեբանական հիմունքներին, ինչպես նաև

ձևավորել ունակություններ` ճիշտ և արդյունավետ կազմակերպել աշխատանքը բուժքույրերի և մյուս

ենթակաների հետ, իսկ կոնֆլիկտային իրավիճակներում՝ գտնել ճիշտ ելք , դրսևորել պատշաճ դիրք:
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386. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

387. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-029 «Ընդհանուր և

բժշկական հոգեբանություն» և ՔԳԿ-5-14-032«Մանկավարժության հիմունքներ և դասավանդման

մեթոդիկա:Դասավանդման մեթոդիկա» մոդուլները։

388. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

389. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել մանկավարժական տակտի և էթիկայի հոգեբանական հիմունքներին

390. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական հոգեբանության խնդիրները, ուսուցման կառավարման

էությունն ու տեսակները,

2)ճիշտ է ներկայացնում ուսումնական գործունեության կառուցվածքը և ուսուցման գործընթացի վրա

ազդող գործոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում դաստիարակության հոգեբանությունը` որպես մարդու զարգացման

հոգեբանության օրգանական մաս,

4) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժի դերը կրթության և դաստիարակության գործում,

5) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժի անձի ազդեցությունը սովորողի անձի վրա,

6) ճիշտ է ներկայացնում դասախոս - ուսանող փոխազդեցությունը և փոխհարաբերությունները,

մանկավարժական տակտի, մանկավարժական էթիկայի նշանակությունը:

391.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տիրապետել կառավարման համակարգում մարդկային գործոնի դերի, կոլեկտիվում կոնֆլիկտների

կանխման և հաղթահարման ուղիներին

392. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում մարդկային գործոնի դերը կառավարման համակարգում,

2)ճիշտ է ներկայացնում կառավարման հոգեբանական կողմերը, ղեկավարման հոգեբանական և իմիջի

ձևավորման սկզբունքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ղեկավարի անձնային և սոցիալ-հոգեբանական հատկանիշները,
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4) ճիշտ է ներկայացնում ավտորիտար, լիբերալ և դեմոկրատ առաջնորդների առանձնահատկությունները,

5)ճիշտ է ներկայացնում կոլեկտիվի ընդհանուր բնութագիրը, ձևավորումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտները կոլեկտիվում և դրանց կանխման և հաղթահարման ուղիները,

7) ճիշտ է ներկայացնում բանակցությունների դերը ժամանակակից կառավարման համակարգում և դրանց

վարման մշակույթը:

31. ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ:

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ>>

393. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-031

394. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ցանոթացնել մանկավարժություն գիտության խնդիրներին ,հիմնական

հասկացություններին , անձնավորության զարգացման գործոններին,մանկավարժական մտքի

զարգացման ընթացքին ,բացահայտել դաստիարակության գործընթացի կառուցվածքը և դասավանդման

հիմնական ֆունկցիաները,նկարագրել ուսւոմնական գործընթացի կառուցվածքը,հիմնական

ֆունկցիաները ,մեթոդները և կազմակերպման ձևերը ,բացահայտել ուսուցման ժամանակակակից

մոտեցումները և մանկավարժական աշխատանքի առանձնահատկությունները սոցիալական տարբեր

խմբերի հետ :

395. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

396. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-029 «Ընդհանուր  և

բժշկական հոգեբանության հիմունքներ»մոդուլը:

397. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է :

398.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել մանկավարժության խնդիրները ,հիմնական հասկացությունները , ծանոթացնել

մանկավարժական մտքի զարգացման ընթացքին,բացահայտել անձի զարգացման գործոնները և անձի
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ձևավորումը որպես մանկավարժական խնդիր:

399. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում մանկավարժության կառուցվածքը,խնդիրները և հիմնական հասկացությունները

2) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական գիտելիքների պատմական ուղղությունները

3)ճիշտ է ներկայացնում անձի զարգացման գործոնները և տարիքային փուլերը

4) ճիշտ է բացատրում կենսաբանական և սոցիալական միջավայրի նշանակությունը անձի ձևավորման

գործում

400.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել դաստիարակության գործընթացի կառուցվածքը ,հիմնական ֆունկցիաները,

կազմակերպման առանձնահատկությունները և արդյունավետությունը, լուսաբանել դաստիարակության

տեսությունների վերլուծությունը, պարզաբանել ուսուցման գործընթացի կառուցվածքը, հիմնական

ֆունկցիաները ,սկզբունքները և կազմակերպման ձևերը:

401. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում դաստիարակության ֆունկցիաները

2) ճիշտ է ներկայացնում դաստիարակության սկզբունքները և մեթոդները

3) ճիշտ է ներկայացնում դաստիարակության տեսությունների վերլուծությունը

4) ճիշտ է ներկայացնում դաստիարակության գործընթացի շարժիչ ուժերը

5) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման էությունը ,հիմնական ֆունկցիաներրը,սկզբունքները,մեթոդները և

կազմակերպման ձևերը

402.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Պարզաբանել ուսուցման ժամանակակից մոտեցումները ,ավանդական ուսուցման օպտիմալացման

մեթոդները ,ներկայացնել մանկավարժական աշխատանքի առանձնահատկությունները սոցիալական

տարբեր խմբերի հետ,հոգեբանա-մանկավարժական վերլուծության մեթոդիկան,պարզաբանել

մանկավարժության և բժշկահոգեբանական գործունեության փոխպայմանավորվածությունը:

403. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման ժամանակակից մոտեցումները

2) ճիշտ է բացահայտում տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության առանձնահատկությունները
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3) ճիշտ է գնահատում փոխհաաբերությունները կոլեկտիվում

4) ճիշտ է պատկերացնում հոգեբանական և մանկավարժական ծառայությունների համալիր օգնություն

32. ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ    <<ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ   ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ: ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ

ՄԵԹՈԴԻԿԱ>>

404. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-032

405. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ցանոթացնել ուսանողին դասավանդման հմտություններին ,յուրացնել

մանկավարժական գիտության հիմնադրույթները անձի դաստիարակության և ուսւոմնասիրության

գործում:

406. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

407. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-031«Մանկավարժության

հիմունքներ և դասավանդման մեթոդիկա: Մանկավարժության   հիմունքներ»մոդուլը:

408. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է :

409.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել մանկավարժական գործունեության հիմնական խնդիրները,նպատակները,ուսանողի մոտ

ձևավորել և զարգացնել հասրակական ակտիվություն և իմացական ինքնուրույնություն,ուսումնասիրել

մանկավարժական վարպետության բաղադրիչները,բացահայտել մանկավարժական կարողությունները և

հմտությունները:

410. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական գործունեության խնդիրները,նպատակները

2) ճիշտ է հասկանում առանձին հասկացությունների միջև եղած կապերը

3) ճիշտ է դասակարգում մանկավարժական վարպետության բաղադրիչները

4) ճիշտ է ըմբռնում ուսուցման կրթական ,դաստիարակչական և զարգացնող ֆունկցիաների

միասնականությունը
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411.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել մանկավարժի անձնային և մասնագիտական որակները,ծանոթացնել մանկավարժական

ժամանակակից մոդելի հետ ,ներկայացնել մանկավարժական հաղորդակցման

առանձնահատկությունները և դասվանդման ավանդական և ժամանակակից մեթոդները

412. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական ընդունակությունների կառուցվածքը և ձևավորումը

2) ճիշտ է ընկալում դասավանդումը որպես մանկավարժական հաղորդակցման ձև

3) ճիշտ է հասկանում ուսուցման ,ինքնակրթության և փոխկրթության կապը

4) ճիշտ է նկարագրում դասավանդման ավանդական և ժամանակակից մեթոդները

413.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ծանոթացնել ուսուցման կազմակերպման ձևերին և օպտիմալացման եղանակներին,ներկայացնել

գիտելիքների գնահատման համակարգերի վերլուծությունը , ժամանակակակից

մոտեցումները,բացահայտել մանկավարծակա գիտելիքների դերը քույրական գործի ապագա

մասնագետների պատրաստման գործում:

414. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում ուսումնական իրադրությունները,ուսումնական գործողությունները,

գիտելիքների գնահատումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կրթական նորարարական գործընթացները,

3) ճիշտ է վերլուծում գիտելիքների գնահատման համակարգերը,

4) ճիշտ է ըմբռնում գիտելիքների գնահատման ժամանակակակից մոդելները և կիրառվող

հնարքները:

33. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՌԱՋԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

415. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-033

416. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝ տարբեր տեսակի

վնասվածքների և տերմինալ վիճակների ժամանակ առաջին բուժօգնության տեսակների և իրականացման

եղանակների մասին:
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417. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

418. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-015<<Մարդու անատոմիա՝

պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի կառուցվածքը:

Զգայարաններ >> , ՔԳԿ-5-14-019 «Նորմալ ֆիզիոլոգիա: Զգայական համակարգի ֆիզիոլոգիա:

Գլխուղեղի բարձրագույն նյարդային գործառույթները» ,ՔԳԿ-5-14-042<< Քույրական գործի հիմունքներ և

քույրական գործընթաց:Քույրական գործընթաց>> մոդուլները:

419. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

420.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ցուցաբերել առաջին բժշկական օգնություն ցրտահարությունների, այրվածքների և վնասվածքների

ժամանակ

421. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վնասող ազդակի ազդեցության վերացման եղանակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ցավային շոկի կանխարգելումը և ցավազրկող միջոցների օգտագործումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում վնասված հյուսվածքի առաջնային մշակումը և վիրակապումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում տուժածին անվտանգ տեղափոխելու միջոցները և բժշկական անձնակազմի

իրազեկումը:

422. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ցուցաբերել առաջին բժշկական օգնություն կոտրվածքների և պոլիտրավմաների ժամանակ

423. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կոտրվածքներին բնորոշ նշանները, որոնց առկայության դեպքում ախտորոշվում

է հնարավոր կոտրվածք,

2) ճիշտ է ներկայացնում կոտրվածքի տեսակները և նրանց հետևանքով հնարավոր ախտաբանական

պրոցեսները,

3) ճիշտ է սահմանում կոտրվածքների ժամանակ առաջին բժշկական օգնության սկզբունքները,

անշարժացման մեթոդները և ճիշտ է կատարում կոտրվածքի իմմոբիլիզացիան ձեռքի տակ եղած
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միջոցներով,

4) ճիշտ է ներկայացնում ցավային շոկի կանխարգելման միջոցները,

5) ճիշտ է ներկայացնում պոլիտրավմաների ժամանակ առաջին բժշկական օգնության ցուցաբերման

առանձնահատկությունները:

34. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ>>

424. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-034

425. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ձևավորել ուսանողների մոտ տեսական գիտելիքներ և գործնական

հմտություններ՝ խաղաղ և ռազմական արտակարգ իրավիճակներում աշխատանքները ճիշտ

կազմակերպելու և պատեհաժամ բուժօգնություն ցուցաբերելու համար:

426. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

427. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-033 <<Առաջին բժշկական

օգնություն >> մոդուլը:

428. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

429. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աղետների բժշկության ծառայության կազմակերպումը

430. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աղետների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում աղետի օջախում մարդու առողջության վրա ազդող վնասակար գործոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժտարահանման ժամանակակից համակարգը արտակարգ իրավիճակներում,

4) ճիշտ է ներկայացնում սանառողջաբանական և հակահամաճարակային միջոցառումները արտակարգ

իրավիճակներում,

5) ճիշտ է ներկայացնում տուժածների որոնման, տեղափոխման, տուժածին մոտենալու տարբեր

մեթոդներն աղետի օջախում,
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6) ճիշտ է ներկայացնում և կազմակերպում բուժտեսակավորումը աղետի օջախում:

431. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել բուժծառայության գործողությունները ճառագայթման, վարակման օջախում

432. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում ճառագայթաակտիվ նյութեր, ճառագայթաակտիվություն, իոնացնող ճառագայթում,

ճառագայթային վթար, ճառագայթավտանգ օբյեկտ հասկացությունները, ներկայացնում է ԱԷԿ-ը և ԱԷԿ-ի

վթարների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճառագայթային ախտահարումները, կազմակերպում առաջին բուժօգնության

միջոցառումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բնակչության գործողությունները ճառագայթային վարակման վտանգի դեպքում,

4) ճիշտ է ներկայացնում ճառագայթային բաժնեչափական հսկման սարքերի աշխատանքի սկզբունքները,

նրանց շահագործման կարգը, կատարում յոդային կանխարգելում և դեզակտիվացման միջոցառումներ:

433. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել բուժծառայության գործողությունները քիմիական վարակման օջախում

434. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում քիմիապես վտանգավոր օբյեկտ, քիմիական վթար, ուժեղ ներգործության

թունավոր նյութեր հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ՈւՆԹՆ-ների հատկություները, դասակարգումը, թունավորման կլինիկական

պատկերը և կատարում բուժօգնություն նախահոսպիտալային փուլում,

3) ճիշտ է ներկայացնում մարտական թունավոր նյութերը և թունավորման ժամանակ կատարում

բուժօգնություն նախահոսպիտալային փուլում,

4) ճիշտ է ներկայացնում բնակչության գործողությունները քիմիական վարակման օջախում, դեգազացման

մեթոդները, ցուցադրում հակաքիմական հետախուզման սարքերի կառուցվածքը, աշխատանքի ձևը,

կատարում դեգազացման միջոցառումներ, օգտվում քիմիական հետախուզման սարքերից:

435. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Դասակարգել և տարբերակել բնական և սոցիալական աղետները

436. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում երկրաշարժի օջախի բժշկատակտիկական բնութագիրը, առաջին բուժօգնություն

ցուցաբերում երկարատև ճնշման համախտանիշի դեպքում,
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2) ճիշտ է նկարագրում ջրհեղեղի օջախի բժշկատակտիկական բնութագիրը և առաջին բուժօգնություն

ցուցաբերում ջրահեղձման դեպքում,

3) ճիշտ է սահմանում սողանքի օջախը և կազմակերպում բնակչության գործողությունները սողանքի

օջախում,

4) ճիշտ է կազմակերպում առաջին բուժօգնությունը կայծակնահարության և էլեկտրահարության դեպքում,

5) ճիշտ է դասակարգում սոցիալական աղետները և ներկայացնում առաջին բուժօգնությունը ալկոհոլային

կոմայի, թմրանյութերով թունավորման դեպքում,

6) ճիշտ է կազմակերպում անձի վարքագիծը և գործողությունները ահաբեկչության դեպքում:

35. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ>>

437. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-035

438. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ տեսական գիտելիքներ և գործնական ունակություններ, որոնց

օգնությամբ ուսանողը կկարողանա նպաստել անհատի առողջության պահպանմանը և անվտանգությանը,

բուժօգնության որակի բարձրացմանը` հիմնվելով նորմատիվ ակտերի, կլինիկական չափորոշիչների վրա,

ինչպես նաև առողջության վրա ազդող վնասակար գործոնների վերացման և կանխարգելման ուղությամբ

կարողություների ուսուցանումը:

439. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

440. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042<< Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց:Քույրական գործընթաց>> մոդուլը:

441. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

442.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Նկարագրել /առողջություն բոլորի համար-21`/ խնդիր 16-բուժօգնության որակի ապահովումը: Տիրապետել

բուժօգնության որակի ապահովման և բարելավման մեթոդներին
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443. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առողջապահության բարեփոխումները,

2) ճիշտ է բացատրում <<լավագույնին ձգտելու կենսակերպի փոփոխության>> տեսակետը,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժօգնության որակի ընդհանուր բաղադրիչները/ներդրում, գործընթաց,

արդյունք/,

4) ճիշտ է ներկայացնում բուժօգնության որակի ընդհանուր բնութագրիչները /մատչելիություն, ֆիզիկական

միջավայր, մասնագիտական ասպեկտ, փոխահարաբերություններ, բուժօգնություն տրամադրողներ և

սպառողներ/,

5) տիրապետում է ալգորիթմային մեթոդով մանիպուլիացիաների կատարման տեխնիկային,

6) ներկայացնում է պացիենտի խնամքի առանձնահատկությունները:

444. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բուժքույրական գործը և պացիենտի իրավունքները

445. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում մարդու և պացիենտի իրավունքները,

2) ճիշտ է բացատրում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժքույրերի իրավունքները

ու պարտականությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ բարոյական պարտականությունները,

4) ճիշտ է հաղորդակցվում պացիետների և նրանց ընտանիքի հետ` համարժեք նրանց ախտաբանական և

հոգեկան իրավիճակներին, սոցիալական, հոգևոր և ինտելեկտուալ առանձնահատկություններին,

անձնական կարիքներին,

5) ճիշտ է հաղորդակցվում իր աշխատանքային գործընկերների ու ղեկավարության հետ, կատարում

թիմային աշխատանք, հասկանում յուրաքանչյուր անդամի դերը,

6) ճիշտ է ներկայացնում հիվանդի դերը թիմային աշխատանքում,

7) Ապահովում է աշխատատեղի հարմարավետությունը, հագեցվածությունը անհրաժեշտ բժշկական

սարքավորումներով, խնամքի պարագաներով` աշխատանքը մատչելի և անվնաս դարձնելու համար:

446. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Նկարագրել բուժքույրական գործը և բուժօգնության որակը



94

447. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում <<որակի գնահատումը>>,

2) ճիշտ է պարզաբանում որակ տերմինը,

3) ճիշտ է բացատրում` <<ինչ է նշանակում բուժօգնության որակը>>,

4) ճիշտ է բացատրում բնակչության բժշկական որակյալ օգնությունը և պահանջները,

5) ճիշտ է ներկայացնում որակի շարունակական բարձրացման գործընթացը,

6) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական օգնության գնահատումը և որակի կառավարումը,

7) ճիշտ է ներկայացնում <<առասպելներ որակի մասին>>:

448. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել պացիենտի անվտանգությունը և որակյալ բուժօգնությունը

449. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և կատարում որակյալ և անվտանգ բուժքույրական գործընթացը,

2) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ էթիկայի կանոնները, ներքին կուլտուրանը, խոսքի կուլտուրան,

3) ճիշտ ներկայացնում լավագույնը բարելավելու օրինակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում և ապահովում պացիենտի անվտանգությունը,

5) ճիշտ է բացատրում բժշկական սխալները,

6) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի վատթարացնող վիճակի մասին նախազգուշացնող նշանները,

7) ճիշտ է բացատրում բժշկական սխալների պատասխանատվությունը:

450. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել պացիենտի, հիվանդի անվտանգության ապահովման միջոցառումները

451. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հիվանդի անվտանգության ապահովման մոդելը` համակարգային և ավանդական

մոտեցումներով,

2) ապահովում է դեղորայքի ճշգրիտ ընդունումը,

3) կանխարգելում է դեղորայքային բարդությունները,

4) ներկայացնում է ներարկումների հետևանքով առաջացող բարդությունների կանխարգելման

միջոցառումները,

5) ներկայացնում է տրավմաների կանխարգելման մեթոդները, հատկապես ծերունական և մանկական
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հասակում,

6) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի վատթարացող վիճակի մասին նախազգուշացնող նշանները,

7) ճիշտ է բացատրում բժշկական սխալների պատասխանատվությունը,

8) կանխարգելում է երկարատև անկողնային ռեժիմի բարդությունները:

36. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ   <<ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԵՎ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԿՐԹՈՒՄ>>

452. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-036

453. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն էբարձրացնել բուժքրոջ գիտելիքները և հմտությունները մարդու և պացիենտի

իրավունքների, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների իրավունքների ու

պարտականությունների իմացության ոլորտում:Ծանոթացնել պացիենտի ուսուցման հիմնական

խնդիրներին, տալ տեսական գիտելիքներ և գործնական ունակություններ, որոնց օգնությամբ ուսանողը

կկարողանա նպաստել անհատի առողջության պահպանմանը, ամրապնդմանը և կյանքի որակի

բարձրացմանը` սովորեցնելով նրան իր ապրելակերպը փոխելու միջոցով կանխարգելել

հիվանդություններն ու վնասվածքները:

454. Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

455. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-032 «Մանկավարժության

հիմունքներ և դասավանդման մեթոդիկա:Դասավանդման մեթոդիկա», ՔԳԿ-5-14-052« Հանրային

առողջության պահպանում:Ազգաբնակչության տարբեր խմբերին ցուցաբերվող ընտանեկան

բուժքույրական ծառայության հիմնական խնդիրները: Առողջ ապրելակերպի հիմունքները:

Ազգաբնակչության առողջության ուսումնասիրման մեթոդները եվ դեմոգրաֆիկ /ժողովրդագրական/

ցուցանիշները », ՔԳԿ-5-14-047 «Հիվանդի հետ հաղորդակցում, էթիկա և դեոնթոլոգիա» մոդուլները:

456. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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457. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել բուժքույրական գործը և պացիենտի իրավունքները

458. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում մարդու և պացիենտի իրավունքները,

2) ճիշտ է բացատրում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժքույրերի իրավունքներն

ու պարտականությունները,

3) ճիշտ է բացատրում <<Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին>> ՀՀ օրենքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում առողջական վիճակի մասին տեղեկություն ստանալու մարդու իրավունքը:

459. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բուժքույրական էթիկայի և որակյալ բուժօգնության սկզբունքները

460. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ էթիկայի կանոնները և բարոյական պարտականությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ ներքին կուլտուրայի կարևոր և հիմնական որակական

հատկանիշները,ինչպես նաև խոսքի կուլտուրայի կարևոր հատկանիշները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ դեոնթոլոգիայի հայեցակետերը:

461.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել բուժքրոջ ներաշխարհի հոգեկան հավասարակշռության պահպանման մեթոդները՝ կախված

առաջադրվող աշխատանքային պահանջներից և իր

Հնարավորություններից ու կարողություններից

462. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սթրես առաջացնող գործոնները, ախտանիշները , հետևանքները և վնասակար

ազդեցությունը օրգանիզմի վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում սթրեսի դեմ պայքարի և կանխարգելման մեթոդները,

3) ճիշտ է կարողանում կառավարել աշխատաժամանակը, ճիշտ պլանավորել հանգիստը`

գերհոգնածությունից խուսափելու համար,

4) ճիշտ է կարողանում հոգեբանորեն նախապատրաստել հիվանդին քույրական միջամտություններ

իրականացնելուց առաջ:

463.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել ուսուցման բովանդակությունը, նպատակները, ուսուցման ոլորտները և ձևերը,

արդյունավետ ուսուցմանը նպաստող գործոններն ու նախապայմանները
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464. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման բովանդակությունը և ուսուցման նպատակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում նպատակներին հասնելու նախապայմանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման ոլորտները և իրականացնում ուսուցումը այդ ոլորտներում

(ճանաչողական, էմոցիոնալ, հոգեշարժական),

4) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման ձևերը (անհատական, կոլեկտիվ), առողջական խնդիրները պարզ և

մատչելի բացատրելու ունակությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում արդյունավետ ուսուցմանը նպաստող գործոնները և նախապայմանները

(ցանկություն, պատրաստակամություն, մտավոր վիճակ, հիշողություն, ուշադրություն):

465.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել կրթական ծրագրի խնդիրը և ակտիվորեն ներգրավել պացիենտին ու նրա ընտանիքին՝ իր

առողջական վիճակի բարելավման համար

466. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի հետ անմիջական հաղորդակցության հմտությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում և բացահայտում պացիենտի կրթման գործընթացում առաջացած խոչընդոտները

և դրանց հաղթահարման ձևերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի և նրա ընտանիքի անդամների ուսուցման

առանձնահատկությունների գնահատումը,

5) ճիշտ է բացատրում հիվանդին և նրա ընտանիքի անդամներին հիվանդության վտանգավոր նշանների

ճանաչումը և համապատասխան միջոցառումների իրականացումը:

467.
ՈՒսումնառության արդյունք 6

Ներկայացնել առողջ ապրելակերպի ձևավորումը հասուն տարիքում, բուժքրոջ դերը մարդկանց

առողջապահական կրթման, վնասակար սովորությունների դեմ պայքարի հարցում

468. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ծխելը ,թմրամոլությունը , ալկոհոլամոլությունը՝ որպես վնասակար

սովորություններ,

2) ճիշտ է իրականացնում խորհրդատվություն վնասակար սովորություններից ձերբազատվելու համար,

3) ճիշտ է կազմում և իրականացնում <<Փոփոխման ծրագիր>>ը,
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4) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ դերը մարդկանց առողջապահական կրթման հարցում:

37. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ: ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ>>

469. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-037

470. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ապագա բուժքույրերի մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեության համար

անհրաժեշտ բազային գիտելիքներ և ունակություններ, տիրապետել քույրական գործի

փիլիսոփայությանը, բուժքրոջ ֆունկցիաներին, քույրերի միջազգային խորհրդի կոդեքսի պահանջներին,

քույրական օգնությանը սթրեսի ժամանակ, ինչպես նաև մարդու պահանջների ստորակարգմանը՝ ըստ

Մասլոուի և դասակարգմանն ըստ՝ Հենդերսոնի:

471. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

472. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-015 «Մարդու նորմալ

անատոմիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի կառուցվածքը

Զգայարաններ» և ՔԳԿ-5-14-028Մասնավոր դեղաբանություն:Ստամոքս-աղիքային, արյան համակարգի,

միզամուղ, հորմոնալ, արգանդի տոնուսի և կծկողունակության, H1, H2 ընկալիչների վրա ազդող

հակատուբերկուլոզային, հակավիրուսային և հակապարազիտար դեղեր և դրանց ազդեցության

մեխանիզմները մոդուլները:

473. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

474.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Նկարագրել քույրական գործի պատմությունը և տեսությունը: Տիրապետել քույրական գործի

փիլիսոփայությանը, փիլիսոփայության բաղադրիչ տարրերին, բուժքրոջ առաքելությանը և

ֆունկցիաներին, քույրերի միջազգային խորհրդի կոդեքսին

475. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում քույրական գործի պատմությունը և տեսությունը,
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2) ճիշտ է նկարագրում քույրական գործի փիլիսոփայությունը,

3) ճիշտ է տիրապետում քույրական գործի փիլիսոփայության բաղադրիչ տարրերին և բուժքույրերի

միջազգային խորհրդի կոդեքսին,

4) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ առաքելությունը և ֆունկցիաները:

476.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել սթրեսի սահմանումը: Տիրապետել քույրական օգնության հմտություններին սթրեսի

ժամանակ, ադապտացիայի ժամանակ

477. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում սթրեսի սահմանումը,

2) ճիշտ է իրականացնում քույրական օգնությունը սթրեսի ժամանակ ադապտացիայի ժամանակ.

3) ճիշտ է ներկայացնում սթրեսի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական ցուցանիշները,

4) ճիշտ է ներկայացնում սթրեսի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական ադապտացիայի եղանակաները:

478.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել մարդու համակողմանի պահանջները ըստ Մասլոուի և Հենդերսոնի, քույրական

գործընթացի մոդելները և էտապները

479. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարդու կենսական կարևոր պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մարդու պահանջների ստորակարգումը` ըստ Մասլոուի և դասակարգումը` ըստ

Հենդերսոնի,

3) ճիշտ է ներկայացնում քույրական գործընթացը, նրա էությունը, մոդելները և փուլերը:

38. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ: ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ>>

480. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-038

481. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ապագա բուժքույրերի մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեության համար

անհրաժեշտ բազային գիտելիքներ և ունակություններ ներհիվանդանոցային վարակի, նրա

կանխարգելման, հատազոտության համար նյութի վերցման մասին:
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482. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

483. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-037<<Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց: Քույրական գործի հիմունքներ >> մոդուլը:

484. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

485.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել <<Ներհիվանդանոցային վարակ>> հասկացությունը, նրա կանխարգելման և վերահսկման

միջոցները

486. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում <<ներհիվանդանոցային վարակ>> հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ինֆեկցիոն գործընթացը, ռիսկի խմբերը, տիրոջ ընկալության վրա ազդող

գործոնները, ինֆեկցիոն պրոցեսի շղթան, հարուցիչները և նրանց փոխանցման ձևերը,

3) տիրապետում ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելմանն ուղղված նախազգուշական

ունիվերսալ միջոցներին: Արյան և կենսաբանական հեղուկների հետ աշխատելիս պահպանում է

ընդհանուր նախազգուշական կանոններ,

4) ճիշտ է ներկայացնում ձեռքերի լվացման մակարդակները և իրականացնում ձեռքերի հիգիենիկ

լվացումը յուրաքանչյուր պրոցեդուրայից առաջ և հետո,

4) ճիշտ է սահմանում պաշտպանական հագուստի կարևորությունը և իրականացնում դրանց (բժշկական

գլխարկ, խալաթ, դիմակ, ձեռնոց, ակնոց) հանգնելը, հանելը,

5) ճիշտ է սահմանում սուր, կտրող, ծակող գործիքների հետ աշխատելիս անվտանգության կանոնների

պահպանումը,

6) ճիշտ է իրականացնում ընդունարանի սանիտարահիգիենիկ միջոցառումները:

487.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել <<Ախտահանում>> հասկացությունը, ախտահանման տեսակները, ձևերը և եղանակները:

Պատրաստել ախտահանիչ լուծույթներ` պահպանելով անվտանգության կանոնները

488. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում <<Ախտահանում>> հասկացությունը,
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2) ճիշտ է ներկայացնում ախտահանման տեսակները, ձևերը, եղանակները,

3) ճիշտ է իրականացնում ախտահանիչ լուծույթի պատրաստումը և կիրառումը (գործիքներ,

սարքավորումներ, խնամքի պարագաներ, տարածքներ),

4) ճիշտ է իրականացնում բժշկական նշանակություն ունեցող տարբեր գործիքների և տարածքների

ախտահանում,

5) ճիշտ է տիրապետում անվտանգության կանոններին լուծույթներ պատրաստելի և կիրառելիս:

489.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել գործիքների նախամանրէազերծման փուլերը, տիրապետել որակի ստուգմանը`արյուն,

ճարպ, քլոր, լվացող լուծույթ: Տիրապետել <<Մանրէազերծում>> հասկացողությանը, մեթոդներին,

տեսակներին և ռեժիմներին

490. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում գործիքների նախամանրէազերծումը,

2) ճիշտ է իրականացնում նախամանրէազերծման որակի հսկողություն,

3) ճիշտ է ներկայացնում Մանրէազերծում հասկացությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում մանրէազերծման մեթոդները, միջոցները, եղանակները և ռեժիմները,

5) ճիշտ է տիրապետում մանրէազերծման որակի վերահսկման ձևերին,

6) ճիշտ է ներկայացնում կենտրոնացված մանրէազերծման բաժանմունքի կառուցվածքը, ֆունկցիաները և

աշխատանքային սկզբունքները:

491.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել վիրուսային հեպատիտների` բացառությամբ Ա-ի, և ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման և

կանխարգելման ձևերը, սահմանել հսկողության նախազգուշական ունիվերսալ միջոցներ

492. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վիրուսային հեպատիտների` բացառությամբ Ա-ի, և ՄԻԱՎ վարակի

փոխանցման ձևերը,

2) ճիշտ է իրականացնում բուժհաստատություններում վարակի կանխարգելումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կանխարգելիչ ունիվերսալ միջոցների պահպանումը և սահմանում հսկողություն:

493. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել մանրէաբանական հետազոտության համար նմուշի վերցման կարգը, նպատակը,
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կանոնները, ճիշտ պահպանումը և տեղափոխումը մանրէաբանական լաբորատորիա, նախազգուշական

միջոցները կենսահեղուկների հետ աշխատելիս

494. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանրէաբանական հետազոտության համար նմուշի վերցման նպատակը,

տեխնիկան և կանոնները,

2) ճիշտ է վերցնում նմուշը մանրէաբանական հետազոտության համար,

3) ճիշտ է իրականացնում նմուշի պահպանումը և ուղարկումը մանրէաբանական լաբորատորիա,

4) ճիշտ է իրականացնում նախազգուշական միջոցառումները կենսահեղուկների հետ աշխատելիս:

39. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ: ՄԱՐՄՆԻ ԲԻՈՄԵԽԱՆԻԿԱ:

ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՈՒԺԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎՐԱ: ՀԻՎԱՆԴԻ

ԽՆԱՄՔԸ>>

495. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-039

496. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ապագա բուժքույրերի մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեության համար

անհրաժեշտ բազային գիտելիքներ և ունակություններ, սովորեցնել բիոմեխանիկայի ճիշտ պահպանումը,

ծանր հիվանդների խնամքը, թունավոր և վնասակար նյութերի ազդեցությունը բուժքրոջ առողջության

վրա, պացիենտի ընդունումը բուժհաստատություն, ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը, օգնությունը

տենդի ժամանակ, քույրական գործընթացի կազմակերպումը տարբեր իրավիճակներում:

497. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

498. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-038<<Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց: Ինֆեկցիոն վերահսկողության հիմունքները >> մոդուլը:

499. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

500. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել <<Մարմնի բիոմեխանիկա>> հասկացությունը, նկարագրել մեջքի մկանների և ողնաշարի
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վնասվածքների պատճառները

501. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում <<Մարմնի բիոմեխանիկա>> հասկացությունը,

2) ճիշտ է բացատրում պատճառները, որոնք բերում են մեջքի մկաների և ողնաշարի վնասվածքների,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ մարմնի բիոմեխանիկան նստած, կանգնած և ծանրություն

տեղափոխելիս,

4) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի տեղափոխումը մահճակալից աթոռին և հակառակը, մահճակալից

պատգարակին և հակառակը,

5) ճիշտ է իրականացնում հիվանդի տեղաշարժումը անկողնում (կողքի վրա, փորի վրա, Սիմսի դիրք,

Ֆաուլերի դիրք, մահճակալի եզրին և դեպի գլխամաս):

502.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել բուժհաստատություններում թունավոր և վնասակար գործոնների ազդեցությունը

քույրական անձնակազմի առողջության վրա, իրականացնել դրանց կանխարգելում

503. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բոլոր թունավոր և վնասակար գործոնները, որոնք ազդում են քույրական

անձնակազմի առողջության վրա (դեղամիջոց, մաքրող և լվացող և ախտահանող միջոցներ.

անզգայացնող գազեր, ճառագայթում, վարակ),

2) ճիշտ է իրականացնում թունավոր և վնասակար գործոններից խուսափելու միջոցները, պահպանում է

անվտանգության կանոնները:

504.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել պացիենտի ընդունումը բուժկանխարգելիչ հիմնարկություն, ընդունարանի աշխատանքի

սկզբունքները, կառուցվածքը և բուժքրոջ գործառույթները:Ներկայացնել բուժհաստատության

բուժպահպանողական ռեժիմը և տիպերը

505. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և իրականացնում պացիենտի ընդունումը և գրանցումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ընդունարանի բուժքրոջ աշխատանքի սկզբունքները, ընդունարանի

կառուցվածքը, գործառույթները,

3) ճիշտ է տիրապետում քույրական անձնակազմի գործունեությանը ստացիոնարի ընդունարանում
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(մաշկի, լորձաթաղանթի, մազածածկ հատվածների զննում, ջերմաչափում, սան մշակում),

4) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի տեղափոխումը բաժանմունք (պատգարակ, սայլաթոռ, ձեռքի վրա,

ոտքով),

5) ճիշտ է ներկայացնում բուժհաստատության բուժպահպանողական ռեժիմը,

6) ճիշտ է ներկայացնում բուժհաստատությունների տիպերը և նրանց աշխատանքային սկզբունքները:

506.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել ծանր հիվանդների խնամքը, անձնական հիգիենան, սպիտակեղենի փոխումը, սահմանել

<<Անկողնային կոմֆորտ>> հասկացողությունը: Ներկայացնել պառկելահարուկների սահմանումը և

կանխարգելումը

507. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում ծանր հիվանդի անձնական հիգիենան` մաշկի, մազերի, գլխի, եղունգների,

ձեռքերի, ոտքերի, բերանի խոռոչի, քթի, ականջների, աչքերի շեքի խնամքը, պացիենտի սափրումը,

2) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի մասնակի և լրիվ սանիտարական մշակումը, անձնական և

անկողնու սպիտակեղենի փոխումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում պառկելահարուկների սահմանումը, նպաստող գործոնները, զարգացման

շրջանները, առաջացման տեղերը,

4) ճիշտ է իրականացնում պառկելահարուկների ռիսկի գնահատումն ըստ Նորտոնի սանդղակի,

5) Ճիշտ է իրականացնում պառկելահարուկների կանխարգելումը,

6) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը պառկելահարուկների ժամանակ:

508.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել պացիենտի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը` պուլսի, զարկերակային ճնշման,

շնչառության և ջերմության չափումը: Ներկայացնել տենդի տեսակները և շրջանները

509. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի պուլսի և շնչառության հաշվում, զարկերակային ճնշման և

ջերմության չափում,

2) ճիշտ է ներկայացնում տենդի տեսակները և շրջանները,

3) ճիշտ է իրականացնում տենդող հիվանդի խնամքն ըստ շրջանների,
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4) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը տենդի ժամանակ:

40. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ: ԴԵՂԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ:

ՀՈԳՆԱՆԵՐ: ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԽՈՒՂԱԿՆԵՐ>>

510. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-040

511. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ապագա բուժքույրերի մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեության համար

անհրաժեշտ բազային գիտելիքներ և ունակություններ, սովորեցնել պարզագույն ֆիզիոթերապևտիկ

միջամտությունները, դեղորայքների ներմուծման եղանակները, հոգնաների կատարումը, ստոմով

հիվանդների խնամքը, զոնդային միջամտությունները, պացիենտներին նախապատրաստելը լաբորատոր

և գործիքային քննություններին, ինչպես նաև քույրական գործընթացի կազմակերպումը տարբեր

կլինիկական իրավիճակներում:

512. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

513. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-039<<Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց: Մարմնի բիոմեխանիկա: Բուժհաստատություններում թունավոր եվ

վնասակար գործոնների ազդեցությունը բուժանձնակազմի վրա: Հիվանդի  խնամքը>> մոդուլը :

514. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

515.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել <<Պարզագույն ֆիզիոթերապիա>> հասկացությունը, տեսակները, ջրաբուժությունը,

թթվածնաբուժությունը, տաքի և սառի ազդեցությունը

516. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում <<Պարզագույն ֆիզիոթերապիա>> հասկացողությունը, տեսակները,

2) ճիշտ է իրականացնում տաք և սառը թրջոցների, ջեռակի, սառցեպարկի, կոմպրեսների կիրառումը,

3) ճիշտ է իրականացնում թթվածնաբուժություն թթվածնային կաթետերով, կանյուլայով, դիմակով և բարձով,

4) ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնները թթվածնի հետ աշխատելիս,
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5) ճիշտ է իրականացնում ջրաբուժություն տարբեր պացիենտների համար:

517.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել դեղերի դուրս գրումը, պահպանումը և բաժանումը ստացիոնարում ու պոլիկլինիկայում, դեղերի

օրգանիզմ ներմուծման ուղիներին և եղանակներին

518. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում դեղերի դուրս գրումը, պահպանումը և բաժանումը,

2) ճիշտ է սահմանում դեղերի օրգանիզմ ներմուծման ուղիները և եղանակները` արտաքին եղանակ (մաշկ,

լորձաթաղանթ, աչք, ականջ, քիթ), Էնթերալ եղանակ-բերանով (per os) լեզվի տակ sublingva) ուղիղ աղիքով (per

rectum) և պարէնթերալ̀ հարաղիքային եղանակ (ներարկումներ),

3) ճիշտ է իրականացնում դեղերի ներմուծման արտաքին և էնթերալ (ներքին) եղանակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի էնթերալ ներմուծման եղանակի առավելությունները և թերությունները:

519.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել դեղերի պարէնթերալ (ներմաշկային, ենթամաշկային, միջմկանային, ներերակային ) ներմուծման

եղանակները

520. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ներարկիչների և ասեղների տեսակները,

2) ճիշտ է իրականացնում դեղերի նոսրացումը և լուծումը, հավաքումը ամպուլայից և սրվակից,

3) ճիշտ է իրականացնում ներմաշկային, ենթամաշկային, միջմկանային, ներերակային շիթային և կաթիլային

ներարկումներ, պերֆերիկ երակների կաթետերիզացիա և երակից արյան բացթողում,

4) ճիշտ է պահպանում ասեպտիկայի կանոնները ներարկումներ կատարելիս,

5) ճիշտ է ներկայացնում ներարկումներից առաջացած բարդությունները և իրականացնում դրանց

կանխարգելում:

521.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել գազահան խողովակի և տարբեր հոգնաների կատարման տեխնիկան, դրանց ցուցումները և

հակացուցումները, միզապարկի կաթետերիզացիայի կատարումը, բարդությունների կանխարգելումը

522. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հոգնայի սահմանումը և տեսակները, /մաքրող, յուղային, հիպերտոնիկ, սիֆոնային,

դեղորայքային , սնուցող/,

2) ճիշտ է տիրապետում գազահան խողովակի դրման և հոգնաների կատարման տեխնիկային,
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3) ճիշտ է ներկայացնում հոգնաների ցուցումները, հակացուցումները հնարավոր բարդությունները և

իրականացնում դրանց կանխարգելում,

4) ճիշտ է ներկայացնում միզապարկի կաթետերիզացիաի ցուցումները, ընթացքը, կաթետերների տեսակները,

5) ճիշտ է իրականացնում կաթետերի անցկացման գործողությունը տղամարդկանց և կանաց մոտ, պացիենտի

խնամքը մշտական կաթետերի ժամանակ, բարդությունների կանխարգելում:

523.

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել <<Ստոմ>>` արհեստական խուղակ հասկացությունը, տեսակները, իրականացնել ստոմով

պացիենտի խնամքը, նախապատրաստել պացիենտներին լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների,

կատարել ստամոքսի զոնդավորման միջամտություններ, կանխել բարդությունները

524. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում <<Ստոմ>> հասկացությունը, տեսակները, ցուցումները,

2) ճիշտ է իրականացնում ստոմով հիվանդների խնամք,

3) ճիշտ է նախապատրաստում հիվանդին լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ կատարելիս,

4) ճիշտ է իրականացնում ստամոքսի զոնդավորում` լվացման և լաբորատոր հետազոտության նպատակներով:

41. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ: ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ: ՀԵՆԴԵՐՍՈՆԻ ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ>>

525. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-041

526. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ապագա բուժքույրերի մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեության համար

անհրաժեշտ բազային գիտելիքներ և ունակություններ, սովորեցնել կատարել սիրտ-թոքային

վերակենդանացում, մահացող հիվանդի խնամք, ինչպես նաև քույրական գործընթացի իրականացում

հինգ փուլերով յուրաքանչյուր խանգարված պահանջի ժամանակ:

527. Մոդուլի տևողությունը 72ժամ

528. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-040 << Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց : Դեղերի ներմուծման ուղիները: Հոգնաներ: Արհեստական
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խուղակներ» մոդուլը:

529. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

530.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել սիրտ-թոքային վերակենդանացումը, կլինիկական մահվան նշանները, տուժածին հայտնաբերման

դեպքում գործողությունների հաջորդականությունը և առանձնահատկությունները

531. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում առանց կյանքի նշանների տուժածի նկատմամբ գործողությունների կարգը,

2) ճիշտ է իրականացնում սիրտ-թոքային վերակենդանացման հմտությունները (1 փրկարար) (2 փրկարար),

3) ճիշտ է իրականացնում հասուն տարիքի մարդու, մինչև 8 տարեկան երեխայի և նորածնի սիրտ թոքային

վերակենդանացումը,

4) ճիշտ է իրականացնում շնչուղիների ազատումը օտար մարմնից` տուժածը գիտակից է, անգիտակից է,

տուժածը հղի կին է և տուժածը գեր է,

5) ճիշտ է ներկայացնում կլինիկական մահվան նշանները / պուլսի և շնչառության բացակայություն, բբային

ռեֆլեքսի բացակայություն/:

532.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել կորուստ, վիշտ, մահ սահմանումը, ամոքիչ բուժման սկզբունքները: Իրականցնել մահացող

հիվանդի պոլիատիվ խնամքը և դիակի հետ վարվելու կարգը

533. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կորուստ, վիշտ, մահ սահմանումը, կորստի հետ կապված ապրումների հինգ

շրջանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ դերը մահվան դատապարտված մարդու պահանջների բավարարման

հարցում` իրականացնելով պոլիատիվ խնամք,

3) ցուցաբերում է աջակցություն մահացող մարդու ընտանիքին և հարազատներին:

4) ճիշտ է ներկայացնում հոսպիսի աշխատանքային սկզբունքները,

5) ճիշտ է ներկայացնում դիակի հետ վարվելու կարգը և փաստաթղթերի լրացումը:

534. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել Հենդերսոնի մոդելի կիրառումը պահանջների դասակարգումը և դրանց բավարարմանն ուղղված
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միջոցառումները

535. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարդու պահանջների դասակարգումն ըստ Հենդերսոնի ,

2) ճիշտ է տիրապետում քույրական խնամքի ցուցաբերման հմտություններին,

3) ճիշտ է ներկայացնում քույրական գործընթացի հինգ հաջորդական փուլերը, յուրաքանչյուր փուլի

կարևորությունը,

4) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի կարևորագույն պահանջների (նորմալ շնչելու, սնվելու, խմելու,

արտաթորման, շարժման, հանվել հագնվելու, ջերմաստիճանի պահպանման, անձնական հիգիենայի, քնի,

անվտանգության, շփման և աշխատանքի) անբավարարության ժամանակ քույրական գործընթացը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ցավի տեսակները, ցավազգացողությունը, իրականացնում է ցավի ինտենսիվության

գնահատում` ելնելով գնահատման սանդղակների,

6) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ցավ ունեցող պացիենտների նկատմամբ:

42. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ: ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ>>

536. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-042

537. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել կիրառել քույրական գործընթացը՝ որպես պացիենտի

պահանջներին, առողջության ամրապնդմանն ու հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված

համակարգային մոտեցում :

538. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

539. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-01 << Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց : Քույրական գործը անհետաձգելի իրավիճակներում: Հենդերսոնի

մոդելի կիրառումը » մոդուլը:

540. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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541.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել քույրական գործընթացի առաջին փուլն իր օրինաչափություններով և կատարման

տեխնիկայով

542. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում . քույրական գործընթացի առաջին փուլը ՝պացիենտի վիճակի առաջնային

գնահատում , նախնական տվյալների հավաքագրում՝ հիվանդի մասին կենսագրական տեղեկություններ,

սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ քննություն,

2)ճիշտ է կատարում պացիենտի կեսաբանական , հոգևոր և հոգեբանական հետազոտումը,

3)ճիշտ է ներկայացնում անամնեզի բաղադրիչները,

4)ճիշտ է տիրապետում հարցազրույց վարելու արվեստին,

5)Ճիշտ է ներկայացնում շփման դերը բուժքույր-պացիենտ փոխհարաբերություններում` որպես քույրական

գործընթացի լիարժեքության և հաջողության գրավական:

543.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել քույրական գործընթացի երկրորդ փուլն իր օրինաչափություններով և կատարման

տեխնիկայով:Դնել քույրական ախտորոշում և տարբերակել բժշկական ախտորոշումից:

544. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է վեր հանում պացիենտի չբավարարված պահանջները և դրա հետ կապված իրական և

պոտենցիալ խնդիրները,

2 )ճիշտ է որոշում խնդիրների առաջնահերթությունը և դնում քույրական ախտորոշում,

3)ճիշտ է տարբերակում քույրական ախտորոշումը բժշկական ախտորոշումից:

545.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել քույրական գործընթացի երրորդ և չորրորդ փուլերն իրենց օրինաչափություններով և

կատարման տեխնիկայով:

546. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է պլանավորում կատարվելիք աշխատանքը` դնում կարճաժամկետ և երկարաժամկետ

նպատակներ,

2)ճիշտ է կազմում բուժքույրական միջամտությունների պլանը,

3)ճիշտ է տարբերակում բուժքրոջ կողմից իրականացվող կախյալ, անկախ և փոխկապակցված

գործողությունները,
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4)ճիշտ մոտեցում է դրսևորում անմիջականորեն հիվանդի և նրա հարազատների հետ

547.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել քույրական գործընթացի հինգերորդ կամ վերջնական արդյունքների գնահատման փուլը և

առավելագույն դրական արդյունքի հասնելու հիմնական պահանջները

548. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է կատարում քույրական միջամտությունների արդյունքների գնահատումը և նշում հնարավոր

ելքերը,

2)ճիշտ է գնահատում դրված նպատակների իրականացման արդյունավետությունը,

3)ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի կողմից քույրական միջամտությունների գնահատման

կարևորությունը և նշանակությունը,

4)ճիշտ է բացահայտում պացիենտի մոտ առաջացած նոր խնդիրները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԻՎԱՆԴԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ։ԱՆԱՄՆԵԶԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ>>

549. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-043

550. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել հիվանդի ֆիզիկական վիճակի քննության և գնահատման

եղանակներին։Ներկայացնել թե ինչպես գնահատել հիվանդի ընդհանուր վիճակը՝ ոտքից գլուխ

մանրամասն քննման միջոցով:

551. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

552. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-015«Մարդու նորմալ

անատոմիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի կառուցվածքը

Զգայարաններ», ՔԳԿ-5-14-019 «Նորմալ ֆիզիոլոգիա: Զգայական համակարգի ֆիզիոլոգիա: Գլխուղեղի

բարձրագույն նյարդային գործառույթները» մոդուլները:

553. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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554. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել անամնեզի հավաքումը: Անամնեզի հավաքման ձևը, նպատակը, բաղկացուցիչ մասերը:

555. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում բուժքույրական անամնեզի հավաքման կարգը։

2)Ճիշտ է ներկայացնում անամնեզի հավաքման ձևը, նպատակը։

3)Ճիշտ է ներկայացնում անամնեզի բաղկացուցիչ մասերը։

556. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հարցազրույցը որպես քննման բաղադրիչ մաս: Հարցազրույց անցկացնելու կարգը։

557. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում հարցազրույցը որպես քննման բաղադրիչ մաս։

2)Ճիշտ է ներկայացնում հարցազրույց անցկացնելու կարգը։

3)Ճիշտ է ներկայացնում հարցազրույցը վարելիս հարցադրման տեսակները։

4)Կարողանում է հարցազրույց անցկացնել և կատարել ստացված տվյալների գրառում։

558. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հաղորդակցման դերը կլինիկական հետազոտման հիմնական մեթոդները կիրառելիս։

559. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում հաղորդակցման դերը և նրա առանձնահատկությունները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում արդյունավետ հաղորդակցման հիմնական կանոնները։

3)Ճիշտ է ներկայացնում հաղորդակցման գործընթացը, որը իրականանում է խոսքային /վերբալ/ և ոչ

խոսքային /ոչ վերբալ/ միջոցներով։

560. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ֆիզիկական քննությունը: Ֆիզիկական քննության տեխնիկան և նրա չորս եղանակները:

561. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիկական քննության եղանակներից դիտումը, նրա տեսակները:

2)Ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիկական քննության եղանակներից շոշափումը, տեսակները, կատարման

տեխնիկան:

3)Ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիկական քննության եղանակներից բախումը, տեսակները, կատարման

տեխնիկան:

4)Ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիկական քննության եղանակներից լսումը, տեսակները, կատարման

տեխնիկան:

5)Ճիշտ է կատարում է սուբեկտիվ և օբեկտիվ տվյալների տարբերակում։
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6)Ճիշտ է ներկայացնում է ֆիզիկական քննություն կատարելու համար անհրաժեշտ պարագաները։

562.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել կենսական նշանների գնահատումը /անոթազարկի, զարկերակային ճնշման, շնչառության

և ջերմության չափումը/: Ներկայացնել հասակի չափման և քաշի որոշման կարգը։

563. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է նկարագրում անոթազարկը, հիմնական բնութագրիչները, ցուցադրում անոթազարկի շոշափման

և գրանցման կարգը։ Նշում է զարկերակային պուլսի շոշափման կետերը։

2)Ճիշտ է նկարագրում զարկերակային ճնշումը, ցուցադրում չափման տեխնիկան, գրանցման կարգը։

3)Ճիշտ է ներկայացնում շնչառության գնահատումը, թվում է չափանիշները։

4)Ճիշտ է ներկայացնում ջերմաչափման եղանակները։ Յուրաքանչյուր ջերմաչափման եղանակի

կատարման տեխնիկան, առավելությունները և թերությունները։

5)Ճիշտ է ներկայացնում հասակի չափումը։ Կատարում է հասակաչափում՝ ելնելով կատարման

հիմնական սկզբունքներից։

6)Ճիշտ է ներկայացնում քաշի որոշումը։ Կատարում է ՄԶԻ հաշվում։

44. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԻՎԱՆԴԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ։

ՄԱՇԿԻ, ԳԼԽԻ, ՊԱՐԱՆՈՑԻ, ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

564. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-044

565. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնելմաշկի, գլխի, պարանոցի, ավշային հանգույցների

ֆիզիկական քննության եղանակները և կատարման տեխնիկաները։

566. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

567. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-043 Հիվանդի

ֆիզիկական քննություն և գնահատում:Անամնեզի հավաքում, ֆիզիկական քննության եղանակներ մոդուլը

568. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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569.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել մաշկի, մազերի, եղունգների ֆիզիկական քննության հիմնական եղանակները, կատարման

տեխնիկան, հիմնական սկզբունքները։

570. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մինչ քննելը պացինետի, քննասենյակի և անհրաժեշտ պարագաների

նախապատրաստումը։

2)Ճիշտ է ներկայացնում քննող բուժքրոջ նախապատրաստումը և նրան ներկայացվող պահանջները։

3)Ճիշտ է ցուցադրում մաշկի, մազերի, եղունգների ֆիզիկական քննության հաջորդական կարգը՝ ըստ

ճ)իշտ տեխնիկայի կիրառման։

4)Ճիշտ է կատարում է ախտանիշների տարբերակումը և նկարագրումը։

5)Ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի մաշկի ինքնազննման ուսուցման և խորհրդատվության կարգը։

6)Ճիշտ է տարբերակում սուբեկտիվ և օբեկտիվ տվյալների ստացման եղանակները։

7)Ճիշտ է ներկայացնում քննման արդյունքում ստացված տվյալների գրառումը։

571.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել գլխի, պարանոցի, ավշային հանգույցների, վահանաձև գեղձի ֆիզիկական քննության

կարգը և կատարման հիմնական սկզբունքները։

572. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մինչ քննումը բոլոր նախապատրաստական միջոցառումները և անհրաժեշտ

պարագաները։

2)Ճիշտ է կատարում գլխի և պարանոցի շրջանի ֆիզիկական քննությունը։

3)Ճիշտ է կատարում ավշային հանգույցների քննությունը՝ ըստ համապատասխան ֆիզիկական

քննության կատարման տեխնիկայի։

4)Ճիշտ է ցուցադրում վահանաձև գեղձի քննման եղանակները։

5)Ճիշտ է կատարում սուբեկտիվ և օբեկտիվ տվյալների տարբերակումը և ստացված արդյունքների

գրառումը։

573. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել աչքերի ֆիզիկական քննության եղանակները և քայլերի հաջորդականությունը։

574. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մինչ քննումը բոլոր նախապատրաստական միջոցառումներին ներկայացվող
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պահանջները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում քննությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ պարագաները։

3)Ճիշտ է ցուցադրում աչքերի քննության բոլոր եղանակները և կատարման կարգը։

4)Ճիշտ է ներկայացնում ստացված տվյալների տարբերակումը և գրառման կարգը։

575. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ականջների ֆիզիկական քննության եղանակները և քննման հիմնական սկզբունքները։

576. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում բոլոր նախապատրաստական միջոցառումները, քննության համար անհրաժեշտ

պարագաները։

2)Ճիշտ է ցուցադրում ականջի ֆիզիկական քննությունը, բոլոր անհրաժեշտ թեստերը և դրանց կատարման

կարգը։

3)Ճիշտ է ներկայացնում ստացված տվյալների տարբերակումը և գրառման կարգը։

577.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել քթի և բերանի խոռոչի ֆիզիկական քննության հիմնական սկզբունքները, քննության

կատարման տեխնիկան և առանձնահատկությունները։

578. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում բոլոր նախապատրաստական միջոցառումները, քննության համար անհրաժեշտ

պարագաները։

2)Ճիշտ է կատարում քթի, հարքթային ծոցերի քննությունը, կատարման հաջորդական կարգը։

3)Ճիշտ է ցուցադրում բերանի խոռոչի ֆիզիկական քննությունը, կատարման կարգը։

4)Ճիշտ է ներկայացնում ստացված տվյալների տարբերակումը և գրառման կարգը։

45. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԻՎԱՆԴԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ։

ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ԵՎ ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

579. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-045

580. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնելկրծքավանդակի և թոքերի, կրծքագեղձերի, սիրտ-անոթային

համակարգի, որովայնի շրջանի օրգանների ֆիզիկական քննության եղանակները և կատարման
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տեխնիկաները։

581. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

582. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-044 Հիվանդի ֆիզիկական

քննություն և գնահատում։ Մաշկի, գլխի, պարանոցի, ավշային հանգույցների ֆիզիկական քննություն՛՛

մոդուլը:

583. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

584.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել կրծքավանդակի և թոքերի ֆիզիկական քննության եղանակները, կատարման տեխնիկան և

հիմնական սկզբունքները։

585. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում բոլոր նախապատրաստական միջոցառումները և քննության համար անհրաժեշտ

պարագաները։

2)Ճիշտ է կատարում կրծքավանդակի և թոքերի ֆիզիկական քննության եղանակները /դիտում, շոշափում,

բախում, լսում/, ցուցադրում է կատարման կարգը։

3)Ճիշտ է կատարում ախտանիշների տարբերակումը և նկարագրումը։

4)Ճիշտ է կատարում ստացված տվյալների տարբերակում և գրառում։

586.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնի կրծքագեղձերի և անութափոսերի ֆիզիկական քննության եղանակները, կատարման

տեխնիկան և հիմնական սկզբունքները։

587. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մինչ քննումը բոլոր նախապատրաստական միջոցառումներին ներկայացվող

պահանջները։ Նշում է ֆիզիկական քննությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ պարագաները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում կրծքագեղձի հետազոտման կարևորությունը կնոջ առողջության պահպանման

գործում։

3)Ճիշտ է կատարում կրծքագեղձերի քննությունը /դիտում, շոշափում/։ Ներկայացնում է կատարման ճիշտ

կարգը։
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4)Ճիշտ է ցուցադրում ավշային հանգույցների քննության տեխնիկան։

5)Կատարում է ախտանիշների տարբերակում և նկարագրում։

6)Կարողանում է կատարել ստացված արդյունքների տարբերակում և գրառում։

588. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կրծքագեղձերի ինքնազննումը, այցելուի ուսուցման կարգը։

589. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում անհրաժեշտ պայմանները և պարագաները կրծքագեղձերի ինքնազննման

համար։

2)Ճիշտ է ներկայացնում յուրաքանչյուր տարիքային խմբին համապատասխան հետազոտությունները։

3)Ճիշտ է ներկայացնում կրծքերի ինքնազննման տեխնիկան, կատարման երկու փուլերը /դիտում,

շոշափում/ և նշում է կատարման լավագույն ժամանակը։

4)Ճիշտ է ներկայացնում այցելուին ինքնազննման իրականացման համար ուսուցումը և ինքնազննման

գրքույկից օգտվելու կարգը։

5)Կարողանում է բացատրել այցելուին ինքնազննման կատարման կարևորությունը՝ կրծքերում

առաջացած ցանկացած փոփոխության և որևէ գոյացության վաղ հայտնաբերման գործում։

590.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել սիրտ-անոթային համակարգի ֆիզիկական քննության եղանակները, կատարման

տեխնիկան։

591. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մինչ քննումը բոլոր նախապատրաստական միջոցառումները։ Ֆիզիկական

քննությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ պարագաները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում սրտի ֆիզիկական քննության եղանակները և կարգը։

3)Ճիշտ է ցուցադրում անոթների ֆիզիկական քննության թեստերը և կատարման հաջորդական քայլերը։

4)Կարողանում է կատարել սուբեկտիվ և օբեկտիվտվյալների տարբերակում և համապատասխան

գրառում։

592.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել որովայնի ֆիզիկական քննության եղանակները, կատարման կարգը և հիմնական

սկզբունքները։
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593. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մինչ քննումը բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները։ Նշում է

ֆիզիկական քննությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ պարագաները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում որովանի ֆիզիկական քննության եղանակների հաջորդականությունը։

3)Ճիշտ է կատարում որովայնի շրջանի օրգանների քննությունը, ցուցադրում կատարման տեխնիկաները։

4)Ճիշտ է ներկայացնում քննման արդյուքում ստացված տվյալների գրառումը։

46. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԻՎԱՆԴԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ։

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ, ԿՄԱԽՔԱՄԿԱՆԱՅԻՆ, ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

594. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-046

595. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել վերարտադրողական, կմախքամկանային և նյարդային

համակարգերի ֆիզիկական քննության եղանակները և կատարման տեխնիկաները։

596. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

597. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-045 Հիվանդի ֆիզիկական

քննություն և գնահատում։ Կրծքավանդակի եվ որովայնի շրջանի օրգանների ֆիզիկական քննություն՛՛

մոդուլը:

598. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

599. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել նյարդային համակարգի ֆիզիկական քննության եղանակները և կատարման տեխնիկան։

600. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մինչ քննումը բոլոր նախապատրաստական միջոցառումներին ներկայացվող

պահանջները։ Նշում է ֆիզիկական քննությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ պարագաները։

2)Ճիշտ է ցուցադրում նյարդային համակարգի քննության հիմնական եղանակները, բաղադրիչները։

3)Կատարում է ախտանիշների տարբերակում և նկարագրում։

4)Կարողանում է կատարել ստացված արդյունքների տարբերակում և գրառում։
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601.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել կմախքամկանային համակարգի ֆիզիկական քննության եղանակները և կատարման

տեխնիկան։

602. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մինչ քննումը բոլոր նախապատրաստական միջոցառումներին ներկայացվող

պահանջները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում կմախքամկանային համակարգի ֆիզիկական քննությունը և ցուցադրում քննման

կատարման հաջորդականությունը։

3)Կարողանում է կատարել ստացված տվյալների տարբերակում և գրառում։

603.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել կանանց և տղամարդկանց սեռական օրգանների ֆիզիկական քննության եղանակները և

հիմնական սկզբունքները։

604. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մինչ քննումը բոլոր նախապատրաստական միջոցառումներին ներկայացվող

պահանջները։ Նշում է ֆիզիկական քննությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ պարագաները։

2)Ճիշտ է ներկայացնումկանանց սեռական օրգանների ֆիզիկական քննության տեսակները։

3)Ճիշտ է ներկայացնումտղամարդկանց սեռական օրգանների ֆիզիկական քննության եղանակները և

կարգը։

4)Կարողանում է կատարել ստացված տվյալների տարբերակում և գրառում։

605. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հետանցքի և ուղիղ աղիքի ֆիզիկական քննության եղանակները, կատարման տեխնիկան։

606. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մինչ քննումը բոլոր նախապատրաստական միջոցառումներին ներկայացվող

պահանջները։ Ֆիզիկական քննությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ պարագաները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում հետանցքի, ուղիղ աղիքի ֆիզիկական քննման եղանակները, կատարման կարգը։

3)Կարողանում է կատարել ստացված տվյալների տարբերակում և գրառում։

47. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ, ԷԹԻԿԱ ԵՎ ԴԵՈՆԹՈԼՈԳԻԱ»

607. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-047
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608. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել կիրառել հաղորդակցման սկզբունքները և տեսությունը:

Տիրապետել հարցազրույց վարելու տեխնիկային, վստահելի հարաբերություններ ստեղծել հիվանդի, նրա

ընտանիքի անդամների միջև: Կիրառել հիվանդների հետ հաղորդակցման մասնագիտական էթիկայի և

դեոնթոլոգիայի կանոնները:

609. Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

610. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042<Քույրական գործի

հիմունքներ:Քույրական գործընթաց: Քույրական գործընթաց >> մոդուլը

611. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

612.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Մշակել հաղորդակցման կարողություններ հիվանդի, նրանց հարազատների, ընտանիքի անդամների

հետ, տիրապետել հարցազրույց վարելու տեխնիկային

613. Կատարման չափանիշներ 1 )ճիշտ է վերլուծում հաղորդակցման տիպերը և բաղադրիչները,

2 )ճիշտ է ներկայացնում հաղորդակցման վրա ազդող գործոնները /շրջակա միջավայր, լեզու

զարգացման մակարդակ, տարիք և այլն/,

3 )ճիշտ է ներկայացնում հարցազրույցի ժամանակ տրվող հարցերը՝բաց, փակ, չեզոք և այլն,

4)ճիշտ է թվարկում փոխհարաբերության պատնեշների հաղթահարման մեթոդները,

5)ճիշտ է տարբերակում հաջող հաղորդակցման և արդյունավետ օգնության միջև եղած նմանություններն

ու տարբերությունները:

614. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել շփման արվեստին, մշակել լսելու, հիվանդին ցավակցելու, հույս ներշնչելու ունակություններ

615. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում ոչ վերբալ հաղորդակցման տեխնիկան,

2 )ճիշտ է տարբերակում բուժողի որականիշը` պարտադրող, նեղացող, անփորձ, սրտակից, նվիրված,

3 )ճիշտ է նկարագրում մշակույթի ազդեցությունը մարդկանց վարքային համակարգի վրա,

4 )ճիշտ է բնութագրում խնամք իրականացնող խմբերը, դրանց կառուցվածքը, խմբի յուրաքանչյուր
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անդամի դերը:

48. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ << ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ >>

616. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-048

617. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներքույրական գործում գիտական հետազոտությունների

իրականացման կարգի վերաբերյալ։ Ներկայացնել գիտական հետազոտության դերը և կարևորությունը

քույրական գործի զարգացման հարցում։

618. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

619. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042<<Քույրական գործի

հիմունքներ:Քույրական գործընթաց: Քույրական գործընթաց >> մոդուլը։

620. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

621.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել քույրական գործում գիտական հետազոտությունների կազմակերպման և իրականացման

առանձնահատկությունները։

622. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում գիտական հետազոտությունների անհրաժեշտությունը քույրական գործի

զարգացման և որակյալ բուժծառայությունների մատուցման գործում։

2)Ճիշտ է ներկայացնում գիտական հետազոտությունների տեսակները և դրանց նշանակությունը

բուժծառությունների մատուցման գործում։

3)Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտական գործընթացը։

4)Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտական ուսումնասիրությունների զարգացման միջազգային փորձը։

623. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հետազոտական զեկույցի գրառման կարգը։

624. Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտական զեկույցի կառուցվածքը։

2) Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտական զեկույցի տեսությունը, հիպոթեզը, հարցերը։
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3) Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտական զեկույցի գրականության ակնարկ բաժինը։

4) Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտությունների որակական և քանակական մեթոդները ։

5) Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտության արդյունքները։

6) Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտությունների արդյունքների կիրառելությունը, նշանակությունը և

սահմանափակումները քույրական գործում։

625.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել գիտական հետազոտությունների նշանակությունը որակյալ բուժծառայության մատուցման և

քույրական գործի զարգացման համար։

626. Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ դերը քույրական հետազոտությունների կատարման գործում։

2) Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտությունների արդյունքում ստացված տեղեկությունների տարածման

ուղիները, միջոցները և կարևորությունը։

3) Ճիշտ է ներկայացնում իրավական և օրենսդրական հիմքի կարևորությունը հետազոտությունների

արդյունքները տարածելու գործում։

627.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել կատարված հետազոտական ուսումնասիրությունների քննադական վերլուծության

եղանակները, մեթոդները։

628. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բացատրում քննադատական վերլուծություն տերմինը։

2)Ճիշտ է ներկայացնում քննադական վերլուծությանն քայլերը, հաջորդականությունը։

3)Ճիշտ է ներկայացնում քննադատական վերլուծությունը որակական հետազոտությունների ժամանակ։

4)Ճիշտ է ներկայացնում քննադատական վերլուծությունը քանակական հետազոտությունների ժամանակ։

5)Ճիշտ է ներկայացնում էթիկայի նորմերի և մարդու իրավունքների պահպանման կարևորությունը

հետազոտություններ իրականցնելիս։

629. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել քույրական գործում հետազոտությունների զարգացման ուղիները և հեռանկարները։

630. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում հատուկ գիտելիքների առկայության անհրաժեշտությունը որակյալ

հետազոտություններ իրականացնելու համար։
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2)Ճիշտ է ներկայացնում հատուկ գիտական ինստիտուտների զարգացման անհրաժեշտությունը

հետզոտությունների իրականացումը խթանելու համար։

3)Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտությունների իրականցման վերաբարյալ հատուկ չափորոշիչների

անհրաժեշտությունը։

4)Ճիշտ է ներկայացնում հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալների տարածման

անհրաժեշտությունը և կարևորությունը։

49. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԸ ԵՎ ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ: ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ, ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ, ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ և ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ>>

631. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-049

632. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել առողջապահական ծառայություններ մատուցող

կազմակերպություններում միջին բուժանձնակազմի աշխատանքի կազմակերպման եղանակներին։

Ներկայացնել մենջմենթի սկզբունքներով իրականացվող կառավարման կարևորությունը և

նշանակությունը քույրական գործի զարգացման համար։

633. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

634. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

635. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

636.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Սահմանել մենեջմենթ գիտությունը, ներկայացնել մենեջմենթ գիտության առարկան և խնդիրները։

Ներկայացնել կառավարման մտքի էվոլուցիան, կառավարման դպրոցները:

637. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մենեջմենթ գիտությունը և դրա կարևորությունը միջին բուժանձնակազմի

կառավարման գործում։

2)Ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մտքի զարգացման փուլերը։
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3)Ճիշտ է ներկայացնում կառավարման դպրոցները, յուրաքանչյուր դպրոցի առաջարկած մոտեցումները,

4)կարողանում է ներկայացնել յուրաքանչյուր դպրոցի առավել վառ ներկայացուցիչներին։

638.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Բացատրել ինչ է իրենից ներկայացնում կազմակերպությունը, ներկայացնել կազմակերպության

կառուցվածքը, տեսակները, ներքին և արտաքին միջավայրը։

639. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է սահմանում կազմակերպություն հասկացության սահմանումը։

2)Ճիշտ է բացատրում կազմակերպությանը ներկայացվող պահանջները։

3)Ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության կառուցվածքը, տեսակները։

4)Ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության ներքին միջավայրը և բաղկացուցիչները։

5)Ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության արտաքին միջավայրի գործոնները և դրանց ազդեցությունը

կազմակերպության գործունեության վրա։

640.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Բացատրել մարդկային ռեսուրսներ եզրը։ Ներկայացնել կազմակերպությունում մարդկային ռեսուրսի

կառավարման անհրաժեշտությունը։

641. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բացատրում մարդկային ռեսուրսներ եզրը։

2)Ճիշտ է ներկայացնում մարդկային ռեսուրսների ճիշտ կառավարման կարևորությունը՝

կազմակերպության արդյունավետ և շահութաբեր աշխատանքի համար։

3)Ճիշտ է ներկայացնում առողղջապահական համակարգում մարդկային ռեսուրսի կարևորությունը։

4)Ճիշտ է ներկայացնում առողջապահական համակարգում մարդկային ռեսուրսների կառավարման

առանձնահատկությունները։

642.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել կառավարման մոտեցումները/գործընթացային, համակարգային, իրավիճակային/ և

հիմնական սկզբունքները։

643. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մոտեցումները, յուրաքանչյուր մոտեցման առավելությունները և

թերությունները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում կառավարման գործընթացային մոտեցումը, հիմնական սկզբունքները։
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3)Ճիշտ է ներկայացնում կառավարման համակարգային մոտեցումը, հիմնական սկզբունքները։

4)Ճիշտ է ներկայացնում կառավարման իրավիճակային մոտեցումը, հիմնական սկզբունքները։

644. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել կառավարման ֆունկցիաներից պլանավորումը և կազմակերպումը։

645. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում պլանավորում հասկացությունը, տեսակները:

2)Ճիշտ է ներկայացնում պլանավորման կարևորությունը կազմակերպության նպատակների

իրականացման համար:

3)Ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպման ֆունկցիան:

4)Ճիշտ է բացատրում աշխատանքի բաժանման անհրաժեշտությունը:

5)Ճիշտ է բացատրում աշխատանքի բաժանման եղանակները՝ հորիզոնական և ուղղահայաց :

646. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել կառավարման ֆունկցիաներից մոտիվացիան և վերահսկումը:

647. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է սահմանում մոտիվացիան:

2)Ճիշտ է բացատրում մոտիվացիայի կարևորագույն դերը աշխատանքի բարձր կատարողականը

ապահովելու գործում:

3)Ճիշտ է ներկայացնում մոտիվացիայի վերաբերյալ տեսությունների զարգացման պատմական ուղին:

4)Ճիշտ է ներկայացնում մոտիվացիայի ժամանակակից և առավել ընդունելի տեսությունները:

5)Ճիշտ է ներկայացնում մոտիվացիայի տեսությունների հիմքում ընկած գաղափարները, դրանց

թերությունները և առավելությունները միմյանց նկատմամբ:

6)Ճիշտ է սահմանում կառավարման հսկողության ֆունկցիան:

7)Ճիշտ է ներկայացնում հսկողության գործընթացը և դրա էությունը։

8) Ճիշտ է ներկայացնում հսկողության տեսակները:

9)Ճիշտ է ներկայացնում արդյունավետ հսկողության բնութագրերը:

648. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել անձնակազմի հավաքագրման, ընտրության և կողմնորոշման եղանակները։

649. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում առողջապահական հիմնարկում կադրային ծառայության կազմակերպման
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էությունը:

2)Ճիշտ է ներկայացնում անձնակազմի ընտրության չափանիշների սխեման;

3)Ճիշտ է ներկայացնում անձնակազմի հավաքագրման աղբյուրները և ճիշտ է բացատրում դրանցից

յուրաքանչյուրի դրական և բացասական կողմերը:

4)Ճիշտ է ներկայացնում անձնակազմի ընտրության գործընթացը, կարողանում է բացատրել դրա

յուրաքանչյուր փուլի կարևորությունը և նշանակությունը:

5)Ճիշտ է ներկայացնում անձնակաձմի կողմնորոշման կարևորությունը և նշանակությունը:

650. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Ներկայացնել մարդկային ռեսուրսների պահպանման և վերլուծության եղանակները։

651. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում մարդկային ռեսուրսների պահպանման կարևորությունը։

2)Ճիշտ է ներկայացնում աշխատուժի հոսունության գործընթացը, դրա փուլերը:

3)Ճիշտ է ներկայացնում աշխատուժի հոսունության դրական և բացասական ազդեցությունը

կազմակերպության արդյունավետ գործունեությունն իրականացնելու հարցում:

4)Ճիշտ է ներկայացնում ֆունկցիոնալ և դիսֆունկցիոնալ հոսունություն հասկացությունները:

5)Ճիշտ է ներկայացնում աշխատուժի հոսունության վրա ազդող գործոնները, պատճառները։

652. ՈՒսումնառության արդյունք 9 Ներկայացնել աշխատակազմի զարգացման և կրթման միջոցները և եղանակները։

653. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում աշխատակազմի զարգացումն որպես կազմակերպության գործունեության

բարելավմանն ուղղվաց միջոցառումների ամբողջություն:

2)Ճիշտ է ներկայացնում աշխատակազմի զարգացման միջոցները և ձևերը:

3)Ճիշտ է ներկայացնում աշխատակազմի ուսուցման անհրաժեշտությունը տվյալ ոլորտում տեղի ունեցող

զարգացումներին զուգահեռ:

4)Ճիշտ է ներկայացնում աշխատակազմի զարգացմանը և կրթմանը խոչընդոտող գործոնները։

50. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ << ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԸ ԵՎ ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ։
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ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ, ԿԵՆՖԼԻԿՏՆԵՐԸ և ՍԹՐԵՍՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ>>

654. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-050

655. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնելկամակերպություններում կոնֆլիկտների և սթրեսների

առաջացման պատճառները, դրանց ներգործությունը կազմակերպության գործունեության վրա։

Ներկայացնել կոնֆլիկտների և սթրեսների ճիշտ կառավարման ձևերը։

Սովորեցնել առաջնորդության որակների կարևորությունը արդյունավետ կառավարման գործում։

656. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

657. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-049 Մենեջմենթը եվ

լիդերությունը քույրական գործում: Կազմակերպություն, կառավարման մոտեցումներ, կառավարման

ֆունկցիաներ, մոտիվացիա և վերահսկում մոդուլը

658. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

659. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ղեկավարման ոճերը, դրանց դերը և ներգործությունը կազմակերպության վրա։

660. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է սահմանում ղեկավարում, ղեկավար հասկացությունները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում ղեկավարի իրավասությունները, պարտականությունները և

պատասխանատվությունը թիմի աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման և իրականացման գործում։

3)Ճիշտ է ներկայացնում ղեկավարման յուրաքանչյուր ոճի առավելությունները և թերությունները։

661. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել առաջնորդություն հասկացությունը, առաջնորդության տեսությունները։

662. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում առաջնորդության որակների կարևորությունը արդյունավետ կառավարման

գործում։

2)Ճիշտ է ներկայացնում առաջնորդության գործընթացը և դրա բաղադրիչները։

3)Ճիշտ է ներկայացնում առաջնորդի և ղեկավարի հիմնական տարբերությունները։
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4)Ճիշտ է բացատրում թե ինչով է պայմանավորված առաջնորդի իշխանությունը։

5)Ճիշտ է ներկայացնում առաջնորդության վերաբերյալ առավել նորարար և ժամանակակից

տեսությունները։

6)Ճիշտ է բացատրում առաջնորդության շարքի տեսությունը։

7)Ճիշտ է բացատրում առաջնորդության ոճերը /իրավիճակային, պահվածքային մոտեցումներ/։

663.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել կազմակերպությունում առաջացող կոնֆլիկտները, դրանց առաջացման պատճառները։

Ներկայացնել կոնֆլիկտների տեսակները, դրանց կառավարման ձևերը, մոտեցումները, լուծման ձևերը։

664. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպությունում կոնֆլիկտային իրավիճակների առաջացման հիմնական

պատճառները, կարողանում է տալ կոնֆլիկտ հասկացության սահմանումը։

2)Ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտների հիմնական տիպերը։

3)Ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտների կառավարման եղանակները։

4)Կարողանում է ներկայացնել կազմակերպությունում ծագող կոնֆլիկտների վերաբերյալ ժամանակակից

մոտեցումները։

5)Տարբերակում է կոնֆլիկտների ֆունկցիոնալ և դիսֆունկցիոնալ տիպերը։

6)Կարողանում է ներկայացնել քույրական թիմում կոնֆլիկտների առաջացման հիմնական պատճառները։

665.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Սահմանել սթրեսը, ներկայացնի կազմակերպության ներսում սթրեսի առաջացման պատճառները։

Ներկայացնել կազմակերպությունում առաջացող սթրեսների կառավարման ձևերը։

666. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բացատրում սթրեսի վերաբերյալ ժամանակակից մոտեցումը։

2)Ճիշտ է ներկայացնում սթրեսի առաջացման պատճառները կազմակերպության ներսում։

3)Ճիշտ է ներկայացնում սթրեսի տեսակները /կոնստրուկտիվ և դեստրուկտիվ/։

4)Ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության ներսում սթրեսների կանխարգելման և կառավարման

եղանակները։
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51. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ: ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄՈԴԵԼԸ>>

667. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-051

668. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հանրային առողջության պատմական զարգացմանը,

նպատակներին և խնդիրներին,տիրապետելհանրայինառողջությանպահպանմանգործընթացիմոդելին,

ներկայացնել առողջապահական համակարգը Հայաստանում:

669. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

670. Մուտքային պահանջները
Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-025 «Ընդհանուր հիգիենա և

մարդու էկոլոգիա» , ՔԳԿ-5-14-024 «Համաճարակաբանություն», ՔԳԿ-5-14-042     «Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց : Քույրական գործընթաց» մոդուլները:

671. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

672. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել հանրային առողջության պատմական զարգացմանը

673. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում հանրային առողջության զարգացման ընթացքը,

2)ճիշտ է ներկայացնում առողջության խորհուրդների ստեղծման նպատակները,

3)ճիշտ է ներկայացնում դիսպանսերների ստեղծումը և դրանց գործունեության նպատակը,

4)ճիշտ է ներկայացնում մշակույթի և սովորությունների ազդեցությունը առողջության վրա,

5)ճիշտ է ներկայացնում բուժքույրական դպրոցների ստեղծումը և նրանց նպատակը,

6)ճիշտ է ներկայացնում այցելող շրջանային / տեղամասային բուժքույրերի գործունեությունը:

674. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետելհանրայինառողջությանպահպանմանգործընթացիմոդելին

675. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում առողջություն հասկացողությունը,

2)ճիշտ է ներկայացնում մարդու ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական և սոցիոլոգիական պահանջների
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բավարարման նշանակությունը առողջության պահպանման հարցում,

3 )ճիշտ է ներկայացնում համայնքը, համայնքի տեսակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում քույրական գործընթացը համայնքում,

5) ճիշտ է ներկայացնում կանխարգելիչ աշխատանքը համայնքում,

6) ճիշտ է ներկայացնում խնամքի մակարդակները:

676. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել առողջապահական համակարգը Հայաստանում

677. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առողջապահական համակարգի պատմական զարգացումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում առողջապահական համակարգի կազմակերպչական կառուցվածքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում առողջապահական համակարգի ֆինանսավորումը և ֆինանսական միջոցների

բաշխումը բժշկական ապահովագրության պայմաններում,

4) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական խնամք հասկացողությունը,

5) ճիշտէ ներկայացնում հանրային առողջապահության ոլորտի բարեփոխումները:

52. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ: ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԽՄԲԵՐԻՆ

ՑՈՒՑԱԲԵՐՎՈՂ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ: ԱՌՈՂՋ  ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ: ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԿ

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ/ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ>>

678. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-052

679. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել “Առողջություն բոլորի համար 21-րդ դարում” ծրագրի

նպատակներին, ուսուցանել ազգաբնակչության տարբեր խմբերին ցուցաբերվող բուժքույրական

ծառայության հիմնական խնդիրները, ներկայացնել առողջությանն ուղղված կանխարգելիչ աշխատանքը

ընտանիքում,համայնքում, կյանքի առողջ ապրելակերպի հիմունքները:Ծանոթացնել առաջնային

բուժօգնության կառուցվածքին ՀՀ-ում, ընտանեկան բուժքրոջ դրույթներին, կարողանալ գնահատել
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ընտանիքի անդամների առողջության կարիքները  , հայտնաբերել պացիենտի պրոբլեմներն ընտանիքում

,իրականացնել քույրական խնամք և  ցուցաբերել խորհրդատվական օգնություն: Տիրապետել

ազգաբնակչության առողջության հիմնական օրինաչափությունների, առողջական վիճակի հետազոտման,

ուսումնասիրման մեթոդներին, բժշկական վիճակագրության հիմունքներին:

680. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

681. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-051 «Հանրային առողջության

պահպանում:Հանրային  առողջության պատմական զարգացումը : Հանրային  առողջության

պահպանման գործընթացի մոդելը» մոդուլը:

682. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

683. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել «Առողջություն բոլորի համար 21-րդ դարում» ծրագրի նպատակներին

684. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում “Առողջություն բոլորի համար 21-րդ դարում” ծրագրի հիմնական խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում Ալմա-Աթայի դեկլարացիայի նպատակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժքույրերի դերը ծրագրի իրականցման գործում:

685.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տիրապետել ընտանեկան բուժքրոջ մասնագիտական հիմնադրույթներին, առաջնային բուժօգնության

համակարգի կառուցվածքին Հայաստանի Հանրապետությունում

686. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առաջնային բուժօգնության համակարգի կառուցվածքը Հայաստանի

Հանրապետությունում և ընտանեկան բուժքրոջ դերն այդ համակարգում,

2) ճիշտ է ներկայացնում ընտանեկան բուժքրոջ մասնագիտական հիմնադրույթները, աշխատանքային

պարտականություններն ու իրավունքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ընտանիքի հիմնական տիպերը , ընտանիքի  և նրա անդամների

գործառույթները,

4) ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգիրքը, ամուսինների,
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ծնողների և երեխաների իրավունքներն ու պարտականությունները:

687.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կատարել   ընտանիքի անդամների առողջության կարիքների գնահատում , պացիենտի պրոբլեմի

հայտնաբերում ընտանիքում ,իրականացնել քույրական խնամք և  ցուցաբերել խորհրդատվական

օգնություն

688. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ընտանիքի անդամների առողջության կարիքների գնահատում և հայտնաբերում

պացիենտի պրոբլեմը ընտանիքում,

2) ճիշտ է իրականացնում հիվանդի  քույրական խնամքը տանը, ինչպես նաև՝ վերականգնողական և

կանխարգելիչ միջոցառումներ,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժքույրական գործընթացի փուլերը առավել տարածված հիվանդությունների

ժամանակ և կատարում  բուժքույրական միջամտություններ,

4 )ճիշտ է ներկայացնում հոգեկան առողջության հասկացողությունըև հոգեկան առողջության վրա ազդող

գործոնները,

689.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել ազգաբնակչության տարբեր խմբերին ցուցաբերվող բուժքույրական ծառայության

հիմնական խնդիրները

690. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դպրոցական երեխաների բուժքույրական ծառայության նպատակը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կնոջ առողջության պահպանումը տարբեր տարիքային շրջաններում,

3) ճիշտ է ներկայացնում տղամարդու առողջության պահպանումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կանանց և տղամարդկանց առողջության վրա ազդող ռիսկի գործոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում տարեց մարդկանց անատոմոֆիզիոլոգիական և խնամքի

առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում անտուն մարդկանց առողջությունը և նրանց վրա ազդող ռիսկի գործոնները,

7) ճիշտ է ներկայացնում անտուն մարդկանց սոցիալտնտեսական և բժշկական խնամքի

առանձնահատկությունները,



133

691. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված  աշխատանքներին համայնքում

692. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կանխարգելում հասկացությունը և նրա տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ դերը տարափոխիկ և ոչ տարափոխիկ հիավանդությունների

կանխարգելման գործում,

3) ճիշտ է ներկայացնում սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունները/ ՍՃՊՀ/ և ՍՃՊՀ-

ների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազդումը գլոբալ առողջության վրա, ռիսկի խմբերը,

4 )ճիշտ է ներկայացնում  ալկոհոլիզմի և թմրամոլության հետ կապված ռիսկի գործոնները:

693. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Տիրապետել կյանքի առողջ ապրելակերպի հիմունքներին

694. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առողջ ապրելակերպ հասկացությունը, առողջ կենսակերպի վրա ազդող

հիմնական ռիսկի գործոնները և դրանց բժշկասոցիալական նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վնասակար սովորությունների ազդեցությունն առողջության վրա ,

3)ճիշտ է ներկայացնում ռացիոնալ սնուցման, ֆիզիկական ակտիվության և օրգանիզմի կոփման

նշանակությունը առողջության պահպանման հարցում,

4) ճիշտ է ներկայացնում առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ քարոզչական աշխատանքի ձևերն ու

մեթոդները:

695.
ՈՒսումնառության արդյունք 7

Տիրապետել ազգաբնակչության դեմոգրաֆիկ ցուցանիշներին և բժշկական վիճակագրության

հիմունքներին

696. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում ազգաբնակչության մեխանիկական շարժի, ծնելիության, մահացության,

բնակչության բնական աճի,կյանքի միջին տևողության, մանկական և մայրական մահացության

ցուցանիշները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վիճակագրական տեղեկատվություն հավաքելու հիմնական ձևերը,

3)ճիշտ է ներկայացնում հարաբերական  և միջին մեծությունները, ստանդարտացված գործակիցները,

4)ճիշտ է կատարում պոլիկլինիկայի, ծննդատան գործունեության վիճակագրական  անալիզ,
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5) ճիշտ է ներկայացնում վիճակագրական տվյալների գրանցման նշանակությունը:

53. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ: ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԲՈՒԺՈՒՄԸ, ԽՆԱՄՔԸ»

697. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-053

698. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել ներքին հիվանդություններից յուրաքանչյուրի բնորոշումը,

առաջացման պատճառները, նպաստող գործոնները, հիվանդների սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ և լրացուցիչ

հետազոտման մեթոդները:

ՈՒսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել հիմնական կլինիկական ախտանիշները շնչառական

համակարգի հիվանդությունների և տուբերկուլոզով հիվանդների ախտորոշման մեթոդները, հնարավոր

բարդությունները, խնամքը ևբուժման սկզբունքները:

699. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

700. Մուտքային պահանջները
Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042 << Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց :Քույրական գործընթաց» մոդուլը:

701. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

702.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել Թերապիայի զարգացման պատմությունը, հիվանդների սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ և լրացուցիչ

հետազոտման մեթոդները

703. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ներքին հիվանդությունների զարգացման պատմությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հիվանդ, հիվանդություն, էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, ախտանիշ, համախտանիշ,

հիվանդության ընթացք, ախտորոշում հասկացությունները,

3) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ հետազոտությունները

4) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին լրացուցիչ (գործիքային և լաբորատոր) քննություններին,
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5) ճիշտ է ձևակերպում պացիենտի խնդիրները ստացած տեղեկատվության հիման վրա:

704.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել շնչառական համակարգի հիվանդություններով տառապող պացիենտներից

տեղեկատվության

հավաքման ձևերը, այս հիվանդությունների առաջացման պատճառները, կլինիկան, ախտորոշման

մեթոդները,բարդությունները, կանխարգելման, բուժման և խնամքի սկզբունքները

705. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հավաքում տեղեկատվություն շնչական համակարգի հիվանդություններով պացիենտներից,

2) ճիշտ է նախապատրաստում գործիքային և լաբորատոր քննություններին՝ սպիրոգրաֆիա,

պիկֆլյուոմետրիա, ռենտգեն հետազոտություն, բրոնխոսկոպիա, արյան, մեզի, խորխի հետազոտություն

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը բրոնխիտի, թոքաբորբի, բրոնխային ասթմայի,

պլևրիտի, թոքի քաղցկեղի ժամանակ,

4) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը բրոնխային ասթմայի ժամանակ:

706. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել <<Տուբերկուլոզ>> հիվանդության ժամանակ քույրական գործընթացը

707. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում տեղեկատվության հավաքումը տուբերկուլոզով տառապող հիվանդներից,

2) ճիշտ է իրականացնում խորխի հավաքումը տուբերկուլոզով տառապող հիվանդներից,

3) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտներին սնուցման և դեղորայքի ընդունման առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնություն թոքի արյունահոսության ժամանակ:

54. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ , ԲՈՒԺՈՒՄԸ, ԽՆԱՄՔԸ>>

708. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-054

709. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել ներքին հիվանդությունների բնորոշումը, սիրտանոթային

համակարգի հիվանդո.ւթյունների ժամանակ դրանց առաջացման պատճառները,

ախտանիշները,բարդությունները, անհետաձգելի բժշկական օգնության կազմակերպումը:
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710. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

711. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042<< Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց :Քույրական գործընթաց» մոդուլը :

712. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

713.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունները, նրանց առաջացման պատճառները,

կլինիկան,բարդությունները,կանխարգելման, բուժման և խնամքի սկզբունքները

714. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սիրտ-անոթային հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից տեղեկատվության

հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին (էսգ,

ռենտգեն,արյան, մեզի հետազոտություն),

3) ճիշտ է իրականացնում զարկերակային ճնշման չափումը, պուլսի և շնչառության հաշվումը,

4) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ռևմատիզմի, սրտի արատների, զարկերակային

հիպերտենզիայի ժամանակ,

5) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը սրտի իշեմիկ հիվանդության, աթերոսկլերոզի,

ստենոկարդիայի միոկարդի ինֆարկտի ժամանակ,

6) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը սուր սրտային և անոթային անբավարարության,

քրոնիկ սրտային անբավարարության ժամանակ,

715.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել սիրտ-անոթային հիվանդությունների ժամանակ անհետաձգելի մինչբժշկական օգնության

կատարումը

716. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը հիպերտոնիկ կրիզի ժամանակ,

2) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը սուր սրտային անբավարարության

ժամանակ,
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3) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը ստենոկարդիայի և միոկարդի

ինֆարկտի ժամանակ,

4) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը ուշագնացության, կոլապսի և շոկի

ժամանակ:

55. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԶԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԲՈՒԺՈՒՄԸ, ԽՆԱՄՔԸ>>

717. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-055

718. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մարսողական արտազատական համակարգերի

հիվանդություններին,նրանց առաջացման պատճառներին, կլինիկական բարդություններին,

կանխարգելմանը և բուժական սկզբունքներին:

719. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

720. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042<< Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց :Քույրական գործընթաց» մոդուլը:

721. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

722.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել մարսողական համակարգի հիվանդությունները, նրանց առաջացման պատճառները,

կլինիկան,բարդությունները, կանխարգելման, բուժման և խնամքի սկզբունքները

723. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվության հավաքումը մարսողական համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին՝ զոնդային

հետազոտություններ, ռենտգեն հետազոտություն, մեզի, լեղու, արյան, կղանքում թաքնված արյան

հետազոտություններ,
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3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը գաստրիտի, ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային

հիվանդության, ստամոքսի քաղցկեղի ժամանակ,

4) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը լյարդի, լեղուղիների, աղիների հիվանդությունների

ժամանակ

5) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը ստամոքսի արյունահոսւթյան և

լեղաքարային խիթի ժամանակ:

724.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել արտազատական համակարգի հիվանդությունները, նրանց առաջացման պատճառները,

կլինիկան,բարդությունները, կանխարգելման, բուժման և խնամքի սկզբունքները

725. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվության հավաքումը արտազատական համակարգի

հիվանդությունների ժամանակ,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր հետազոտությունների (ռենտգեն,

քննություն,ուրոգրաֆիա, Զիմնիցկու, Ադդիս-Կակովսկու, Նեչիպորենկոյի, տեստ-շերտիկի

հետազոտություն),

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը գլոմերուլոնեֆրիտների, պիելոնեֆրիտների,

երիկամաքարային հիվանդության, քրոնիկ երիկամային անբավարարության ժամանակ:

56. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ԱՐՅՈՒՆԱՍՏԵՂԾ, ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ԱԽ ՏԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԲՈՒԺՈՒՄԸ, ԽՆԱՄՔԸ: ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ

726. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-056

727. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել ներքին հիվանդություններից յուրաքանչյուրի

բնորոշումը,առաջացման պատճառները, արյունաստեղծ, ներզատական համակարգը: ՈՒսանողը պետք է

կարողանա բնութագրել շաքարային դիաբետի կլինիկան, բարդությունների կանխարգելումը բուժման և

խնամքի սկզբունքները:
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728. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

729. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042<< Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց :Քույրական գործընթաց՛՛ մոդուլը :

730. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

731.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել արյունաստեղծ համակարգի հիվանդությունները, նրանց առաջացման պատճառները,

կլինիկան,բարդությունները, կանխարգելման, բուժման և խնամքի սկզբունքները

732. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արյունաստեղծ համակարգի հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից

տեղեկատվությանհավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը անեմիաների և լեյկոզների ժամանակ:

733.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել էնդոկրին համակարգի հիվանդությունները, նրանց առաջացման պատճառները,

կլինիկան,բարդությունները, կանխարգելման, բուժման և խնամքի սկզբունքները

734. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից

տեղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին (գործիքային և լաբորատոր քննություններին՝ արյան, մեզի

հետազոտություն, ռենտգեն հետազոտություն T3 , T4, TTT-ի որոշում),

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը դիֆուզ տոքսիկ խպիպի, հիպոթիրեոզի էնդեմիկ

խպիպի ժամանակ:

735. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել քույրական գործընթացը շաքարային դիաբետի ժամանակ

736. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շաքարային դիաբետի ժամանակ պացիենտից տաղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին(
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գլյուկոմետրիա,մեզում,արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի որոշում) ,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը շաքարային դիաբետի ժամանակ,

4) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին սննդակարգի և դեղորայքի ընդունման առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է տարբերակում հիպեր և հիպոգլիկեմիկ կոմաները և ցուցաբերում առաջին մինչբժշկական

օգնությունը նրանցից յուրաքանչյուրի ժամանակ:

57. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՈՍԿՐԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ

ԱԼԵՐԳՈԶՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԲՈՒԺՈՒՄԸ, ԽՆԱՄՔԸ

737. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-057

738. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել ոսկրամկանային համակարգի հիվանդությունները և

ալերգոզների

առաջացման պատճառները, ախտանիշները, բարդությունները, բուժման և խնամքի սկզբունքները:

739. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

740. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042<< Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց :Քույրական գործընթաց մոդուլը :

741. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշներիբավարար մակարդակի ապահովումն է:

742.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել ոսկրամկանային համակարգի հիվանդությունները, նրանց առաջացման պատճառները,

կլինիկան,բարդությունները, կանխարգելման, բուժման և խնամքի սկզբունքները

743. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ոսկրամկանային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից

տեղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ռևմատոիդ պոլիարթրիտի և պարբերական
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հիվանդությանԺամանակ:

744.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել ալերգոզները, նրանց առաջացման պատճառները, կլինիկան, բարդությունները,

կանխարգելման, բուժման և խնամքի սկզբունքները

745. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ալերգոզների ժամանակ պացիենտից տեղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը անաֆիլակտիկ շոկի, դեղորայքային հիվանդության,

եղնջացանի,Քվինկեի այտուցի ժամանակ:

58. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ>>

746. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-058

747. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է  ուսանողին սովորեցնել կիրառել քույրական գործընթացը՝ որպես պացիենտի

պահանջներին, առողջության ամրապնդմանն ու հիվանդությունների կանխարգելմանն  ուղղված

համակարգային  մոտեցում ներքին հիվանդությունների ժամանակ

748. Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

749. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042<< Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց :Քույրական գործընթաց>> և ՔԳԿ-5-14-057<<Ներքին

հիվանդություններ: Ոսկրամկանային համակարգի հիվանդությունների եվ ալերգոզների առաջացման

պատճառները, ախտանիշները, բուժումը >> մոդուլները:

750. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի  ապահովումն է:

751. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել քույրական գործընթացը շնչառական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

752. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հավաքում տեղեկատվություն շնչական համակարգի հիվանդություններով պացիենտներից,

2) ճիշտ է նախապատրաստում գործիքային և լաբորատոր քննություններին՝ սպիրոգրաֆիա,
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պիկֆլյուոմետրիա, ռենտգեն հետազոտություն, բրոնխոսկոպիա, արյան, մեզի, խորխի հետազոտություն

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը բրոնխիտի, թոքաբորբի, բրոնխային ասթմայի,

պլևրիտի, թոքի քաղցկեղի ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները,

5) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին դեղորայքի ընդունման և ինքնախնամքի տարրերը,

6) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը բրոնխային ասթմայի ժամանակ:

753.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել քույրական գործընթացի փուլերը սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ

754. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սիրտ-անոթային հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից տեղեկատվության

հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին (էսգ,

ռենտգեն,արյան, մեզի հետազոտություն),

3) ճիշտ է իրականացնում զարկերակային ճնշման չափումը, պուլսի և շնչառության հաշվումը,

4) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ռևմատիզմի, սրտի արատների, զարկերակային

հիպերտենզիայի ժամանակ,

5) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը սրտի իշեմիկ հիվանդության, աթերոսկլերոզի,

ստենոկարդիայի միոկարդի ինֆարկտի ժամանակ,

6) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը սուր սրտային և անոթային անբավարարության,

քրոնիկ սրտային անբավարարության ժամանակ,

7) ճիշտ է կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները,

8) ճիշտ է ուսուցանում դեղորայքի ընդունման և սննդակարգի առանձնահատկությունները այս

հիվանդությունների ժամանակ:

755. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել քույրական գործընթացի փուլերը մարսողական համակարգի հիվանդությունների



143

ժամանակ

756. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվության հավաքումը մարսողական համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին՝ զոնդային

հետազոտություններ, ռենտգեն հետազոտություն, մեզի, լեղու, արյան, կղանքում թաքնված արյան

հետազոտություններ,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը գաստրիտի, ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային

հիվանդության,ստամոքսի քաղցկեղի ժամանակ,

4) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը լյարդի, լեղուղիների, աղիների հիվանդությունների

ժամանակ,

5) ճիշտ է իրականացնում խնամքի մանիպուլյացիաները,

6) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին սննդակարգի և դեղորայքի ընդունման առանձնահատկությունները,

7) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը ստամոքսի արյունահոսւթյան և

լեղաքարային խիթի ժամանակ:

757.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել քույրական գործընթացի փուլերը արտազատական համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ

758. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվության հավաքումը արտազատական համակարգի

հիվանդությունների ժամանակ,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր հետազոտությունների (ռենտգեն,

քննություն,

ուրոգրաֆիա, Զիմնիցկու, Ադդիս-Կակովսկու, Նեչիպորենկոյի, տեստ-շերտիկի հետազոտություն),

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը գլոմերուլոնեֆրիտների, պիելոնեֆրիտների,

երիկամաքարային
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հիվանդության, քրոնիկ երիկամային անբավարարության ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները,

5) ճիշտ է ուսուցանում դեղորայքի ընդունման և սննդակարգի առանձնահատկությունները այս

հիվանդությունների ժամանակ:

759.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել քույրական գործընթացի փուլերը արյունաստեղծ համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ

760. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արյունաստեղծ համակարգի հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից

տեղեկատվության

հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը անեմիաների և լեյկոզների ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները,

5) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին սնուցման և դեղորայքի ընդունման կարգը:

761. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել քույրական գործընթացի փուլերը էնդոկրին համակարգի  հիվանդությունների ժամանակ

762. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից

տեղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին (գործիքային և լաբորատոր քննություններին՝ արյան, մեզի

հետազոտություն, ռենտգեն հետազոտություն T3 , T4, TTT-ի որոշում),

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը դիֆուզ տոքսիկ խպիպի, հիպոթիրեոզի էնդեմիկ

խպիպի ժամանակ,

4) ճիշտ է ուսուցանում սննդակարգի և դեղորայքի ընդունման առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է կատարում խնամքի մունիպուլյացիաները:

763. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել քույրական գործընթացը շաքարային դիաբետի ժամանակ
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764. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շաքարային դիաբետի ժամանակ պացիենտից տաղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին( գլյուկոմետրիա,

մեզում,արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի որոշում) ,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը շաքարային դիաբետի ժամանակ,

4) ճիշտ է իրականացնում խնամքի մանիպուլյացիաները,

5) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին սննդակարգի և դեղորայքի ընդունման առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին ինսուլինի ներարկման և ինքնախնամքի հմտությունները,

7) ճիշտ է տարբերակում հիպեր և հիպոգլիկեմիկ կոմաները և ցուցաբերում առաջին մինչբժշկական

օգնությունը նրանցից յուրաքանչյուրի ժամանակ:

765. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Ներկայացնել քույրական գործընթացըլ ոսկրամկանային համակարգի հիվանդություններ ժամանակ

766. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ոսկրամկանային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից

տեղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ռևմատոիդ պոլիարթրիտի և պարբերական

հիվանդության ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները,

5) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին սնուցման և դեղորայքի ընդունման կարգը:

767. ՈՒսումնառության արդյունք 9 Ներկայացնել քույրական գործընթացը ալերգոզների ժամանակ

768. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ալերգոզների ժամանակ պացիենտից տեղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը անաֆիլակտիկ շոկի, դեղորայքային հիվանդության,

եղնջացանի, Քվինկեի այտուցի ժամանակ,



146

4) ճիշտ է կատարում խնամքի մունիպուլյացիաները,

5) ճիշտ է ուսուցանում սնուցման և դեղորայքի ընդունման կարգը:

59. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ»

769. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-059

770. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել վիրաբուժության զարգացման և կայացման էտապները,

ժամանակակից  վիրաբուժության  և վիրաբուժական ծառայության կազմակերպման սկզբունքները :

Վիրաբուժական վարակ հասկացությունը, դասակարգումը, տեղային և ընդհանուր ախտանշանները,

վարակի կանխարգելման եղանակները, ապանեխումը, հականեխումը

Արյունահոսությունը, նրա պատճառները, տեսակները, արյունահոսության նախնական և վերջնական

դադարեցումը

Ինֆուզիայի, տրանսֆուզիայի հասկացությունը

Ցավազրկումը, նրա տեսակները, բարդությունները

Վիրաբուժական վնասվածքների պատճառները, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշման

եղանակները, բարդությունները

ՈՒռուցքաբանական օգնության կազմակերպումը

Դեսմուրգիայի հիմունքները

Մեռուկացումը, առաջացման պատճառները, տեսակները:

771. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

772. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԳԿ-5-14-

015<<Մարդու նորմալ անատոմիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական

համակարգերի կառուցվածքը: Զգայարաններ >>, ՔԳԿ-5-14-019<<Նորմալ ֆիզիոլոգիա Զգայական

համակարգի ֆիզիոլոգիա: Գլխուղեղի բարձրագույն նյարդային գործառույթները>> և ՔԳԿ-5-14-042
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<<Քույրական գործի հիմունքներ : Քույրական գործընթաց >> մոդուլները:

773. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

774.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Բացատրել վիրաբուժության զարգացման և կայացման էտապները, ներհիվանդանոցային վիրաբուժական

վարակի կանխարգելումը

775. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բացատրում վիրաբուժության զարգացման և կայացման էտապները, ժամանակակից

վիրաբուժության և վիրաբուժական ծառայության կազմակերպման սկզբունքները,

2)Ճիշտ է բացատրում վարակ և վիրաբուժական վարակ հասկացությունները, վարակի կանխարգելման

եղանակները, ապանեխումը, հականեխումը,

3)Ճիշտ է իրականացնում օդակաթիլային, կոնտակտային, իմպլանտացիոն վարակի կանխարգելումը:

776.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Սահմանել արյունահոսությունը, առաջացման պատճառները, տեսակները, ընդհանուր և տեղային

ախտանշանները, նախնական և վերջնական դադարեցման եղանակները, հնարավոր բարդությունները

777. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բնորոշում արյունահոսությունը, առաջացման պատճառները, նկարագրում արյունահոսության

տեսակները, ընդհանուր և տեղային ախտանշանները, արյան կորստի չափանիշները, դադարեցման

եղանակները,

2)Ճիշտ է ներկայացնում արյունահոսության հնարավոր բարդությունները:

778.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Նկարագրել ինֆուզիայի և տրանսֆուզիայի դերը, արյան խմբերը, ռեզուս գործոնը, համատեղելիության

փորձերը, արյան փոխներարկման եղանակները, ձևերը, ինֆուզիայի և տրանսֆուզիայի հնարավոր

բարդությունները

779. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում դոնոր և դոնորություն հասկացությունները, արյան հետ աշխատելու

առանձնահատությունները,

2)Ճիշտ է նկարագրում ինֆուզիայի և տրանսֆուզիայի դերը,

3)Ճիշտ է բացատրում արյան փոխներարկման եղանակները և ձևերը,
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4)Ճիշտ է ներկայացնում արյան փոխներարկման ցուցումները և հակացուցումները, ինֆուզիայի և

տրանսֆուզիայի հնարավոր բարդությունները, դրանց կանխարգելումը:

780.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել ցավազրկման տեսակները, ընդհանուր ցավազրկման փուլերը, բարդությունները և

կանխարգելումը

781. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է սահմանում ցավը, ցավազրկումը, նկարագրում ցավազրկման տեսակները,

2)Ճիշտ է ներկայացնում նարկոզի համար կիրառվող հեղուկ և գազային նարկոտիկ նյութերը,

3)Ճիշտ է նկարագրում ցավազրկման բարդությունները և դրանց կանխարգելումը:

782.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Բացատրել դեսմուրգիան՝ որպես գիտություն վիրակապությունների մասին, վիրակապերի հիմնական

տեսակները, կապեր դնելու տեխնիկան, նպատակները, սկզբունքները:

783. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում փափուկ կապերի տեսակները և բինտե կապեր դնելու ընդհանուր կանոնները,

2)Ճիշտ է ներկայացնում կոշտ կապերի տարատեսակները, գիպսե կապեր դնելու և հեռացնելու

կանոնները,

3)Ճիշտ է ներկայացնում փոխադրամիջոցային անշարժացումը և կիրառման տեխնիկան:

784.

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Բնութագրել վնասվածքը, դրանց դասակարգումը, նկարագրել վնասվածքային շոկը, հակաշոկային

միջոցառումները, նկարագրել բաց և փակ վնասվածքները, այրվածքը, այրվածքային հիվանդությունը,

էլեկտրահարությունը, ցրտահարությունը

785. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բնորոշում վնասվածքը, դրա դասակարգումը, վնասվածքային շոկը, հակաշոկային

միջոցառումները,

2)Ճիշտ է նկարագրում այրվածքը, այրվածքային հիվանդությունը, որոշում այրվածքի խորության

աստիճանը և մակերեսը,

3)Ճիշտ է նկարագրում էլեկտրահարությունը, ցրտահարությունը, ցուցաբերում առաջին բուժօգնություն:

786.
ՈՒսումնառության արդյունք 6

Բնութագրել վիրաբուժական վարակը, դասակարգումը, ներթափանցման ուղիները, տեղային և

ընդհանուր ախտանշանները, բուժման սկզբունքները
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787. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է նկարագրում վիրաբուժաման վարակը, դասակարգումը, ներթափանցման ուղիները, տեղային և

ընդհանուր ախտանշանները,

2)Ճիշտ է նկարագրում տեղային վիրաբուժական վարակը, դրա տեսակները բուժման եղանակները

3)Ճիշտ է նկարագրում ընդհանուր և անաէրոբ վիրաբուժական վարակները դրանց հիմնական

կլինիկական ախտանշանները,

4) Ճիշտ է ներկայացնում  փայտացման և գազային գանգրենայի յուրահատուկ և ոչ յուրահատուկ

կանխարգելումը, նկարագրում դրանց բուժման եղանակները:

788.

ՈՒսումնառության արդյունք 7

Բնութագրել մեռուկացումը, առաջացման պատճառները, տեսակները, երակների վարիկոզ լայնացումը,

էնդարտերիիտը, խոցը, խուղակը: Բնութագրել ուռուցք և ուռուցքաբանություն հասկացությունները,

առաջացման տեսությունները, նախաքաղցկեղային վիճակներ հասկացությունը, նորագոյացությունների

դասակարգումը, բուժման եղանակները

789. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բնութագրում մեռուկացումը, առաջացման պատճառները, հիմնական կլինիկական նշանները,

բուժման սկզբունքները,

2)Ճիշտ է նկարագրում երակների վարիկոզ լայնացում և էնդարտերիիտ հիվանդությունները,առաջացման

պատճառները, կլինիկական նշաները, կանխարգելման և բուժման սկզբունքները,

3)Ճիշտ է նկարագրում խոցը և խուղակը, առաջացման պատճառները, դասակարգումը, կլինիկական

նշանները, կանխարգելումը և բուժման սկզբունքները,

4)Ճիշտ է նկարագրում ուռուցք և ուռուցքաբանություն հասկացությունները, նախաքաղցկեղային

վիճակները, դասակարգում նորագոյացությունները, բացատրում չարորակ ուռուցքների զարգացման

փուլերը, կատարում չարորակ և բարորակ ուռուցքների տարբերակումն ըստ կլինիկական նշանների,

ներկայացնում բուժման եղանակները:

60. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` < ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ>

790. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-060
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791. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել.

Գլխի, դեմքի, պարանոցի, շնչափողի և կերակրափողի վնասվածքները և հիվանդությունները, Վահանաձև

գեղձի հիվանդությունները, կլինիկական նշանները, բուժման առանձնահատկությունները,

Կրծքավանդակի և նրա օրգանների վնասվածքները և հիվանդությունները, կլինիկական նշանները,

բուժման առանձնահատկությունները,

Որովայնի և նրա օրգանների վնասվածքները և հիվանդությունները, կլինիկական նշանները, բուժման

առանձնահատկությունները, ուղիղ աղու հիմնական վիրաբուժական հիվանդությունները, կլինիկական

նշանները, բուժման առանձնահատկությունները

Սուր որովայն համախտանիշ հասկացողությունը, սուր որովայն առաջացնող հիմնական

հիվանդությունները, ,

Միզասեռական համակարգի հիմնական վիրաբուժական հիվանդությունները, կլինիկական նշանները,

բուժման առանձնահատկությունները,

792. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

793. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԳԿ-5-14-059

<Վիրաբուժական հիվանդություններ:Ընդհանուր վիրաբուժություն> մոդուլը:

794. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

795.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել գլխի, դեմքի, պարանոցի, շնչափողի և կերակրափողի վնասվածքները և

հիվանդությունները, կլինիկական նշանները,ախտորոշման մեթոդները, բուժումը: Նկարագրել վահանաձև

գեղձի հիվանդությունները:Ներկայացնել կրծքավանդակի և նրա օրգանների վնասվածքները և

հիվանդությունները:

796. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում գլխի, դեմքի, պարանոցի, շնչափողի և կերակրափողի վնասվածքները և

հիվանդությունները,կլինիկական նշանները, բուժման առանձնահատկությունները,
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2)Ճիշտ է նկարագրում խպիպը և թիրեոտոքսիկոզը, առաջացման պատճառները, հիմնական կլինիկական

նշանները, խպիպի աստիճանները, կանխարգելումը, բուժման հիմնական սկզբունքները,

3)Ճիշտ է ներկայացնում կրծքավանդակի և նրա օրգանների վնասվածքները և հիվանդությունները,

կլինիկական նշանները, բուժման առանձնահատկությունները:

797.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել որովայնի և նրա օրգանների վնասվածքները և հիվանդությունները, կլինիկական

նշանները, բուժման առանձնահատկություններ: Սուր որովայն համախտանիշ հասկացողությունը, սուր

որովայն առաջացնող հիմնական հիվանդությունները

798. Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է ներկայացնում որովայնի ճողվածքների, ապենդիցիտի, լեղաքարային հիվանդության,ստամոքսի

և տասներկումատնյա աղու խոցային հիվանդության, աղիքային անանցանելիության կլինիկական

նշանները, բուժումը,

2) Ճիշտ է ներկայացնում ուղիղ աղու հիմնական վիրաբուժական հիվանդությունները, կլինիկական

նշանները, բուժման առանձնահատկությունները,

3 )Ճիշտ է նկարագրում սուր որովայն համախտանիշ առաջացնող որովայնի վիրաբուժական

հիվանդությունները, առաջացման պատճառները, հիմնական կլինիկական նշանները, ախտորոշման և

բուժման հիմնական սկզբունքները, իրականացնում առաջին բուժօգնությունը:

799.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Բացատրել ուռոլոգիա հասկացությունը, նկարագրել միզասեռական համակարգի հիմնական

վիրաբուժական հիվանդություները և վնասվածքները

800. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է նկարագրում ուռոլոգիա հասկացությունը, միզասեռական համակարգի հիմական

վիրաբուժական հիվանդությունները և վնասվածքները, հիմնական ախտանշանները, իրականացնում

առաջին բուժօգնությունը դրանց ժամանակ,

2)Ճիշտ է նկարագրում ախտորոշման և բուժման հիմնական սկզբունքերը միզասեռական համակարգի

վիրաբուժական հիվանդությունների և վնասվածքների դեպքում:
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61. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈԻՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ>>

801. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-061

802. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ վիրաբուժության վերաբերյալ՝վիրաբուժական

վնասվածքներով և հիվանդություններով տառապող հիվանդների խնամքն իրականացնելու համար,

կիրառել քույրական գործընթացը նախավիրահատական, ներվիրահատական և հետվիրահատական

շրջաններում, կանխարգելել վիրաբուժական վարակը, պատրաստել վիրակապական նյութեր, կատարել

անհրաժեշտ բուժքույրական միջամտություններ, ուսուցանել հիվանդին և նրա հարազատներին տնային

խնամքի առանձնահատկությունները:

803. Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

804. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԳԿ-5-14-060

<<Վիրաբուժական հիվանդություններ: Մասնավոր վիրաբուժություն>> մոդուլը:

805. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

806.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Իրականացնել քույրական գործընթացը նախավիրահատական, ներվիրահատական և

հետվիրահատական շրջաններում,

807. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է տալիս քույրական գործընթացի ընդհանուր բնութագրումը վիրաբուժությունում,

2)Ճիշտ է ներկայացնում նախավիրահատական բուժքույրական միջամտությունները, հիվանդի

տեղափոխումը վիրահատարան, հիվանդի դիրքը վիրահատական սեղանին,նրա տեսակները,

հետվիրահատական շրջանի քույրական գործընթացի փուլերի իրականացում,

3) Ճիշտ է ներկայացնում վիրաբուժական ասեպտիկայի հիմնական կանոնները, վիրաբուժական

բուժանձնակազմը որպես ներհիվանդանոցային վարակի աղբյուր, ձեռքերի մշակման մակարդակները,

իրականացնում , վարակի հսկողություն:
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808.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տիրապետել քույրական գործընթացին վիրաբուժական վնասվածքներով հիվանդների խնամքն

իրականացնելիս, կատարել տարբեր վիրակապություններ

809. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է նկարագում փակ և բաց վնասվածքները, ցուցաբերում առաջին բուժօգնությունը, կատարում

տրանսպորտային անշարժացում և նկարագրում քույրական գործընթացը տարբեր վնասվածքներով

հիվանդների մոտ,

2)Ճիշտ է կատարում տարբեր մարմնամասերի վիրակապություններ, տիրապետում փափուկ և կոշտ

վիրակապությունների հիմանական տեսակների կապերի դրման կանոններին,

3)Ճիշտ է կատարում գիպսի որակի ստուգման փորձերը, պատրաստում գիպսյա բինտեր, ժամանակին

ճանաչում և կանխում սխալ վիրակապության հետևանքով առաջացած բարդությունները,

4)Ճիշտ է իրականացնում վիրակապված հիվանդների խնամքը,

5 )Ճիշտ է ներկայացնում գիպսով, կմախքային ձգումով հիվանդի խնամքը,

6)Ճիշտ է նկարագրում քույրական գործընթացը տարբեր վնասվածքներով հիվանդների մոտ:

810. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել քույրական գործընթացն այրվածքների ժամանակ

811. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է իրականացնում առաջին օգնությունը այրվածքի դեպքում, որոշում խորության աստիճանը և

մակերեսը,

2)Ճիշտ է իրականացնում մաշկի խնամքը այրվածքով հիվանդի մոտ,

3)Ճիշտ է իրականացնում այրվածքով հիվանդի անկողնու և հիվանդասենյակի ախտահանումը և

նախապատրաստումը:

812.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Իրականացնել քույրական գործընթացը գլխի, դեմքի, պարանոցի, կրծքավանդակի և նրա օրգանների

վնասվածքների և հիվանդությունների ժամանակ:

813. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է իրականացնում առաջին օգնությունը գլխի , դեմքի, պարանոցի փափուկ հյուսվածքների

վնասվածքների ժամանակ,

2)Ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը գլխի , դեմքի, պարանոցի, կրծքավանդակի և նրա
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օրգանների վնասվածքների և հիվանդությունների ժամանակ և նախավիրահատական,

ներվիրահատական և հետվիրահատական շրջաններում,

3) Ճիշտ է ներկայացնում տրախեոստոմի հանդեպ խնամքի առանձնահատկությունները:

814.

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Իրականացնել քույրական գործընթացը որովայնի և նրա օրգանների վնասվածքների և

հիվանդությունների,սուր որովայն համախտանիշի, միզասեռական համակարգի հիմնական

վիրաբուժական հիվանդություների և վնասվածքների ժամանակ:

815. Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ստամոքսի, լեղապարկի ,երիկամների,

շագանակագեղձի վիրահատության ենթակա հիվանդների մոտ,

2) Ճիշտ է նկարագրում սուր միզակապության նշանները, կատարում առաջին բուժօգնություն,

իրականացնում միզապարկի կաթետերացում,

3) Ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ստամոքսի, հաստ աղու ստոմաներով հիվանդների

մոտ,

4) Ճիշտ է իրականացնում քույրական միջամտությունները որովայնամզի բորբոքման, խոցի և խուղակի

ժամանակ:

62. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈԻՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌՈՂՋ ՄԱՆԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՎ:

ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՅԱՆՔԻ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ>>

816. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-062

817. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել երեխայի կյանքի տարիքային շրջաններին, այդ

շրջաններիբնութագրին, ժամկետներին ,

երեխայիանատոմոֆիզիոլոգիականառանձնահատկություններին, հիմնական պահանջներին , դրանց

բավարարման և առողջության պահպանման եղանակներին:

818. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ
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819. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-015<<Մարդու նորմալ

անատոմիա՝պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի կառուցվածքը:

Զգայարաններ >>, ՔԳԿ-5-14-019<<Նորմալ ֆիզիոլոգիա Զգայական համակարգի ֆիզիոլոգիա: Գլխուղեղի

բարձրագույն նյարդային գործառույթները>>, ՔԳԿ-5-14-042<< Քույրական գործի հիմունքներ : Քույրական

գործընթաց: Քույրական գործընթաց >>մոդուլները:

820. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

821. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել երեխայի կյանքի տարիքային շրջանները, քույրական ծառայության դերը տարբեր

տարիքային խմբերի նկատմամբ. Երեխայի տարիքային շրջանների դասակարգումը ըստ Գանդորինի:

Երեխայի ֆիզիկական և հոգեկան զարգացման որոշումը ըստ Դենվերի:

822.

Կատարման չափանիշներ

1)ճիշտ է ներկայացնում երեխայի կյանքի տարիքային շրջանները և յուրաքանչյուր շրջանի բնութագիրը,

տարիքային շրջանի դասակարգումը ըստ Գանդորինի:

2)ճիշտ է ներկայացնում երեխայի հիմնական պահանջները, տարբեր տարիքային խմբերում և դրանց

բավարարման ուղիները:

3)ճիշտ է ներկայացնում քույրական ծառայության դերը, նշանակությունը յուրաքանչյուր տարիքային

շրջանում առողջության պահպանման և ամրապնդման գործում:

4)ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիկական և հոգեկան զարգացման որոշումը ըստ Դենեվրի:

823. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Նկարագրել ներարգանդային պրենատալ շրջանը և նորածնային շրջանը, այս շրջանների կենսական

պահանջները և անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, պտղի վրա ազդող գործոնները

824.

Կատարման չափանիշներ

1)ճիշտ է ներկայացնում պտղի և մանկան զարգացման շրջանները,

2)ճիշտ է ներկայացնում երեխայի կենսական պահանջները զարգացման տարբեր

շրջաններում և դրանց առանձնահատկությունները,

3 )ճիշտ է սահմանում պրենատալ շրջանի առանձնահատկությունները, պտղի վրա ազդող
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գործոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում նորածնի օրգան համակարգերի անատոմոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, /ոսկրամկանային, շնչառական, մարսողական, նյարդային, էնդոկրին,

սրտանոթային , միզասեռական համակարգեր/,

5 ) ճիշտ է ներկայացնում ծնողների ուսուցումը, նորածնի խնամքի հմտությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում նորածնի անցողիկ ֆիզիոլոգիական վիճակները և հասունության

նշանների ուսումնասիրությունն ու բացահայտումը:

825. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել անհաս նորածնի անհասության նշանները, պատճառները և անհասության աստիճանները,

անհաս նորածնի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, խնամքը և կերակրման

եղանակները

826.

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում անհաս նորածնի անհասության նշանները, պատճառները,

2) ճիշտ է ներկայացնում անհաս նորածնի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է տիրապետում քույրական միջամտություններին ուղղված անհաս նորածնի հիմնական

պահանջների բավարարմանը / տաքացնելը, կերակրելը/,

4) ճիշտ է ներկայացնում անհաս երեխայի կերակրման եղանակները, կերակրման ռեժիմը չափաբաժինը,

և տաքացման եղանակները:

827.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել կրծքի շրջանի տևողությոնը և նրա բնորոշումը, կրծքի հասակի երեխաների

անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, ֆիզիկական, նյարդահոգեկան, սոցիալական,

զարգացման օրինաչափությունները, հիմնական պահանջները, կոփիչ միջոցառումները, սնուցման

տեսակները

828. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կրծքի շրջանի տևողությունը, երեխայի անատոմոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում նյարդահոգեբանական, ֆիզիկական և սոցիալական զարգացման
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օրինաչափությունները (խոսք, շարժողական ունակություն, խաղ, զբաղմունք),

3) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական պահանջների բավարարման եղանակները / շնչել, ջերմություն,

սնուցում, քուն /,

4) ճիշտ է սահմանում կոփիչ և զարգացնող միջամտությունների անհրաժեշտությունը,

5) ճիշտ է սահմանում ֆիզիկական զարգացման գնահատումը մարդաչափական տվյալներով,

6) ճիշտ է ներկայացնում կրծքով կերակրման առավելությունները, և անհրաժեշտ կաթի քանակի

որոշմանը,

7) ճիշտ է ներկայացնում կաթնարտադրության և կրծքով կերակրման պրոբլեմների

ուսումնասիրությունները:

829.

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել մսուրային և նախադպրոցական շրջանների տարիքային ժամկետները,

անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, հիմնական պահանջները, ներկայացնել այս

շրջանների դաստիարակչական միջոցները, ֆիզիկական և նյարդահոգեկան զարգացման

առանձնահատկությունները

830. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մսուրային և նախադպրոցական շրջանների տարիքային ժամկետները և նրանց

անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մսուրային և նախադպրոցական շրջանների երեխաների դաստիարակչական

միջոցները,

3) ճիշտ է սահմանում մոր ուսուցումը, երեխաների մոտ ճիշտ ուտելու ունակության դաստիարակումը,

սեղանի շուրջ երեխայի վարքի հիմնական կանոնները, տարիքակիցների հետ շփվելու հմտությունները,

4) ճիշտ է սահմանում այս տարիքային խմբերի երեխաների հիմնական կենսական պահանջների (շնչելու,

սնուցման, շարժման, շփման, անձնական հիգիենայի, խաղի, անվտանգության): Ուսումնասիրությունը և

դրանց բավարարման եղանակները,

5) ճիշտ է սահմանում մսուրային և նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական և
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նյարդա՜հոգեկան զարգացումը, ուսումնասիրում է երեխայի խոսքը, շարժողական ունակությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում անթրոպոմետրիկ չափումների կատարումը և ֆիզիկական զարգացման

գնահատումը,

7) ճիշտ է սահմանում այս տարիքային խմբերի երեխաների կոփման, մերսման, մարմնամարզության

կարևորությունը:

831.

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Ներկայացնել վաղ դպրոցական շրջանի տարիքային ժամկետները, անատոմոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, հիմնական պահանջները, յուրահատուկ դաստիարակչական միջոցները այդ

տարիքի երեխաների նյարդահոգեկան, սոցիալական և ֆիզիկական զարգացումը

832. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է սահմանում վաղ դպրոցական շրջանի տարիքային ժամկետները անատոմիա-ֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները և զարգացման առանձնահատկությունները,

2)ճիշտ է նկարագրում վաղ դպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակչական միջոցների

ընտրությունը, կիրառումը (զրույց, պատիժ),

3)ճիշտ է ներկայացնում վաղ դպրոցական տարիքի երեխաների հիմնական պահանջները և դրանց

բավարարման միջոցները (սնուցում, անձնական հիգիենա, շարժում,շփում, սովորել, անվտանգություն),

4)ճիշտ է ներկայացնում վաղ դպրոցական տարիքի երեխաների նյարդա֊հոգեկան, սոցիալական և

ֆիզիկական զարգացման գնահատումը և բացահայտում առողջութան ռիսկի գործոնները,

5)ճիշտ է սահմանում անթրոպոմետրիկ չափումները և համեմատում տարիքային նորմայի հետ,

6)ճիշտ է ներկայացնում երեխայի դպրոց գնալունհարմարվելու և անվտանգ շրջակա միջավայրի

ապահովման անհրաժշետությունը:

833.

ՈՒսումնառության արդյունք 7

Ներկայացնել դեռահասության շրջանի տարիքային սահմանումները, այս շրջանին բնորոշ

ֆիզիոլոգիական և հոգեկան առանձնահատկությունները, հիմնական պահանջները սեռական

հասունության նշանները, մանկությունից հասուն տարիք անցման պրոբլեմները

834. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում դեռահասության շրջանի տարիքային սահմանումը այս շրջանին բնորոշ
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ֆիզիոլոգիական և հոգեկան առանձնհատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում աղջիկերի և տղաների սեռական հասունացումը ըստ արտաքին սեռական

հատկանիշների,

3) ճիշտ է ներկայացնում դեռահասների անձնական հիգիենայի կանոնները և հնարավոր ֆիզիոլոգիական

փոփոխությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում դաստիարակչական միջոցները: / գրականություն, սպորտ /,

5) ճիշտ է ներկայացնում դեռահաս-ծնող փոխհարաբերությունները, հնարավոր բարդությունները,

6) ճիշտ է սահմանում և գնահատում դեռահասի բնավորությունը, վարքը, հոգեկան վիճակը,

7) ճիշտ է ներկայացնում առողջությանը սպառնացող ռիսկի գործոնները, որոնց սկսում է առնչվել

դեռահասը (խմել, ծխել, թմրամոլություն),

8) ճիշտ է ներկայացնում օրգանիզմում տեղի ունեցող ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները և վաղ

սեռական կյանքի վտանգավորությունն ու բացասական հետևանքները: Սեռական ճանապարհով

փոխանցվող հիվանդությունները և դրանց կանխարգելումը:

63. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ՝ ԱՌՈՂՋ ՄԱՆԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՎ:

ՄԱՆԿԱՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, ԽԱՂԱԹԵՐԱՊԻԱ, ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ,

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ>>

835. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-063

836. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել երեխայի հոգևոր զարգացման պահանջները, ծնողների և

շրջապատի դերը հոգևոր զարգացման ընթացքում, ինչպես է զարգանում և ձևավորվում խոսքը, խաղի

դերը և նշանակությունը տարբեր տարիքային խմբերում, անվտանգության ապահովումը ամենուրեք,

հոսպիտալիզացիայի կանոնները, նախապատրաստումը մանիպուլյացիաներին, քաղաքացիական

իրավունքները, հաշմանդամ և ծնողազուրկ երեխաների իրավունքները, վնասակար սովորություններ՝
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չարաշահումը, վնասակար ազդեցությունը, թրաֆիքինգ և պայքարի միջոցները:

837. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

838. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-062<< Քույրական գործը

մանկաբուժությունում՝ առողջ մանկան դասընթացով: Երեխայի կյանքի տարիքային շրջանները եվ

ֆիզիկական զարգացումը մոդուլը:

839. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

840.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել մանկան հոգևոր աշխարհի ձևավորումը, ծնողների և շրջապատի դերը այդ հարցում, խոսքի

ձևավորումը ու զարգացումը:

841. Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է ներկայացնում երեխայի հոգևոր զարգացման 6 պահանջները.

2) Ճիշտ է ներկայացնում ծնողների դերը երեխայի հոգևոր զարգացման ընթացքում

3) Ճիշտ է ներկայացնում շրջապատի դերը երեխայի հոգևեր զարգացման ընթաքում

4) Ճիշտ է ներկայացնում երեխայի բերանի խոռոչի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ձայներ

արձակելու մեխանիզմը:

5) Ճիշտ է ներկայացնում երկրորդ ահազանգիչ համակարգի ձևավորումը երեխաների մոտ

6) Ճիշտ է ներկայացնում նյարդահոգեկան զարգացման հիմնական փուլերը:

842.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել խաղը որպես երեխայի զարգացման մեթոդ, հոր դերը երեխայի խաղի և զարգացման

գործընթացում, խաղաթերապիա, երեխայի անվտանգության ապահովումը

843. Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է ներկայացնում խաղը, որպես երեխայի զարգացման մեթոդ,

2) Ճիշտ է ներկայացնում խաղալիքնրի ընտրությունը,

3) Ճիշտ է ներկայացնում խաղի նշանակությունը տարբեր տարիքային խմբերում,

4) Ճիշտ է ներկայացնում երեխայի վարքի դրսևորումները խաղային պրոցեսում ,

5) Ճիշտ է ներկայացնում հոր ներգրավումը երեխայի խաղային գործընթացի մեջ,
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6) Ճիշտ է ներկայացնում հոր կողմից երեխայի համար խաղային պայմաններ ստեղծելու

անհրաժեշտությունը,

7) Ճիշտ է ներկայացնում խաղաթերապիայի անցկացումը բուժական մանիպուլյացիայից առաջ,

8) Ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության ապահովման կարևորությունը տանը, բակում,

տրանսպորտում, մանկական նստատեղերի օգտագործման անհրաժեշտությունը ավտոտրանսպորտում:

844.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել հոսպիտալիզացիայի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում

/մասնավորապես Շվեդիայում, ԱՄՆ-ում/, երեխայի նախապատրաստումը հոսպիտալիզացիային և

մանիպուլյացիաներին:Երեխաների քաղաքացիական իրավունքները, հաշմանդամ և ծնողազուրկ

երեխաների իրավունքները, վնասակար սովորույթների չարաշահումը, վնասակար ազդեցությունը,

թրաֆիքինգ և պայքարի միջոցներ

845. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում երեխայի հոսպիտալիզացիայի առանձնահատկությունները Հայաստանում,

Շվեդիայում և ԱՄՆ-ում

2)Ճիշտ է ներկայացնում հոսպիտալիզացիայի ժամանակ կիրառվող 10 կանոնները

3)Ճիշտ է ներկայացնում ծնողների նախապատրաստումը երեխայի հոսպիտալիզացիայի ժամանակ

4)Ճիշտ է ներկայացնում խաղաթերապիայի իրականացումը բուժական մանիպուլիացիաներից առաջ:

5)Ճիշտ է ներկայացնում երեխաների քաղաքացիական իրավունքները

6)Ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամ և ծնողազուրկ երեխաների իրավունքները

7)Ճիշտ է ներկայացնում վնասակար սովորույթների վնասակար ազդեցությունը և դրանց դեմ պայքարի

միջոցները,

8)Ճիշտ է ներկայացնում թրաֆիքինգը և դրա դեմ պայքարի միջոցները:

64. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈԻՄԸ <<ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ԱՆՀԱՍ ՆՈՐԱԾԻՆ: ԽՆԱՄՔԸ ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ, ԿՐԾՔԻ ՀԱՍԱԿԻ ԵՎ ՎԱՂ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
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ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ : ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ>>

846. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-064

847. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել տարբերակել անհաս նորածնին , անհասության

պատճառները և նշանները,կազմակերպել հիվանդ երեխաների խնամքը նորածնային շրջանի, կրծքի

հասակի և վաղ մանկական տարիքի հիվանդությունների ժամանակ, ներկայացնել սնուցման սուր և

խրոնիկ խանգարումների զարգացման պատճառները, կլինիկական ձևերը, դիետայի կազմակերպման

հիմունքները, բուժման սկզբունքները և սխեմաները, ռախիտի, սպազմոֆիլիայի, էքսուդատիվ կատառալ

դիաթեզի ժամանակակից բնորոշումը, պատճառները, նպաստող գործոնները, կլինիկական

արտահայտությունները, բուժման, խնամքի և կանխարգելման սկզբունքները, շնչառական համակարգի

անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, հիվանդությունների էթիոլոգիան,

դասակարգումը, կլինիկական նշանները, բարդությունները, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները,

իրականացնել երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպումը:

848. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

849. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-063 <<Քույրական գործը

մանկաբուժությունում ՝առողջ մանկան դասընթացով: Մանկան հոգևոր աշխարհի զարգացումը,

խաղաթերապիա, երեխայի անվտանգության ապահովումը , քաղաքացիական իրավունքները>> մոդուլը:

850. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

851. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպումը

852. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում քույրական գործընթացի փուլերի առանձնահատկությունները

մանկաբուժությունում,

2) ճիշտ է սահմանում անհաս նորածին հասկացությունը, անհասության պատճառները և նշանները,
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3)ճիշտ է տեսակավորում առողջական խմբերը ներկայացնում 0-1 և 1-ից բարձր երեխաների տեղամասում

վարման և հսկման սկզբունքները,

4)ճիշտ է կազմակերպում անհասի տաքացումը և կերակրումը, անթրոպոմետրիան, կատարում

անհրաժեշտ սննդի քանակության հաշվարկ:

853.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կազմակերպել հիվանդ երեխաների խնամքը նորածնային շրջանի և կրծքի հասակի երեխաների

հիվանդությունների ժամանակ

854. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում նորածնային ասֆիքսիայի պատճառները, աստիճանները, վերակենդանացման

միջոցառումները, իրականացնում ասֆիքսիայով ծնված նորածնի խնամքը, կատարում նորածնի

շնչուղիների անցանելիության վերականգնում, նորածնի արհեստական շնչառություն, կազմակերպում

ասֆիքսիայի կանխարգելումը,

2) ճիշտ է նկարագրում ծննդաբերական վնասվածքների պատճառները, կլինիկական նշանները, բուժման

և խնամքի սկզբունքները, ցուցադրում սառցե պարկի կիրառումը, զոնդով կերակրումը, ներերակային

կաթիլային ներարկումը, կազմակերպում ծննդաբերական վնասվածքների կանխարգելումը,

3) ճիշտ է նկարագրում նորածնային հեմոլիտիկ հիվանդության պատճառները, ձևերը, կլինիկական

արտահայտությունները, ախտորոշման, բուժման սկզբունքները, ցուցադրում զոնդով կերակրելը,

ներերակային կաթիլային ներարկումը, իրականացնում հիվանդ երեխայի խնամքը, կազմակերպում

կանխարգելիչ միջոցառումներ,

4) ճիշտ է նկարագրում նորածինների և կրծքի հասակի երեխաների մաշկի և պորտի ինֆեկցիոն և ոչ

ինֆեկցիոն հիվանդությունները, սեպսիս հիվանդությունը, բացատրում հիվանդությունների առաջացման

պատճառները, զարգացման մեխանիզմը, կլինիկական արտահայտությունները, ախտորոշման և բուժման

սկզբունքները, իրականացնում քույրական խնամքը, կատարում բուժական լոգանք, կազմակերպում

կանխարգելիչ միջոցառումներ:

855. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բացատրել սնուցման սուր և խրոնիկ խանգարումների զարգացման պատճառները, կլինիկական ձևերը,
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դիետայի կազմակերպման հիմունքները, բուժման սկզբունքները և սխեմաները

856. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է հավաքում երեխաների մասին տեղեկությունները, իրականացնում քույրական գործընթացը, օռալ

ռեհիդրատացիան, ներերակային կաթիլային ներարկումը, սննդաբուժումը, անթրոպոմետրիան,

2) ճիշտ է որոշում ջրազրկման աստիճանը, ցուցաբերում օգնություն փսխման ժամանակ, կազմակերպում

կանխարգելիչ միջոցառումներ:

857.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել ռախիտի, սպազմոֆիլիայի, էքսուդատիվ կատառալ դիաթեզի ժամանակակից բնորոշումը,

պատճառները, նպաստող գործոնները, կլինիկական արտահայտությունները, բուժման, խնամքի և

կանխարգելման սկզբունքները

858. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացանում ռախիտի բնորոշումը, պատճառները, նպաստող գործոնները, հիմնական

կլինիկական արտահայտությունները, սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ բուժման սկզբունքները, իրականցնում

քույրական գործընթացը, կատարում մերսման և մարմնամարզության կոմպլեքսները, կազմակերպում

սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ կանխարգելումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սպազմոֆիլիայի պատճառները, կլինիկական արտահայտությունները, կապը

ռախիտի հետ, բուժման սկզբունքները, իրականացնում քույրական գործընթացը, ցուցադրում

անհետաձգելի օգնությունը լարինգոսպազմի և ցնցումների ժամանակ, ինտուբացիայի և

տրախեոստոմիայի կատարման մեթոդիական, կազմակերպում կանխարգելիչ միջոցառումներ,

3)ճիշտ է ներկայացնում էքսուդատիվ կատառալ դիաթեզի առաջացման պատճառները, կլինիակական

արտահայտությունները, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները, իրականացնում քույրական

գործընթացը, կազմակերպում խնամքը և սնուցումը, կանխարգելումը, դիսպանսեր հսկողությունը:

859.

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել շնչառական համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

հիվանդությունների էթիոլոգիան, դասակարգումը, կլինիկական նշանները, բարդությունները,

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները

860. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում շնչառական համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական
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առանձնահատկությունները, հիվանդությունների էթիոլոգիան, դասակարգումը, կլինիկական նշանները,

բարդությունները, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները,

2)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը շնչառական հիվանդությունների ժամանակ,

իրականցնում օգնությունը հիպերթերմիայի, կեղծ կրուպի, բրոնխիալ ասթմայի նոպայի ժամանակ,

կազմակերպում մեկուսացման միջոցառումներ սուր շնչառական ինֆեկցիաների ժամանակ,

3)ճիշտ է կազմակերպում շնչառական հիվանդությունների բարդությունների կանխարգելումը և

դիսպանսեր հսկողությունը, կատարում հակաբիոտիկների հաշվարկում և ներարկում, շնչառության

հաճախականության որոշում և գրանցում, իրականացնում <մանկական հիվանդությունների

ինտեգրացված վարում ծրագիրը> հազի, դժվարաշնչության ժամանակ:

65. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ <<ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՍՏԱՄՈՔՍ-ԱՂԻՔԱՅԻՆ, ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԱՐՅՈՒՆԱՍՏԵՂԾ, ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ, ՄԻԶԱՅԻՆ, ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ>>

861. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-065

862. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել ստամոքս՜աղիքային, արյան և արյանաստեղծ,

սրտանոթային, միզային, ներզատական համակարգերի անատոմոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, շաքարայի դիաբետի առաջացման պատճառները, կլինիկան, ախտորոշումը,

բարդությունները, բուժման և կանխարգելման մեթոդները:

863. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

864. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-064 << Մանկական

հիվանդություններ: Անհաս նորածին : Խնամքը նորածնային , կրծքի հասակի եվ վաղ մանկական

տարիքի երեխաների հիվանդությունների ժամանակ : Շնչառական համակարգի հիվանդությունները

երեխաների մոտ >> մոդուլը:



166

865. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չաւիանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

866.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Բացատրել ստամոքս-աղիքային համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

հիվանդությունների դաասկարգումը, պատճառները, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները

867. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում ստամոքսաղիքային համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, հիվանդությունների դաասկարգումը, առաջացման պատճառները, կլինիկան,

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները,

2)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ստամոքսաղիքային համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ, անհետաձգելի օգնությունը թունավորումների և փսխման ժամանակ,

3)ճիշտ է վերցնում կենսաբանական նյութը լաբորատոր հետազոտության համար, կազմակերպում

կանխարգելիչ միջոցառումներ, իրականացնում <<մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարում

ծրագիրը>> փորլուծության ժամանակ:

868.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Բացատրել արյան և արյանաստեղծ համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

հիվանդությունների զարգացման պատճառները, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները

869. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում արյան և արյանաստեղծ համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, հիվանդությունների զարգացման պատճառները, կլինիկան, ախտորոշումը,

բուժման սկզբունքները,

2)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը արյան և արյանաստեղծ համակարգի

հիվանդությունների ժամանակ, անհետաձգելի օգնությունը քթային արյունահոսությունների, հոդերի

արյունազեղումների ժամանակ, նկարագրում դիսպանսեր հսկողությունը արյան և արյունաստեղծ

համակարգի հիվանդությունների ժամանակ, իրականացնում կանխարգելիչ միջոցառումներ:

870.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Բացատրել սրտանոթային համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, սրտի

բնական արատների և ռևմատիզմի առաջացման պատճառները, կլինիկան ախտորոշումը, բուժման
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սկզբունքները

871. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում սրտանոթային համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, սրտի բնական արատների և ռևմատիզմի առաջացման պատճառները,

կլինիկան ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները,

2)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ, որոշում պուլսի առանձնահատկությունները, զարկերակային ճնշումը,

3)ճիշտ է կատարում բիցիլինի ներարկումը,

4)ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի օգնությունը ուշագնացության, կոլապսի ժամանակ,

5)ճիշտ է իրականացնում կանխարգելիչ միջոցառումները:

872.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Բացատրել միզային համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկություները,

գլոմերուլոնեֆրիտի և պիելոնեֆրիտի առաջացման պատճառները, դասակարգումը, կլինիկան,

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները

873. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միզային համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

գլոմերուլոնեֆրիտի և պիելոնեֆրիտի առաջացման պատճառները, դասակարգումը, կլինիկան,

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները,

2) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը միզային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ,

3) ճիշտ է իրականացնում մեզի հավաքումը հետազոտությունների համար, կազմում դիետաներ,

4) ճիշտ է իրականացնում հիվանդների դիսպանսեր հսկողությունը և կանխարգելիչ միջոցառումները,

5) ճիշտ է ներկայացնում միզային համակարգի անատոմո֊ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

գլոմերուլոնեֆրիտի և պիելոնեֆրիտի առաջացման պատճառները, դասակարգումը, կլինիկան,

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները,

6) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը միզային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ,

7) ճիշտ է իրականացնում մեզի հավաքումը հետազոտությունների համար, կազմում դիետաներ,
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8) ճիշտ է իրականացնում հիվանդների դիսպանսեր հսկողությունը և կանխարգելիչ միջոցառումները:

874.

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Բացատրել ներզատական համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

շաքարայի դիաբետի առաջացման պատճառները, կլինիկան, ախտորոշումը, բարդությունները, բուժման

և կանխարգելման մեթոդները

875. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ներզատական համակարգի անատոմո֊ֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, շաքարայի դիաբետի առաջացման պատճառները, կլինիկան, ախտորոշումը,

բարդությունները, բուժման և կանխարգելման մեթոդները,

2) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը շաքարային դիաբետի ժամանակ,

3) ճիշտ է իրականացնում արյան և մեզի մեջ շաքարի քանակի որոշումը, կատարում ինսուլինի

ենթամաշկային ներարկում, կազմում համապատասխան դիետա, ցուցաբերում անհետաձգելի օգնություն

կոմաների ժամանակ

66. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ>>

876. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-066

877. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել երեխաների խնամքի կազմակերպումը ինֆեկցիոն

հիվանդությունների ժամանակ, ներկայացնել տուբերկուլոզի, դիֆթերիայի, կապույտ հազի,

մենինգոկոկային վարակի, ջրծաղիկի, համաճարակային պարօտիտի, Մոդուլի նպատակը քութեշի,

կարմրուկի, կարմրախտի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիական, բուժման սկզբունքները

878. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

879. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-065<< Մանկական

հիվանդություններ :Ստամոքս-աղիքային, արյան եվ արյունաստեղծ, սիրտ-անոթային, միզային,

ներզատական համակարգերի հիվանդությունները երեխաների մոտ >> մոդուլը
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880. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

881. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել երեխաների խնամքի կազմակերպումը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ

882. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է կազմակերպում վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելումը երեխաների մոտ, ներկայացնում

ակտիվ իմունիզացիայի, պատվաստանյութերի հետ վարվելու հիմնական սկզբունքները, սառցային

շղթան, հետպատվաստումային բարդությունները

2)ճիշտ է կատարում վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելումը, կանխարգելիչ պատվաստումները,

լրացնում շտապ հաղորդման քարտ, ցուցաբերում օգնություն հետպատվաստումային բարդությունների

ժամանակ, կազմակերպում հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում, կատարում

ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանում:

883.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Բացատրել տուբերկուլոզի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, հիմանական կլինիկական ձևերը,

բարդությունները, ախտորոշման և բուժման մեթոդները

884. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում տուբերկուլոզի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, հիմանական կլինիկական ձևերը,

բարդությունները, ախտորոշման և բուժման մեթոդները,

2)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը տուբերկուլյոզի ժամանակ, կատարում և գնահատում

Մանթոփ փորձը, կատարում ԲՑԺ պատվաստում, հավաքում խորխը և վարակազերծում,

նախապատրաստում ռենտգեն հետազոտության և բրոնխոսկոպիայի,

3)ճիշտ է իրականացնում կանխարգելիչ միջոցառումները և տուբերկուլոզով հիվանդացության իջեցմանն

ուղղված միջոցառումները:

885.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Բացատրել դիֆթերիայի, կապույտ հազի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկական ձևերը,

բարդությունները, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները

886. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում դիֆթերիայի, կապույտ հազի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկական

ձևերը, բարդությունները, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները,
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2) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը, կարանտինային միջոցառումները, կենսաբանական

նյութի վերցնումը հետազոտությունների համար, հակադիֆթերիտիկ շիճուկի ներարկումը, հնգավալենտ

պատվաստանյութի իրականացումը, ցուցաբերում բուժօգնություն կրուպի ժամանակ, կազմակերպում

կանխարգելիչ միջոցառումներ:

887.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Բացատրել մենինգոկոկային վարակի, ջրծաղիկի, համաճարակային պարօտիտի էթիոլոգիան,

էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները

888. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում մենինգոկոկային վարակի, ջրծաղիկի, համաճարակային պարոտիտի

էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները

2)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը մենինգոկոկային վարակի, ջրծաղիկի,

համաճարակային պարոտիտի ժամանակ, ստուգում մենինգեալ ախտանիշները, վերցնում

կենսաբանական նյութը հետազոտությունների համար, կազմակերպում կարանտինային միջոցառումներ,

կատարում ԿԿԽ պատվաստում, կազմակերպում հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի

օջախում, կատարում ընթացիկ և եզրափակիչ վարակազերծում, նախապատրաստում լյումբալ

պունկցիայի համար անհարժեշտ պարագաները, կազմակերպում հիվանդի խնամքը պունկցիայից հետո;

889.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Բացատրել քութեշի, կարմրուկի, կարմրախտի ,ինֆեկցիոնմոնոնուկլեոզիէթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան,

կլինիկան, բուժման սկզբունքները

890. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում քութեշի, կարմրուկի, կարմրախտիինֆեկցիոնմոնոնուկլեոզիէթիոլոգիան,

էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, բուժման սկզբունքները,

2)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը քութեշի, կարմրուկի, կարմրախտի

ինֆեկցիոնմոնոնուկլեոզի ժամանակ, կատարում ԿԿԽ պատվաստում, ներարկում հակակարմրուկային

գամմա-գլոբուլին, կազմակերպում կարանտինային միջոցատումներ, կատարում ընթացիկ

վարակազերծում վարակի օջախում:
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67. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ,ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐԸ, ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ>>

891. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-067

892. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել սուր դիարեային հիվանդությունների, աղիքային

վարակների, վիրուսային հեպատիտների և պոլիոմիելիտի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան,

ախտորոշումը և բուժման սկզբունքները:

893. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

894. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-066 << Մանկական

հիվանդություններ :Վարակիչ հիվանդություններ: Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելումը

երեխաների մոտ >> մոդուլը:

895. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

896.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Բացատրել սուր դիարեային հիվանդությունների, աղիքային վարակների էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան,

կլինիկան, ախտորոշումը և բուժման սկզբունքները

897. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է նկարագրում աղիքային վարակների էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը և

բուժման սկզբունքները, վարման կանոնները և տալիս գաղափար դիսբակտերիոզի մասին,

2)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը սուր դիարեային հիվանդությունների, աղիքային

վարակների ժամանակ, օռալ ռեհիդրատացիան, ստամոքսի լվացումը և մաքրող հոգնան, հավաքում

կենսաբանական նյութը հետազոտությունների նպատակով, դիսպանսեր հսկողություն, կազմակերպում

կարանտինային և կանխարգելիչ միջոցառումներ:

898.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Բացատրել վիրուսային հեպատիտների էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը և

բուժման սկզբունքները
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899. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է նկարագրում վիրուսային հեպատիտների էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան,

ախտորոշումը և բուժման սկզբունքները

2)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը վիրուսային հեպատիտների ժամանակ, գնահատում

կղանքի և մեզի բնույթը, վերցնում արյուն բիոքիմիական հետազոտության նպատակով, կատարում

պատվաստում և կրկնապատվաստում հեպատիտ В-ի դեմ

3)ճիշտ է կազմակերպում կարանտինայի և կանխարգելիչ միջոցառումները, դիսպանսեր հսկողությունը

900.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Բացատրել պոլիոմիելիտի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը և բուժման

սկզբունքները

901. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է նկարագրում պոլիոմիելիտի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը և բուժման

սկզբունքները,

2)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը պոլիոմիելիտի ժամանակ, կատարում պատվաստում և

կրկանապատվաստում պոլիոմիելիտի դեմ, ստուգում ջլային ռեֆլեքսները և կազմակերպում

կարանտինային և կանխարգելիչ միջոցառումներ:

902. 68. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ:ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ:

ԿՆՈՋ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԱՏՈՄՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ>>

903. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-068

904. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել.

1) Վերարտադրողական  գործընթացի փիլիսոփայությունը: Բժշկական էթիկան և դեոնթոլոգիան

մանկաբարձության մեջ :

2) Կնոջ վերարտադրողական համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները:

3) Բեղմնավորման ֆիզիոլոգիան: Հասուն և անհաս պտղի նշանները: Պտղի գլուխի



173

առանձնահատկությունները որպես ծննդաբերության օբյեկտ, նրա չափերը:

4) Հղիության ընթացքում կնոջ օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխությունները:

5) Տիրապետել ծննդաբերության առաջացման պատճառներին, ծննդաբերության նախանշաններին,

ծննդաբերության արտամղող ուժերին: Տիրապետել   ծննդաբերության առաջին , երկրորդ և երրորդ

շրջանների  ընթացքին և վարմանը :

6) Տիրապետել ծննդաբերության բիոմեխանիզմին ծոծրակային առաջադրության առջևի և հետին

տեսակների ժամանակ:

7) Տիրապետել նորմալ ( ֆիզիոլոգիական ) հետծննդյան շրջանի ընթացքին, ծննդկանի օրգանիզմում

տեղի ունեցող փոփոխություններին

905. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

906. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրի ՔԳԿ-5-14-042

<<Քույրական գործի հիմունքներ:Քույրական գործընթաց:Քույրական գործընթաց>>, ՔԳԿ-5-14-015

<<Մարդու նորմալ անատոմիա՝պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական

համակարգերի կառուցվածքը: Զգայարաններ>> և ՔԳԿ-5-14-019 <<Նորմալ ֆիզիոլոգիա: Զգայական

համակարգի ֆիզիոլոգիա: Գլխուղեղի բարձրագույն նյարդային գործառույթները>> մոդուլները:

907. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի կատարումն է:

908.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել վերարտադրողական գործընթացի փիլիսոփայությանը, բժշկական էթիկային և

դեոնթոլոգիային մանկաբարձության

մեջ, մասնագիտական հաղորդակցման առանձնահատկություններին:

909. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկածնման պրոցեսի փիլիսոփայությունը, էթիկայի և դեոնթոլոգիայի

հիմունքները,

2) տիրապետում է հաղորդակցության ունակություններին հղիների, ծննդաբերների, ծննդկանների և
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նրանց    հարազատների հետ շփման գործում,

3) տիրապետում  է հաղորդակցության  ունակություններին  ծննդօգնության  ստորաբաժանումներում

աշխատող    անձանց հետ շփման գործում:

910.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տիրապետել  վերարտադրողական համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններին,

կնոջ կյանքի տարբեր շրջաններիին և նրանց հիգիենային, սահմանել դաշտանային ֆունկցիա,

դաշտանային պարբերաշրջան,  դաշտան հասկացությունները, նկարագրել կնոջ կոնքի

առանձնահատկությունները

911. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտաքին և ներքին սեռական օրգանների անատոմիան և ֆիզիոլոգիան,

2) ճիշտ է ներկայացնում կնոջ կյանքի տարբեր ֆիզիոլոգիական շրջանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում սեռական հասունացման փուլերը,

4) ճիշտ է գնահատում դեռահաս աղջկա սեռական հասունացումն ըստ Ax , P, Ma ,Me բանաձևի,

5) ճիշտ է ներկայացնում նորմալ դաշտանային պարբերաշրջանը, նրա փուլերը:

912.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տիրապետել  բեղմնավորման ֆիզիոլոգիային, պտղի զարգացման ճգնաժամային փուլերին, հասուն և

անհաս պտղի նշաններին, պտղի գլուխի առանձնահատկություններին ու նրա չափերին

913. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բեղմնավորման ֆիզիոլոգիան, պտղի զարգացման ճգնաժամային փուլերը

2) ճիշտ է ներկայացնում հասուն և անհաս պտղի նշանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում պտղի գլխի առանձնահատկությունները,

914.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Տիրապետել   հղիության ընթացքում կնոջ օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխություններին, հղիության

վաղ շրջանի (I կես ) ախտորոշմանը ,  հղիության  ուշ (II կես) շրջանում ի հայտ եկող նշաններին և այս

շրջաններին բնորոշ  մանկաբարձական  հասկացողություններին և հմտություններին

915. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հղիության ընթացքում կնոջ օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հղիության վաղ շրջանում ի հայտ եկող նշանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հղիության ուշ շրջանում ի հայտ եկող նշանները,
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4) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական մանկաբարձական հասկացողությունները (դրություն, դիրք, տեսակ,

առաջադրություն),

5) ճիշտ է որոշում հղիության և ծննդաբերության ենթադրյալ ժամկետը:

916.

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Տիրապետել ծննդաբերության առաջացման պատճառներին, ծննդաբերության նախանշաններին,

ծննդաբերության արտամղող ուժերին: Տիրապետել   ծննդաբերության առաջին , երկրորդ և երրորդ

շրջանների  ընթացքին և վարմանը

917. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ծննդաբերության առաջացման պատճառները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ծննդաբերության նախանշանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ծննդաբերության արտամղող ուժերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ծննդաբերության առաջին ( արգանդի պարանոցի բացման ) շրջանը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ծննդաբերության երկրորդ (արտամղման) շրջանը և նրա ընթացքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում ծննդաբերության երրորդ ( ընկերքային )շրջանը և նրա ընթացքը:

918.
ՈՒսումնառության արդյունք 6

Տիրապետել ծննդաբերության բիոմեխանիզմին ծոծրակային առաջադրության առջևի և հետին

տեսակների ժամանակ

919. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ֆանտոմի վրա ծննդաբերության բիոմեխանիզմը ծոծրակային առաջադրության

առջևի տեսակի ժամանակ,

2) ճիշտ է ներկայացնում ֆանտոմի վրա ծննդաբերության բիոմեխանիզմը ծոծրակային առաջադրության

հետին տեսակի ժամանակ

920. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Տիրապետել նորմալ ( ֆիզիոլոգիական ) հետծննդյան շրջանի ընթացքին, ծննդկանի օրգանիզմում տեղի

ունեցող փոփոխություններին

921. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նորմալ ( ֆիզիոլոգիական ) հետծննդյան շրջանի ընթացքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում նորմալ ( ֆիզիոլոգիական ) հետծննդյան շրջանում  ծննդկանի օրգանիզմում

տեղի ունեցող փոփոխությունները:
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69. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ << ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ: ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ :ՊՏՂԻ

ՀԻՊՕՔՍԻԱ, ՆՈՐԱԾՆԻ ԱՍՖԻՔՍԻԱ, ԲԱԶՄԱՊՏՈՒՂ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՎԱՂ ԵՎ ՈՒՇ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ

ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՎԻԺՈՒՄՆԵՐ, ՎԱՂԱԺԱՄ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ>>

922. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-069

923. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է  ուսանողներին սովորեցնել.

1) Պտղի հիպօքսիայի, նորածնի ասֆիքսիայի առաջացման պատճառները, նրանց ախտորոշումը,

բուժման սկզբունքները, կանխարգելումը: Նորածնի վիճակի գնահատումն ըստ Ապգարի սանդղակի:

Նորածնի վերակենդանացման հերթական քայլերը:

2) Բազմապտուղ հղիության դասակարգումը, ախտորոշումը, հղիության ընթացքում սպասվող

բարդությունները, խորհրդատվությունը: Ծննդաբերության  ընթացքը, հնարավոր բարդությունները,

մանկաբարձական տակտիկան:

3) Հղիության հետևանքով վաղ և ուշ ժամկետներում առաջացող բարդությունները (հղիների փսխում,

թքահոսություն, հազվադեպ հանդիպող ձևեր, պրեէկլամպսիա, էկլամպսիա), նրանց առաջացման

պատճառները, դասակարգումը, կլինիկական նշաննները, մոր և պտղի համար հնարավոր

բարդությունները, մանկաբարձական տակտիկան , խորհրդատվությունը, անհետաձգելի օգնությունը և

բուժումը:

4) Տիրապետել վիժումների , վաղաժամ ծննդաբերության առաջացման պատճառներին,

դասակարգմանը,  մանկաբարձական տակտիկային

924. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

925. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրի ՔԳԿ-5-14-068

«Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա :Ֆիզիոլոգիական մանկաբարձություն:Կնոջ վերարտադրողական

համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: Ֆիզիոլոգիական
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ծննդաբերություն» մոդուլը:

926. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի կատարումն է:

927.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել պտղի հիպօքսիայի, նորածնի ասֆիքսիայի առաջացման պատճառներին, նրանց

ախտորոշմանը, բուժման սկզբունքներին, կանխարգելմանը: Նորածնի վիճակի գնահատմանն ըստ

Ապգարի սանդղակի: Նորածնի վերակենդանացման հերթական քայլերին

928. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պտղի հիպօքսիայի առաջացման պատճառները, ախտորոշումը, բուժման

սկզբունքները,

2) ճիշտ է որոշում նորածնի ասֆիքսիայի ծանրության աստիճանն ըստ Ապգարի սանդղակի,

3) ճիշտ է նախապատրաստում ասֆիքսիայով ծնված նորածնի վերակենդանացման համար անհրաժեշտ

պարագաները,

4) ֆանտոմի վրա ճիշտ է կատարում նորածնի վերակենդանացման հերթական քայլերը:

929.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տիրապետել բազմապտուղ հղիության դասակարգմանը, ախտորոշմանը, հղիության հետևանքով վաղ

ժամկետում առաջացող բարդություններին հղիների փսխում, թքահոսություն, հազվադեպ հանդիպող

ձևեր

Տիրապետել հղիության հետևանքով ուշ ժամկետում առաջացող բարդությունների առաջացման

պատճառներին, դասակարգմանը( պրեէկլամպսիա, էկլամպսիա ), կլինիկական նշաններին, մոր և պտղի

համար հնարավոր բարդություններին, մանկաբարձական տակտիկային, խորհրդատվությանը,

անհետաձգելի բուժօգնությանը և բուժմանը

930. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հղիության հետևանքով վաղ ժամկետում առաջացող բարդությունների

դասակարգումը, հազվադեպ հանդիպող ձևերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հղիության հետևանքով վաղ ժամկետներում առաջացող բարդությունների,

հազվադեպ հանդիպող ձևերի, կլինիկական նշաննները, հնարավոր բարդությունները,
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3) ճիշտ է ներկայացնում հղիության հետևանքով ուշ ժամկետում առաջացող բարդությունների

առաջացման պատճառները, դասակարգումը,

931.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տիրապետել հղիության կրելախախտի՝ վիժումների, վաղաժամ ծննդաբերության առաջացման

պատճառներին, դասակարգմանը,  մանկաբարձական տակտիկային

932. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վիժումների առաջացման պատճառները, դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վտանգի նշանները հղիության կրելախախտի` վիժումների ժամանակ,

3) ճիշտ է իրականացնում մանկաբարձական տակտիկան վիժումների տարբեր ձևերի ժամանակ,

4) ճիշտ է ներկայացնում վաղաժամ ծննդաբերության առաջացման պատճառները,

5) ճիշտ է ներկայացնում վաղաժամ ծննդաբերության դասակարգումը,

6) ճիշտ է իրականացնում մանկաբարձական տակտիկան:

70. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ << ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ :

ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ :ԿՈՆՔԻ ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ, ՄԻՋԱՁԻԳ ԵՎ ԹԵՔ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՊԱԽՈՆԱՐՀՎԱԾ

ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏՐԱՎՄԱՆԵՐ, ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ

ԹԱՐԱԽԱՍԵՊՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

933. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-070

934. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է է ուսանողներին սովորեցնել.

1. Կոնքի անոմալիաների առաջացման պատճառները, դասակարգումը, ախտորոշումը,

2. Միջաձիգ և թեք դրությունների առաջացման պատճառները, ախտորոշումը

3. Ապախոնարհված առաջադրությունների առաջացման պատճառները, դասակարգումը, ախտորոշումը,

4. Մանկաբարձական արյունահոսությունների դասակարգումը, առաջացման պատճառները, կլինիկան,

ախտորոշումը, մանկաբարձական տակտիկան:

935. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ
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936. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրի ՔԳԿ-5-14-069

«Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա: Ախտաբանական մանկաբարձություն: Պտղի հիպօքսիա, նորածնի

ասֆիքսիա, բազմապտուղ հղիություն, հղիության հետևանքով վաղ եվ ուշ ժամկետներում առաջացող

բարդություններ: Արտասեռական հիվանդություններ, պտղի զարգացման արատներ, վիժումներ,

վաղաժամ ծննդաբերություն» մոդուլը:

937. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի կատարումն է:

938.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել կոնքի անոմալիաների ,   միջաձիգ և թեք դրությունների առաջացման պատճառներին,

դասակարգմանը, ախտորոշմանը

939. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում կոնքի անոմալիաների առաջացման պատճառները, դասակարգումը,

ախտորոշումը և սպասվող բարդությունները  հղիության, ծննդաբերության ժամանակ,

2)ճիշտ է ներկայացնում միջաձիգ և թեք դրությունների առաջացման պատճառները, ախտորոշումը,

3)ֆանտոմի վրա ճիշտ է կատարում մարմնամասերի շոշափում՝ ըստ Լեոպոլդ- Լազարևիչի,

4)ճիշտ է ներկայացնում սպասվող բարդությունները  հղիության, ծննդաբերության ժամանակ,

5)ֆանտոմի վրա ճիշտ է ներկայացնում բարձիթող արված միջաձիգ դրությունը:

940. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել ապախոնարհված առաջադրություններին

941. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ապախոնարհված առաջադրությունների առաջացման պատճառները,

դասակարգումը,

2) ճիշտ է ախտորոշում ապախոնարհված առաջադրությունները և ներկայացնում մանկաբարձական

տակտիկան:

942.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տիրապետել հղիության և ծննդաբերության շրջանի արյունահոսությունների ( նորմալ տեղակայված

ընկերքի վաղաժամ  շերտազատում, առաջադիր ընկերք, արտարգանդային հղիություն) առաջացման

պատճառներին, դասակարգմանը, ախտորոշմանը, կլինիկային, հնարավոր  բարդություններին,
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մանկաբարձական տակտիկային հղիության և ծննդաբերության ժամանակ

943. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նորմալ տեղակայված ընկերքի վաղաժամ շերտազատման առաջացման

պատճառները, դասակարգումը, կլինիկան, ախտորոշումը, ներկայացնում հնարավոր  բարդությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում առաջադիր ընկերքի առաջացման պատճառները, դասակարգումը, կլինիկան,

3) ճիշտ է ներկայացնում արտարգանդային հղիության պատճառները, դասակարգումը, կլինիկան,

944.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Տիրապետել ընկերքային, հետծննդյան շրջանների արյունահոսությունների առաջացման պատճառներին,

ախտորոշմանը, կլինիկային, մանկաբարձական տակտիկային

945. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ընկերքային շրջանի արյունահոսությունների առաջացման պատճառները,

ախտորոշումը, կլինիկան, մանկաբարձական տակտիկան,

2) ճիշտ է ներկայացնում հետծննդյան շրջանի արյունահոսությունների առաջացման պատճառները,

ախտորոշումը, կլինիկան, մանկաբարձական տակտիկան,

3) ճիշտ է ներկայացնում հիպոտոնիկ, ատոնիկ արյունահոսությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հիպոտոնիկ արյունահոսությունների ժամանակ հերթական քայլերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում հիպո, աֆիբրինոգենեմիկ արյունահոսությունների առաջացման

պատճառները,կլինիկան, մանկաբարձական տակտիկան,

6) ճիշտ է ներկայացնում հեմոռագիկ շոկի աստիճանները:

946.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Տիրապետել ծննդաբերական  վնասվածքների  դասակարգմանը, առաջացման պատճառներին,

ախտորոշմանը,  կանխարգելիչ միջոցառումներին

947. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտաքին սեռական օրգանների, շեքի, հեշտոցի, արգանդի պարանոցի,

արգանդի վնասվածքների առաջացման պատճառները, դասակարգումը, ախտորոշումը,

2) ճիշտ է կատարում կանխարգելիչ միջոցառումներ սեռական  օրգանների վնասվածքներից խուսափելու

համար:

948. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Տիրապետել հետծննդյան I, II,  III, IV էտապի թարախասեպտիկ հիվանդությունների դասակարգմանը,
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առաջացման պատճառներին, ախտորոշմանը, կլինիկային, մանկաբարձական տակտիկային,

կանխարգելիչ միջոցառումներին

949. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հետծննդյան I, II էտապի թարախասեպտիկ հիվանդությունների դասակարգումը,

առաջացման պատճառները, ախտորոշումը, կլինիկան,

2) ճիշտ է կատարում կանխարգելիչ միջոցառումներ,

3) ճիշտ է ներկայացնում հետծննդյան III, IV էտապի թարախասեպտիկ հիվանդությունների

դասակարգումը, առաջացման պատճառները, ախտորոշումը, կլինիկան,

4) ճիշտ է կատարում կանխարգելիչ միջոցառումներ:

71. ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ   << ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ :

ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՆՊՏՂՈՒԹՅՈՒՆ: ԿԱՆԱՑԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,

ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ>>

950. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-071

951. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է է  ուսանողներին սովորեցնել.

1)Գինեկոլոգիան որպես գիտություն: Գինեկոլոգիական գործի փիլիսոփայությունը: Էթիկան և

դեոնթոլոգիան գիեկոլոգիայի մեջ: Մասնագիտական հաղորդակցման առանձնահատկությունները,

2)Անպտղության էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, դասակարգումը, կլինիկան ախտորոշումը,բուժումը,

3)Կանանց սեռական օրգանների ուռուցքների էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, դասակարգումը,

ախտորոշումը, կլինիկան, բուժումը,

4)Սեպտիկ բորբոքային հիվանդությունների էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը,

բուժումը,

5)Սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդությունների էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը,

բուժումը:
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952. Մոդուլի տևողությունը 36 Ժամ

953. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրի ՔԳԿ-5-14-070

«Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա :Ախտաբանական մանկաբարձություն:Կոնքի անոմալիաներ,

միջաձիգ եվ թեք դրություններ, ապախոնարհված առաջադրություններ, մանկաբարձական

արյունահոսություններ Ծննդաբերական տրավմաներ, հետծննդյան թարախասեպտիկ հիվանդություններ»

մոդուլը:

954. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի կատարումն է:

955. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել գինեկոլոգիական գործի փիլիսոփայությանը: Էթիկան և դեոնթոլոգիան գիեկոլոգիայի մեջ:

Մասնագիտական հաղորդակցման առանձնահատկությունները

956. Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է ներկայացնում գինեկոլոգիական գործի փիլիսոփայությունը, էթիկայի և դեոնթոլոգիայի

հիմունքները,

2) Տիրապետում է հաղորդակցության ունակություններին գինեկոլոգիական հիվանդների և նրանց

հարազատների շփման գործում,

3) Տիրապետում է հաղորդակցության ունակություններին գինեկոլոգիական ստորաբաժանումներում

աշխատող անձանց հետ շփման գործում:

957. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել անպտղության էթիոլոգիային, պաթոգենոզին, դասակարգմանը, (կանացի և տղամարդու)

ախտորոշմանը, կլինիկային, բուժմանը

958. Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է ներկայացնում անպտղության էթիոլոգիան և պաթոգենեզը,

2)Ճիշտ է ներկայացնում անպտղության դասակարգումը, ախտորոշումը,

3)Ճիշտ է ներկայացնում անպտղության կլինիկան և բուժումը:

959. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետում է կանանց սեռական օրգանների ուռուցքների էթիոլոգիային, պաթոգենեզին,

դասակարգմանը, ախտորոշմանը, բուժմանը
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960. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում ուռուցքների էթիոլոգիան և պաթոգենեզը,

2)Ճիշտ է ներկայացնում ուռուցքների դասակարգումը, ախտորոշումը, կլինիկան, բուժումը,

3)Ճիշտ է ներկայացնում ռետենցիոն կիստաները (էթիոլոգիա, ախտորոշում, կլինիկա, բուժում),

4)Ճիշտ է ներկայացնում արգանդի պարանոցի դիսպլազիայի էթիոպաթոգենեզը, ախտորոշումը,

դասակարգումը, կլինիկան, բուժումը,

5)Ճիշտ է ներկայացնում էնդոմետրիումի նախաքաղցկեղային հիվանդությունների, քաղցկեղի

էթիոպաթոգենեզը, դասակարգումը, կլինիկան, բուժումը,

6)Ճիշտ է ներկայացնում ձվարանների բարորակ և չարորակ ուռուցքները(էթիոլոգիա, դասակարգում,

կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

7)Ճիշտ է ներկայացնում էնդոմետրիոզը (էթիոպաթոգենեզ, դասակարգում, կլինիկա, ախտորոշում,

բուժումը:

961. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել կանանց սեռական օրգանների սեպտիկ բորբոքային հիվանդությունների էթիոլոգիային,

պաթոգենեզին, կլինիկային, ախտորոշմանը, բուժմանը

962. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում կանանց սեռական օրգանների սեպտիկ բորբոքային հիվանդությունները

(էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, դասակարգումը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը),

2)ճիշտ է ներկայացնում վուլվիտը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

3)Ճիշտ է ներկայացնում բարթոլինիտը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

4)Ճիշտ է ներկայացնում կոլպիտը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

5)Ճիշտ է ներկայացնում էնդոցերվիցիտը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

6)Ճիշտ է ներկայացնում էնդոմետրիտը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում,

7)Ճիշտ է ներկայացնում սալպինգոօֆորիտը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

8)Ճիշտ է ներկայացնում պարամետրիտը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

9)Ճիշտ է ներկայացնում թրոմբոֆլեբիտը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),
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10)Ճիշտ է ներկայացնում պելվիոպերիտոնիտը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

11)Ճիշտ է ներկայացնում պերիտոնիտը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

12)Ճիշտ է ներկայացնում սեպսիսը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում);

963. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել կանանց սեռական օրգանների սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդությունների էթիոլոգիային,

պաթոգենեզին, կլինիկային, ախտորոշմանը, բուժմանը

964. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում գոնոռեան (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

2)Ճիշտ է ներկայացնում տրիխոմոնիազը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

3)Ճիշտ է ներկայացնում կանդիդոզը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

4)Ճիշտ է ներկայացնում սիֆիլիսը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

5)Ճիշտ է ներկայացնում խլամիդիոզը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

6)Ճիշտ է ներկայացնում ցիտոմեգալովիրուսը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

7)Ճիշտ է ներկայացնում տուբերկուլյոզը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

8)Ճիշտ է ներկայացնում ՁԻԱՀ-ը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում):

965. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Տիրապետել արտարգանդային հղության էթիոպաթոգենեզին, կլինիկային, ախտորոշմանը, բուժմանը:

Տիրապետել ձվարանի ուռուցքի տոտիկի ոլորմանը (էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում,

բուժում): Տիրապետել ձվարանների ապոպլեքսիայի էթիոլոգիան, պաթոգենեզին, կլինիկային,

ախտորոշմանը, բուժմանը

966. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում արտաարգանդային հղիությունը (էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, կլինիկա,

ախտորոշում, բուժում),

2)Ճիշտ է ներկայացնում ձվարանի ուռուցքի տոտիկի ոլորումը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

3)Ճիշտ է ներկայացնում ձվարանի ապոպլեքսիան (կաթվածը, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում),

4)Ճիշտ է ներկայացնում ձվարանի ուռուցքի տոտիկի ոլորումը (կլինիկա, ախտորոշում, բուժում):
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72. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ՝ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՎ>>

967. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-072

968. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորեցնել ուսանողներին.

1) Տիրապետել  ծննդօգնություն  իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների կառուցվածքին,

յուրաքանչյուր ստորաբաժանման նշանակությանը և սանիտարահամաճարակային  ռեժիմին:

2) Ներկայացնել կնոջ կյանքի ֆիզիոլոգիական շրջանները, դաշտանային պարբերաշրջանը, հղիության

ֆիզիոլոգիան, ախտորոշել հղիությունը, տիրապետել հիմնական մանկաբարձական բնորոշումներին,

տերմիններին, հմտություններին, հղիի, ծննդաբերի, ծննդկանի սննդի և անձնական հիգիենայի

վերաբերյալ խորհրդատվությանը:

3) Ներկայացնել ֆիզիոլոգիական ծննդաբերությունը, ծննդաբերության շրջանները, ծննդաբերության

վարումը ծննդաբերի ընտրած դիրքերով, նորածնի առաջին հարդարանքը:

4) Ներկայացնել հետծննդյան շրջանի ֆիզիոլոգիան, ախտաբանությունը, ծննդկանի խնամքը:

5) Ներկայացնել գինեկոլոգիական հիվանդների հետազոտման եղանակները, նախապատրաստումը

վիրահատության, հետվիրահատական խնամքը:

6) Ներկայացնել ընտանիքի պլանավորման կազմակերպման սկզբունքները։

969. Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

970. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042 <<Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց: Քույրական գործընթաց >>, ՔԳԿ-5-14-015 <<Մարդու անատոմիա՝

պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի կառուցվածքը:

Զգայարաններ>>, ՔԳԿ-5-14-021 Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա: Նոզոլոգիա: Մասնավոր

ախտաֆիզիոլոգիա>>, ՔԳԿ-5-14-071 <<Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա: Գինեկոլոգիական
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հիվանդների հետազոտման մեթոդները Անպտղություն: Կանացի սեռական օրգանների բորբոքային

հիվանդություններ, ուռուցքներ>> մոդուլները։

971. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

972.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել  ծննդօգնություն  իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների կառուցվածքը,

յուրաքանչյուր ստորաբաժանման նշանակությանը և սանիտարահամաճարակային  ռեժիմին,

մանկաբարձուհու դերին  մայրության անվտանգության ապահովման, մոր և մանկան պերինատալ

հիվանդացության և մահացության իջեցման գործում, դիսպանսեր հսկողությանը,  խորհրդատվությանը,

սանիտարակրթական աշխատանքներին: Նախաբժշկական օգնության հմտություններին

973. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում ծննդօգնության հիմնարկները, նրանց կառուցվածքը, յուրաքանչյուր

ստորաբաժանման նշանակությունը,

2)ճիշտ է տիրապետում է ծննդօգնության հիմնարկների սանիտարահամաճարակային ռեժիմին,

3)ճիշտ է ներկայացնում ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի ժամանակակից մեթոդներն ու առավել լայն

կիրառում ունեցող ժամանակակից ախտահանիչ նյութերը,

4)ճիշտ է տիրապետում է հղիների, ծննդկանների,գինեկոլոգիական հիվանդների պատրոնաժին (ակտիվ

և     պասիվ) և նրանց մոտ ռիսկի գործոնների հայտնաբերման և հնարավոր բարդությունների

կանխարգելման աշխատանքներին,

5)ճիշտ է լրացնում մասնագիտական ձևաթղթեր, ուղեգրեր:

974. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կանանց սեռական օրգանների անատոմիան և ֆիզիոլոգիան, կնոջ կյանքի ֆիզիոլոգիական

շրջանները, դաշտանային պարբերաշրջանը, անձնական հիգիենան

975. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ֆանտոմի վրա արտաքին սեռական օրգանների զննում,

2) ճիշտ է տիրապետում կնոջ կյանքի տարբեր շրջաններում և ֆիզիոլոգիական փուլերում անձնական
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հիգիենային ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ խորհրդատվությանը,

3) ճիշտ է կատարում խորհրդատվություն դաշտանային պարբերաշրջանի հիգիենայի վերաբերյալ:

976. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կնոջ կոնքի կառուցվածքը, հետազոտման եղանակները:  Պտղի գլուխը որպես

ծննդաբերության օբյեկտ

977. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  ֆանտոմի վրա կոնքի կառուցվածքը,

2) ճիշտ է կատարում ֆանտոմի վրա կոնքաչափում (պելվիոմետրիա),

3) ճիշտ է ներկայացնում  պտղի գլխի առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում տիկնիկի վրա գանգի  ոսկրերը, կարանները, գաղթունները, գլխի չափերը:

978. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել  ֆիզիոլոգիական  ծննդաբերությունը, ծննդաբերության շրջանները, ծննդաբերության

վարումը  ծննդաբերի ընտրած  դիրքերով, նորածնի  առաջին  հարդարանքը

979. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում ծննդաբերության շրջանները` (I,II,III),

2) ճիշտ է ներկայացնում ծննդաբերության արտամղող ուժերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ծննդաբերի հսկողությունը և խնամքը ծննդաբերության I շրջանում,

4) ճիշտ է ցուցադրում Ֆանտոմի վրա մանկաբարձական հմտությունները ծննդաբերության II շրջանում,

5) ճիշտ է ցուցադրում ֆանտոմի վրա ընկերքի անջատման նշանները,

6) ճիշտ է ներկայացնում ֆանտոմի վրա ծննդաբերության բիոմեխանիզմը ծոծրակային առաջադրության

առջևի տեսակի ժամանակ,

7) ճիշտ է կատարում  հղիների  հուզահոգեբանական նախապատրաստում ծննդաբերության,

8) ճիշտ է կատարում  ԱՀԿ-ի նոր առաջարկները, ծնվելուց անմիջապես հետո երեխային  մոր որովայնի

վրա  դնելը, նորածնի հիպոթերմիայի կանխարգելումը, անմիջապես տաք բարուրաշորով փաթաթելը,

կրծքին մոտեցնելը,

9) ճիշտ է ներկայացնում մոր և մանկան համատեղ կեցությանը ներկայացվող պահանջները, կրծքով

կերակրման 10 քայլերը,
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10) ճիշտ է ներկայացնում ֆանտոմի վրա նորածնի առաջին հարդարանքը:

980. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել հետծննդյան շրջանի ֆիզիոլոգիան, առողջ  ծննդկանի խնամքը

981. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հետծննդյան շրջանում ծննդկանի օրգանիզմում տեղի ունեցող

փոփոխությունները,

2) ճիշտ է տիրապետում ծննդկանի հսկողությունը վաղ հետծննդյան շրջանում,

3) ճիշտ է տիրապետում ծննդկանի հսկողությունը ուշ հետծննդյան շրջանում, բարդությունների

հայտնաբերմանը`արյունահոսություն, հեմատոմա, հեմատոմետրա, տենդ, դեպրեսիա և այլն,

4) ճիշտ է կատարում խորհրդատվություն հետծննդյան շրջանում ծննդկանի անձնական հիգիենայի և

սննդի վերաբերյալ,

5) Ֆանտոմի վրա ճիշտ է կատարում նորածնի մոտեցնելը կրծքին և տիրապետում է կրծքով ճիշտ

կերակրման հմտությանը,

6) Ֆանտոմի վրա ճիշտ է կատարում կրծքագեղձերի խնամքը,

7) Ֆանտոմի վրա ճիշտ է կատարում կրծքագեղձի դատարկում:

982. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել մանկաբարձական արյունահոսությունները, ծննդաբերական վնասվածքները

983. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է որոշում կորցրած արյան քանակը,

2) ճիշտ է կատարում տեղային հիպոթերմիա,

3) ճիշտ է ներկայացնում սեռական օրգանների վնասվածքները,

4) ճիշտ է կատարում արտաքին սեռական օրգանների լվացում,

5) ճիշտ է կատարում ծննդաբերական ուղիների ստուգում:

984. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել  հետծննդյան շրջանի ախտաբանությունը, ծննդկանի խնամքը

985. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հետծննդյան շրջանում ինֆեկցիայի ներթափանցման ուղիները,

2) ճիշտ է դասակարգում հետծննդյան շրջանի թարախասեպտիկ հիվանդությունները (I; II; III; IV էտապի),

3) ճիշտ է կատարում ծննդկանի վիճակի գնահատում,
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4) ճիշտ է կատարում արտաքին սեռական օրգանների լվացում,

5) ճիշտ է կատարում ջերմաչափում,

6) ճիշտ է կատարում կրծքագեղձերի վիճակի գնահատում,

7) ճիշտ է դատարկում կրծքագեղձերը,

8) ճիշտ է որոշում արգանդի հատակի բարձրությունը,

9) ճիշտ է իրականացնում ծննդկանի խնամքը:

986. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Ներկայացնել գինեկոլոգիական հիվանդների հետազոտման եղանակները

987. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում գինեկոլոգիական հիվանդների սուբյեկտիվ հետազոտություն,

2) ճիշտ է կատարում գինեկոլոգիական հիվանդների օբյեկտիվ հետազոտություն,

3) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գինեկոլոգիական հետազոտություններին.

4) ճիշտ է ներկայացնում արգանդի խոռոչի զոնդավորումը և անհրաժեշտ գործիքները,

5) ճիշտ է ներկայացնում բիոպսիան, ասպիրացիոն բիոպսիան և անհրաժեշտ գործիքները,

6) ճիշտ է ներկայացնում հետին կամարի պունկցիան և անհրաժեշտ գործիքները,

7) ճիշտ է ներկայացնում  բակտերիոսկոպիկ (մանրէադիտակային) հետազոտությունը, անհրաժեշտ

պարագաները, նյութի վերցման հմտությունները:

988. ՈՒսումնառության արդյունք 9 Ներկայացնել գինեկոլոգիական հիվանդների բուժման կոնսերվատիվ և վիրահատական եղանակները,

նախապատրաստումը վիրահատության, հետվիրահատական խնամքը

989. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կոնսերվատիվ բուժման ցուցոմները, հակացուցումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կոնսերվատիվ բուժման համար անհրաժեշտ պարագաները, կատարման

ընթացքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական բուժման եղանակները, ցուցումները, հակացուցումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական բուժման համար անհրաժեշտ պարագաները,

5) ճիշտ է ներկայացնում նախա և հետվիրահատական շրջաններում անհրաժեշտ հետազոտությունները,
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6) ճիշտ է կատարում կնոջ նախապատրաստումը վիրահատության,

7) ճիշտ է կատարում կնոջ  խնամքը հետվիրահատական շրջանում:

990.
ՈՒսումնառության արդյունք 10

Ներկայացնել ընտանիքի պլանավորման կարևորությունը ընտանիքի, հասարակության և պետության

համար

991. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է սահմանում ընտանիքի պլանավորում հասկացությունը,

2)Ներկայացնում է մարդու վերատադրողական իրավունքները,

3)Ճիշտ է ներկայացնում ընտանիքի պլանավորման կարևորությունը զույգի համար, կնոջ առողջության

պահպանման համար,

4)Ճիշտ է ներկայացնում ընտանիքի պլանավորման կարևորությունը առողջ սերունդ ունենալու հարցում։

992. ՈՒսումնառության արդյունք 11 Ներկայացնել բեղմնականխման նպատակով կիրառվող միջոցները

993. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում բեղմնականխման ավանդական և ժամանակակից միջոցները,

2)Ճիշտ է ներկայացնում բողմնականխման պահվածքային մեթոդները,

3)Ճիշտ է ներկայացնում բեղմնականխման պատնեշային միջոցները, դրանց կիրառման կարգը,

առավելությունները և թերությունները,

4)Ճիշտ է ներկայացնում ներարգանդային բեղմնականխման միջոցները, դրանց կիրառման կարգը,

առավելությունները և թերությունները,

5)Ճիշտ է ներկայացնում հորմոնալ բեղմնականխման միջոցները, տեսակները, կիրառման կարգը,

առանձնահատկությունները, առավելությունները այլ մեթոդների նկատմամբ, ազդեցությունը կնոջ

օրգանիզմի վրա,

6)Ճիշտ է ներկայացնում բեղմնականխման քիմիական միջոցները,

7)Ճիշտ է ներկայացնում բեղմնականխման անդարձելի մեթոդները, առավելությունները և

թերությունները, հնարավոր բարդությունները։

994. ՈՒսումնառության արդյունք 12 Ներկայացնել ընտանիքի պլանավորման խորհրդատվության անցկացման կարգը
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995. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում ընտանիքի պլանավորման կենտրոնի աշխատակցի պարտականությունները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում խորհրդատվության կազմակերպման կարգը։

3)Ճիշտ է ներկայացնում ընտանիքի պլանավորման մեթոդի ընտրության չափանիշները կոնկրետ զույգի

համար։

73. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ>>

996. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-073

997. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսուցանել վարակիչ հիվանդությունների հիմնական հատկությունները,

համաճարակաբանական առանձնահատկությունները, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշման

եղանակները, բուժման և խնամքի սկզբունքները, կանխարգելումը:Կարողանա հավաքել կենսաբանական

նյութ լաբորատոր հետազոտության համար, վարակի օջախում կազմակերպել հակահամաճարակային

միջոցառումներ, ապահովել պացիենտի և բուժքրոջ անվտանգությունը վարակից, իրականացնել և

փաստագրել քույրական գործընթացի փուլերը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ

998. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

999. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համարուսանողը պետք է նախապեսուս ումնասիրած լինի ՔԳԿ-5-14-

022<Բժշկական մանրէաբանություն՝ վիրուսաբանության և իմունաբանության հիմունքներով> և ՔԳԿ-5-

14-042<Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական գործընթաց:> Քույրական գործընթաց մոդուլները:

1000. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1001.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տեսակավորել աղիքային ինֆեկցիաները ըստ էթիոլոգիայի և էպիդեմիոլոգիայի, նկարագրել կլինիկական

առանձնահատկությունները, բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի

սկզբունքները, հակահամաճարակային միջոցառումները օջախում:

1002. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բացատրում որովայնային տիֆի, սալմոնելոզի և էշերիխիոզի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան,
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պաթոգենեզը, կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի

առանձնահատկությունները, հակահամաճարակային միջոցառումենրը ինֆեկցիայի օջախում,

իրականացնում քույրական գործընթացը, կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում

կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության համար, կազմակերպում հիվանդի խնամքը,

սնուցումը, կանխարգելիչ միջոցառումները, կազմում դիետա, ուսուցանում դեղորայքի ընդունման և

սննդակարգի առանձնահատկությունները, իրականացնում մինչբժշկական օգնություն

2)Ճիշտ է տարբերակում դիզենտերիայի և ամեոբիազի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը,

կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի

առանձնահատկությունները, բացատրում հակահամաճարակային միջոցառումները ինֆեկցիայի

օջախում, իրականացնում քույրական գործընթացը, կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում

կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության համար, կազմակերպում հիվանդի խնամքը,

սնուցումը, կանխարգելիչ միջոցառումները, կազմում դիետա, նախապատրաստում հիվանդին

ռեկտոռոմանոսկոպիայի, ուսուցանում դեղորայքի ընդունման և սննդակարգի

առանձնահատկությունները, իրականացնում մինչբժշկական օգնությունը

3)Ճիշտ է բացատրում բոտուլիզմի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան,

բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի առանձնահատկությունները,

հակահամաճարակային միջոցառումենրը ինֆեկցիայի օջախում, իրականացնում քույրական

գործընթացը, կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր

հետազոտության համար, կազմակերպում հիվանդի խնամքը, սնուցումը, կանխարգելիչ միջոցառումները,

իրականացնում մինչբժշկական օգնությունը

4)Ճիշտ է բացատրում խոլերայի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան,

բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի առանձնահատկությունները,

հակահամաճարակային միջոցառումները ինֆեկցիայի օջախում, իրականացնում քույրական
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գործընթացը, կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր

հետազոտության համար` պահպանելով անվտանգության կանոնները հատուկ վտանգավոր

ինֆեկցիաների հետ աշխատանքի ժամանակ, կազմակերպում հիվանդի խնամքը, սնուցումը,

կանխարգելիչ միջոցառումները, իրականացնում կարանտինային միջոցառումներ

1003.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տարբերակել անտրոպոնոզ ինֆեկցիաներն ըստ էթիոլոգիայի և էպիդմիոլոգիայի, նկարագրել

կլինիկական առանձնահատկությունները, բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և

խնամքի սկզբունքները, հակահամաճարակային միջոցառումները օջախում:

1004. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է տարբերակում վիրուսային հեպատիտների էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը,

կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի

առանձնահատկությունները, հակահամաճարակային միջոցառումենրը, իրականացնում քույրական

գործընթացը,կատարումխնամքիմանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր

հետազոտության համար, կազմակերպում հիվանդի խնամքը,

սնուցումը,ուսուցանումդեղորայքիընդունմանևսննդակարգիառանձնահատկությունները, կանխարգելիչ

միջոցառումներ, կազմում դիետա

2)Ճիշտ է բացատրում ՄԻԱՎ-վարակի հարուցչի առանձնահատկություները, էթիոլոգիան, ռիսկի խմբերը,

էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և

խնամքի առանձնահատկությունները, հակահամաճարակային միջոցառումները, իրականացնում

քույրական գործընթացը,կատարումխնամքիմանիպուլյացիաները, վերցնում արյուն լաբորատոր

հետազոտության համար, կազմակերպում հիվանդի խնամքը,սնուցումը, կանխարգելիչ միջոցառումները,

ցուցաբերումհոգեբանականօգնություն

3)Ճիշտ է բացատրում մալարիայի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան,

բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի առանձնահատկությունները,

հակահամաճարակային միջոցառումները, իրականացնում քույրական
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գործընթացը,կատարումխնամքիմանիպուլյացիաները, վերցնում արյուն լաբորատոր հետազոտության

համար, կազմակերպում հիվանդի խնամքըտենդինոպայիժամանակ, կանխարգելիչ միջոցառումները,

իրականացնումմինչբժշկականօգնությունը

4)Ճիշտ է տարբերակում բծավոր տիֆը, Բրիլի հիվանդությունը, էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան,

պաթոգենեզը, կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի

առանձնահատկությունները, հակահամաճարակային

միջոցառումները,կատարումպացիենտիոջլոտությանստուգումևսանմշակում, իրականացնում քույրական

գործընթացը, կատարումխնամքիմանիպուլյացիաները,վերցնում արյուն լաբորատոր հետազոտության

համար, կազմակերպում հիվանդի խնամքը, կանխարգելիչ միջոցառումները

5)Ճիշտ է բացատրում գրիպի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, բարդությունները,

ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի առանձնահատկությունները, հակահամաճարակային

միջոցառումները, իրականացնում քույրական գործընթացը,կատարումխնամքիմանիպուլյացիաները,

վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության համար, կազմակերպում հիվանդի

խնամքը, սնուցումը, կանխարգելիչ միջոցառումները

1005.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տարբերակել զոոնոզ ինֆեկցիաները ըստ էթիոլոգիայի և էպիդմիոլոգիայի, նկարագրել կլինիկական

առանձնահատկությունները, բարդությունները, ախտորոծման եղանակները, բուժման և խնամքի

սկզբունքները, հակահամաճարակային միջոցառումները օջախում:

1006. Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է բացատրում բրուցելոզի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան,

բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի առանձնահատկությունները,

հակահամաճարակային միջոցառումները, իրականացնում քույրական գործընթացը, կատարում խնամքի

մանիպուլյացիաներ, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության համար,

կազմակերպում հիվանդի խնամքը, սնուցումը, կանխարգելիչ միջոցառումները, կատարում

մաշկաալերգիկ պրոբա և գնահատում արդյունքները
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2) Ճիշտ է բացատրում լեպտոսպիրոզի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան,

բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի առանձնահատկությունները,

հակահամաճարակային միջոցառումները, իրականացնում քույրական գործընթացը, կատարում խնամքի

մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության համար,

կազմակերպում հիվանդի խնամքը, սնուցումը, ուսուցանում դեղորայքի ընդունման և սննդակարգի

առանձնահատկությունները, իրականացնում կանխարգելիչ միջոցառումներ, կազմում դիետա

3) Ճիշտ է բացատրում սիբիրյան խոցի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան,

բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի առանձնահատկությունները,

հակահամաճարակային միջոցառումները, իրականացնում քույրական գործընթացը, կատարում խնամքի

մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության համար,

կազմակերպում հիվանդի խնամքը, կանխարգելիչ միջոցառումները, կատարում մաշկաալերգիկ պրոբա և

գնահատում արդյունքները

4) Ճիշտ է տարբերակում ժանտախտի և տուլարեմիայի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը,

կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի

առանձնահատկությունները, հակահամաճարակային միջոցառումները, իրականացնում քույրական

գործընթացը, կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութը լաբորատոր

հետազոտության համար` պահպանելով անվտանգության կանոնները հատուկ վտանգավոր

ինֆեկցիաների հետ աշխատանքի ժամանակ, կազմակերպում հիվանդի խնամքը, կանխարգելիչ

միջոցառումներ, կատարում մաշկաալերգիկ պրոբա և գնահատում արդյունքները, իրականացնում

կարանտինային միջոցառումներ

5) Ճիշտ է բացատրում կատաղության էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան,

բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժման և խնամքի առանձնահատկությունները,

հակահամաճարակային միջոցառումները, իրականացնում քույրական գործընթացը, կատարում խնամքի
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մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության համար,

կազմակերպում հիվանդի խնամքը, կանխարգելիչ միջոցառումներ, ցուցաբերում առաջին օգնությունը

74. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ>>

1007. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-074

1008. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել նյարդային համակարգի անատոմիան, ֆիզիոլոգիան,

նյարդային հիվանդությունների էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, հետազոտման, կանխարգելման,

բուժման և խնամքի հիմանական սկզբունքները:

1009. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

1010. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԳԿ-5-14-042

<<Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական գործընթաց: Քույրական գործընթաց >>, ՔԳԿ-5-14-015

<<Մարդու անատոմիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի

կառուցվածքը: Զգայարաններ >> մոդուլները:

1011. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1012.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Բացատրել նյարդաբանության դերը, նյարդային հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները,

հետազոտման, ախտորոշման, բուժման, խնամքի հիմանկան սկզբունքները, և տիրապետել քույրական

խնամքների հիմանկան սկզբունքներին նյարդային համակարգի ժառանգական-դեգեներատիվ

հիվանդությունների և նեյրոտոքսիկոզների ժամանակ:

1013. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բացատրում նյարդային համակարգի անատոմիան, ֆիզիոլոգիան և սահմանում նյարդային

հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները

2)Ճիշտ է նկարագրում նյարդային հիվանդների հետազոտման, ախտորոշման, բուժման և խանմքի
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հիմանական սկզբունքները

3)Ճիշտ է իրականցնում քույրական խնամքը նյարդային համակարգի ժառանգական-դեգեներատիվ

հիվանդությունների ժամանակ

4)Ճիշտ է իրականցնում քույրական խնամքը և առաջին բուժօգնությունը նեյրոտոքսիկոզների ժամանակ

1014.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Իրականացնել քույրական խնամքը պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդություների և

վեգետատիվ նյարդային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

1015. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է նկարագրում պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդությունների էթիոլոգիան,

պաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը և իրականացնում քույրական գործընթացը դրա ժամանակ

2)Ճիշտ է նկարագրում վեգետատիվ նյարդային համակարգի հիվանդությունների էթիոլոգիան,

պաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը և իրականացնում քույրական գործընթացը դրա ժամանակ

1016.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Իրականացնել քույրական խնամքը կենտրոնական նյարդային համակարգի ինֆեկցիոն

հիվանդությունների, վնասվածքների, ծավալային պրոցեսների ժամանակ

1017. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է նկարագրում կենտրոնական նյարդային համակարգի ինֆեկցիոն հիվանդությունների

էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը և իրականացնում քույրական գործընթացը դրա

ժամանակ

2)Ճիշտ է նկարագրում կենտրոնական նյարդային համակարգի վնասվածքների էթիոլոգիան,

պաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը և իրականացնում քույրական գործընթացը դրա ժամանակ

3)Ճիշտ է նկարագրում կենտրոնական նյարդային համակարգի ծավալային պրոցեսների էթիոլոգիան,

պաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը և իրականացնում քույրական գործընթացը դրա ժամանակ:

1018. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել քույրական խնամքը գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների ժամանակ

1019. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է նկարագրում գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների դասակարգումը

2)Ճիշտ է բացատրում գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների էթիոլոգիան և պաթոգենեզը

3)Ճիշտ է ներկայացնում գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների կլինիկան
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4)Ճիշտ է ներկայացնում գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների բուժումը և առաջին

օգնությունը

5)Ճիշտ է իրականցնում քույրական գործընթացը գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների

ժամանակ

75. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ:

ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ>>

1020.
Մոդուլի դասիչը

ՔԳԿ-5-14-075

1021. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ուսուցանել հոգեբուժության, որպես բժշկական գիտության,

զարգացման հիմնական փուլերը, ներկայացնել հոգեբուժության և մյուս գիտությունների կապը:

Ներկայացնել հոգեբուժական ծառայության կառուցվածքը Հայաստանում: Ծանոթացնել ՛՛Հոգեբուժական

օգնության մասին՛՛ օրենքի դրույթներին և հոգեկան հիվանդությամբ տառապող անձանց պաշտպանման և

հոգեբուժական օգնության բարելավման սկզբունքներին, ծանոթացնել հոգեբուժությունում քույրական

գործի տեսական հիմունքներին և կիրառել քույրական գործընթացը:

1022. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

1023. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042<<Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց:Քույրական գործընթաց>>, ՔԳԿ-5-14-074<<Քույրական գործը

նյարդաբանությունում >>մոդուլները:

1024. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1025.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել հոգեբուժության խնդիրներին , զարգացման պատմությանը, հիմնական

հասկացություններին և ուղղություններին
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1026. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբուժությունը որպես բժշկական գիտություն,

2) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբուժության զարգացման պատմությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբուժության հիմնական հասկացությունները և ուղղությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբուժական ծառայության կազմակերպման համակարգը Հայաստանում:

1027.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տիրապետել քույրական խնամքի բարոյական և էթիկական սկզբունքներին՝ հոգեկան հիվանդների հետ

աշխատելիս

1028. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հոգեկան հիվանդների առանձնահատկությունները և էական տարբերությունները

սոմատիկ հիվանդներից, խնամքի հիմնական սկզբունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հոգեկան հիվանդությամբ տառապող անձանց պաշտպանման և հոգեբուժական

օգնության բարելավման սկզբունքները,

3)ճիշտ է ներկայացնում հոգեկան խանգարումների առաջացմանը նպաստող գործոնները,

4)ճիշտ է սահմանում հոգեկան առողջությունը ՝որպես ընդհանուր առողջության կարևոր բաղադրիչ:

76. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ:

ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ>>

1029. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-076

1030. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ուսուցանել տարբերակել հոգեկան հիվանդությունների հաճախակի

հանդիպող ախտանիշները:Կարողանան հայտնաբերել և տարբերակել ճանաչողական գործունեության ,

զգացողության,ընկալման,մտածողության, ինտելեկտի, ուշադրության, կամային ոլորտի , ,հուզական

ոլորտի հոգեախտաբանությունը , ներկայացնել անձի խանգարումները: Ներկայացնել աշխատանքի

պահպանության և անվտանգության սկզբունքները հոգեբուժական հիմնարկներում և հիվանդների

խնամքի և հսկողության յուրահատկությունները:

1031. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ
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1032. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-075 Քույրական գործը

հոգեբուժությունում: Հոգեբուժությունը որպես բժշկական գիտություն, հոգեբուժության հիմնական

հասկացությունները >> մոդուլը:

1033. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1034. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել ճանաչողական գործունեության ՝ զգացողության և ընկալման հոգեախտաբանությանը

1035. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում զգացողության խանգարումները՝հիպերէսթեզիա, հիպէսթեզիա, անէսթեզիա,

2)ճիշտ է ներկայացնում ընկալման խանգարումները՝պատրանքներ, ցնորքներ, վերաբերմունքը

ցնորքների նկատմամբ,

3)ճիշտ է նկարագրում հիվանդի հոգեկան վիճակը, զեկուցում բժշկին և ցուցաբերում անհրաժեշտ

օգնություն,

4)ճիշտ է ներկայացնում զգացողության և ընկալման խանգարումներով հիվանդների պրոբլեմները և

քույրական միջամտությունները դրանց ժամանակ:

1036. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել մտածողության , ինտելեկտի,հիշողության հոգեախտաբանությանը

1037. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում մտածողության տեմպի խանգարումները՝արագացում, դանդաղում,

2) ճիշտ է ներկայացնում մտածողության բովանդակային խանգարումները՝ կպչուն մտքեր,

գործողություններ, զառանցանքներ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ինտելեկտի խանգարումները՝բնածին և ձեռք բերովի թուլամտություն,

4) ճիշտ է ներկայացնում հիշողության խանգարումները՝ռետրոգրադ, անտերոգրադ ամնեզիա

5) ճիշտ է ներկայացնում մտածողության , ինտելեկտի և հիշողության խանգարումներով հիվանդների

պրոբլեմները և քույրական միջամտությունները դրանց ժամանակ:

1038. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել կամային ոլորտի հոգեախտաբանությանը

1039. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հակումների և մոտիվների արգելակման դրսևորումները՝ անոռեքսիա, լիբիդոյի
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իջեցում,

2) ճիշտ է ներկայացնում հակումների և մոտիվների ուժեղացման դրսևորումները՝ բուլիմիա,

հիպերսեքսուալություն,

3) ճիշտ է ներկայացնում հակումների և մոտիվների աղավաղման դրսևորումները՝ կլեպտոմանիա,

դրոմոմանիա, հոմոսեքսուալիզմ, պեդոֆիլիա և այլն,

4) ճիշտ է ներկայացնումկամային ոլորտի խանգարումներով հիվանդների պրոբլեմները և քույրական

միջամտությունները դրանց ժամանակ:

1040. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել հուզական ոլորտի հոգեախտաբանությանը

1041. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հույզերի տեսակները,

2) ճիշտ է տարբերակում հուզական վիճակները՝տրամադրություն, կիրք, աֆեկտ,

3) ճիշտ է ներկայացնում հուզական վիճակների թուլացման դրսևորումները՝տագնապ, թախիծ,

դեպրեսիա,

4) ճիշտ է ներկայացնում հուզական վիճակների ուժեղացման դրսևորումները՝մանիա, էյֆորիա,

5) ճիշտ է ներկայացնումհուզական ոլորտի խանգարումներով հիվանդների պրոբլեմները և քույրական

միջամտությունները դրանց ժամանակ:

1042. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել անձի խանգարումների դրսևորորմներին , մանկական աուտիզմ

1043. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անձի պարանոիդ խանգարման դրսևորումները,

2) ճիշտ է ներկայացնումանձի շիզոիդ խանգարման դրսևորումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում անձի հակասոցիալական խանգարման դրսևորումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մանկական աուտիզմի դրսևորումները,

5) ճիշտ է ներկայացնումանձի խանգարումներով հիվանդների պրոբլեմները և քույրական

միջամտությունները դրանց ժամանակ:
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77. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ:

ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ>>

1044. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-077

1045. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ուսուցանել հոգեկան հիվանդությունների էթիոլոգիան,

պաթոգենեզը, կլինիկական ախտանշանները, բուժման , քույրական խնամքի կազմակերպման

հիմնական սկզբունքները և առանձնահատկությունները, ցուցաբերել մինչբժշկական օգնություն

անհետաձգելի իրավիճակներում:

1046. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

1047. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-076 Քույրական գործը

հոգեբուժությունում: Հոգեկան հիվանդությունների ախտանիշները մոդուլը

1048. Մոդուլի գնահատման կարգը Բացատրել քույրական խնամքը ինֆեկցիոն , սոմատիկ հիվանդությունների ժամանակ առաջացած

հոգեկան խանգարումների և նախածերունական, ծերունական փսիխոզների ժամանակ

1049.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

1) ճիշտ է նկարագրում սոմատոգեն փսիխոզների դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սոմատոգեն փսիխոզների էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան և բուժումը,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական խնամքը սոմատոգեն փսիխոզների ժամանակ,

4) ճիշտ է նկարագրում նախածերունական փսիխոզների դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը,

կլինիկան և բուժումը, իրականացնում քույրական խնամքը,

5) ճիշտ է նկարագրում ծերունական փսիխոզների դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան

և բուժումը, իրականացնում քույրական խնամքը:

1050. Կատարման չափանիշներ Բացատրել քույրական խնամքը ալկոհոլիզմի, նարկոմանիայի ժամանակ

1051.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

1)ճիշտ է ներկայացնում ալկոհոլիզմի դասակարգումը, նկարագրում դրա կլինիկան, դրսևորման ձևերը,

բուժումը և խնամքը,
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2)ճիշտ է իրականացնում առաջին բուժօգնությունը անհետաձգելի իրավիճակներում,

3)ճիշտ է ներկայացնում նարկոմանիայի դրսևորման կլինիկան ձևերը, բուժումը,խնամքը և

կանխարգելումը,

4)ճիշտ է իրականացնում առաջին բուժօգնությունը անհետաձգելի իրավիճակներում:

1052. Կատարման չափանիշներ Ներկայացնել քույրական խնամքը շիզոֆրենիայի, մանիակալ դեպրեսիվ պսիխոզի ժամանակ

1053.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

1)ճիշտ է ներկայացնում շիզոֆրենիայի դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան

դրսևորման ձևերը, բուժման եղանակները և իրականացնում խնամքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մանիակալ դեպրեսիվ փսիխոզի էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը

և իրականացնում խնամքը:

1054. Կատարման չափանիշներ Ներկայացնել քույրական խնամքը էպիլեպսիայի, պսիխոգեն հիվանդությունների ժամանակ

1055. 1) ճիշտ է նկարագրում էպիլեպսիայի դասակարգումը, բացատրում էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան,

բուժումը և խնամքը

2) ճիշտ է իրականացնում առաջին օգնությունը էպիլեպտիկնոպայի, էպիլեպտիկ վիճակի ժամանակ,

3)ճիշտ է նկարագրում փսիխոգեն հիվանդությունների դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը,

կլինիկան, բուժումը, իրականացնումխնամքը:

78. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՔԻԹ, ԿՈԿՈՐԴ,ԱԿԱՆՋԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ>>

1056. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-078

1057. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն էուսանողին սովորեցնելքիթ, կոկորդ, ականջի հիվանդությունները, պատճառները,

կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշման եղանակները, բարդությունները, բուժման և խնամքի

սկզբունքները: Ուսանողը պետք է կարողանա իրականացնել քիթ, կոկորդ, ականջի հիվանդություններով

անձանց խնամքի քույրական գործընթացի փուլերը, ցուցաբերել մինչբժշկական օգնություն անհետաձգելի

իրավիճակներում:
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1058. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

1059. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համարուսանողըպետքէնախապեսուսումնասիրի ՔԳԿ-5-14-015 << Մարդու

նորմալ անատոմիա՝պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի

կառուցվածքը: Զգայարաններ >> և ՔԳԿ-5-14-042 <Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական

գործընթաց: Քույրական գործընթաց>> մոդուլները:

1060. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1061. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել քույրական խնամքը քթի և հարակից խոռոչների հիվանդությունների ժամանակ

1062. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում քթի և հարակից խոռոչների կլինիկական անատոմիան և

ֆիզիոլոգիան,բացատրում և ցուցադրում հետազոտման եղանակները

2)Ճիշտ է բաատրում քթի և հարակից խոռոչների հիվանդությունները, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը,

ախտանիշները, բարդությունները, բուժման սկզբունքները, կատարում բուժքույրական

մանիպուլյացիաները, իրականացնում նախաբժշկական անհետաձգելի օգնություն քթի վնասվածքների,

հիվանդությունների և օտար մարմինների ժամանակ

3)Ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը քթի և հարակից խոռոչների հիվանդությունների

ժամանակ

1063. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել քույարկան խնամքը ըմպանի հիվանդությունների ժամանակ

1064. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում ըմպանի կլինիկական անատոմիան և ֆիզիոլոգիան, բացատրում և ցուցադրում

հետազոտման եղանակները

2)Ճիշտ է բացատրում ըմպանի հիվանդությունները, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ախտանիշները,

բարդությունները, բուժման սկզբունքները, կատարում բուժքույրական մանիպուլյացիաներ,

իրականացնում նախաբժշկական անհետաձգելի օգնությունըմպանի վնասվածքների, հիվանդությունների

և օտար մարմինների ժամանակ
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3)Ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ըմպանի հիվանդությունների ժամանակ

1065. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բացատրել քույարկան խնամքը կոկորդի հիվանդությունների ժամանակ

1066. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում կոկորդի կլինիկական անատոմիան և ֆիզիոլոգիան, բացատրում և ցուցադրում

հետազոտման եղանակները

2)Ճիշտ է բացատրում կոկորդի հիվանդությունները, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ախտանիշները,

բարդությունները, բուժման սկզբունքները, կատարում բուժքույրական մանիպուլյացիաներ,

իրականացնում նախաբժշկական անհետաձգելի օգնություն կոկորդի վնասվածքների, հիվանդությունների

և օտար մարմինների ժամանակ

3)Ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը կոկորդի հիվանդությունների ժամանակ

1067. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բացատրել քույարկան խնամքը ականջի հիվանդությունների ժամանակ

1068. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում ականջի կլինիկական անատոմիան և ֆիզիոլոգիան, բացատրում և ցուցադրում

հետազոտման եղանակները

2)Ճիշտ է բացատրում ականջի հիվանդությունները, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ախտանիշները,

բարդությունները, բուժման սկզբունքները, կատարում բուժքույրական մանիպուլյացիաներ,

իրականացնում նախաբժշկական անհետաձգելի օգնությունականջի վնասվածքների, հիվանդությունների

և օտար մարմինների ժամանակ

3)Ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ականջի հիվանդությունների ժամանակ

79. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ>

1069. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-079

1070. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ տեսական գիտելիքներ և գործնական ունակություններ, որոնց

օգնությամբ ուսանողը կկարողանա կանխարգելել աչքի հիվանդությունների առաջացումը, ճանաչել

առավել հաճախ հանդիպող ակնաբանական պաթոլոգիաները, ցուցաբերել անհետաձգելի
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ակնաբուժական օգնություն:

1071. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

1072. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համարուսանողըպետքէնախապեսուսումնասիրի ՔԳԿ-5-14-015 << Մարդու

նորմալ անատոմիա՝պաթոլոգիայի հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական համակարգերի

կառուցվածքը: Զգայարաններ >> և ՔԳԿ-5-14-042 <Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական

գործընթաց: Քույրական գործընթաց>> մոդուլները:

1073. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1074.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Նկարագրել տեսողական օրգանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները, բացատրել կլինիկական ռեֆրակցիան,

դրա հետազոտման եղանակները և բուժման սկզբունքները:

1075. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում տեսողական օրգանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները

2)Ճիշտ է բացատրում ռեֆրակցիա և ակոմոդացիա հասկացությունները, դրանց խանգարման

տեսակները, կատարում շտկում և ակնոցների ընտրություն

3)Ճիշտ է ներկայացնում և կատարում տեսողական օրգանի հետազոտման եղանակները, բուժման և

խնամքի սկզբունքները

1076.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Նկարագրել աչքի օժանդակ ապարատի, շաղկապենու, եղջերաթաղանթի, անոթաթաղանթի

հիվանդությունները, հետազոտման եղանակները, բուժման և խնամքի սկզբունքերը:

1077. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բացատրում աչքի օժանդակ ապարատի հիվանդությունները, կատարում անհրաժեշտ

հետազոտություններ, իրականացնում բուժումն ու խնամքը

2)Ճիշտ է բացատրում շաղկապենու, եղջերաթաղանթի, անոթաթաղանթի հիվանդությունները, կատարում

անհրաժեշտ հետազոտություններ, իրականացնում բուժումն ու խնամքը

1078.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Նկարագրել աչքի ցանցաթաղանթի, տեսողական նյարդի, ոսպնյակի հիվանդությունները, գլաուկոման,

դրանց հետազոտման, բուժման, խնամքի սկզբունքները և տեսողական օրգանի վնասվածքները,
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անհետաձգելի օգնությունը:

1079. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բացատրում աչքի ցանցաթաղանթի, տեսողական նյարդի, ոսպնյակի հիվանդությունները,

կատարում անհրաժեշտ հետազոտություները, իրականացնում բուժումն ու խնամքը

2)Ճիշտ է բացատրում գլաուկոման, կատարում անհրաժեշտ հետազոտություններ, իրականացնում

բուժումն ու խնամքը

3)Ճիշտ է բացատրում տեսողական օրգանի վնասվածքները, ցուցաբերում անհետաձգելի օգնություն

80. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  <ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՄԱՇԿԱՅԻՆ և  ՍԵՌԱՎԱՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ>

1080. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-080

1081. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորեցնել ուսանողին տարբերակել մաշկային և սեռավարակ

հիվանդություները, նրանց առաջացման պատճառները, վարակման ուղիները, կլինիկական

ախտանիշները, ախտորոշման եղանակները, բարդությունները, բուժման սկզբունքները, կանխարգելումը,

կարողակա իրականացնել և փաստագրել հիվանդի խնամքի քույրական գործընթացի փուլերը,

կազմակերպել պացիենտի և բուժ աշխատողի անվտանգությունը վարակի նկատմամբ:

1082. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

1083. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԳԿ-5-14-022 <

Բժշկական մանրէաբանություն՝ վիրուսաբանության և իմունաբանության հիմունքներով> և ՔԳԿ-5-14-042

<Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական գործընթաց: Քույրական գործընթաց>> մոդուլները:

1084. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1085.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Բացատրել մաշկային և սեռավարակ հիվանդությունների ընդհանուր ախտաբանությունը,ախորոշման

սկզբունքները, բուժման և խնամքի առանձնահատկությունները:

1086. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բացատրում մաշկային և սեռավարակ հիվանդությունների էթիոլոգիայի և պաթոգենեզի
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հիմանական հարցերը

2)Ճիշտ է սահմանում մաշկային և սեռավարակ հիվանդությունների ախտորոշման հիմունքները

3)Ճիշտ է տիրապետում ախտաբանական նյութի վերցման կանոնակարգին

4)Ճիշտ է տարբերակում ընդհանուր և տաղային բուժման հիմնահարցերը

1087.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տարբերակել և տեսակավորել մաշկային հիվանդություններն ըստ էթիոլոգիայի և էպիդեմիոլոգիայի,

նկարագրել կլինիկական առանձնահատկություները, բարդությունները, ախտորոշման եղանակները,

բուժումը և խնամքի հիմունքները, կանխարգելիչ միջոցառումները:

1088. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է բացատրում մաշկի ալերգիկ հիվանդությունների էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը,

ախտանիշները, բարդությունները, ախտորոշմանհիմունքները,

բուժմանևխնամքիառանձնահատկությունները, կանխարգելիչմիջոցառումները, իրականացնում

քույրական գործընթացը, կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ

լաբորատոր հետազոտության համար

2)Ճիշտ է բացատրում մաշկի թարախաբշտիկային հիվանդությունները, դրանց էթիոլոգիան,

էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, ախտանիշները, բարդությունները, ախտորոշման հիմունքները, բուժման

և խնամքի առանձնահատկությունները, կանխարգելիչ միջոցառումները, իրականացնում քույրական

գործընթացը, կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր

հետազոտության համար

3)Ճիշտ է բացատրում մաշկի վիրուսային հիվանդությունները, դրանց էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան,

պաթոգենեզը, ախտանիշները, բարդությունները, ախտորոշման հիմունքները, բուժման և խնամքի

առանձնահատկությունները, կանխարգելիչ միջոցառումները, իրականացնում քույրական գործընթացը,

կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության

համար

4)Ճիշտ է բացատրում մաշկի սնկային հիվանդությունները, դրանց էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան,
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պաթոգենեզը, ախտանիշները, բարդությունները, ախտորոշման հիմունքները, բուժման և խնամքի

առանձնահատկությունները, կանխարգելիչ միջոցառումները, իրականացնում քույրական գործընթացը,

կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության

համար

5)Ճիշտ է բացատրում մաշկի պարազիտար հիվանդությունները, դրանց էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան,

պաթոգենեզը, ախտանիշները, բարդությունները, ախտորոշման հիմունքները, բուժման և խնամքի

առանձնահատկությունները, կանխարգելիչ միջոցառումները, իրականացնում քույրական գործընթացը,

կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության

համար

1089.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տարբերակել սեռավարակ հիվանդությունները ըստ էթիոլոգիայի և էպիդեմիոլոգիայի, նկարագրել

կլինիկական առանձնահատկությունները, բարդությունները, ախտորոշման եղանակները, բուժումը և

խնամքի հիմունքները, կանխարգելիչ միջոցառումները:

1090. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է տարբերակում սիֆիլիսի և գոնորեայի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը,

ախտանիշները, բարդությունները, ախտորոշման հիմունքները, բուժման և խնամքի

առանձնահատկություները, կանխարգելիչ միջոցառումները, իրականացնում քույրական գործընթացը,

կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության

համար

2)Ճիշտ է տարբերակում տրիխոմոնիազի, խլամիդիոզի, գարդներելոզի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան,

պաթոգենեզը, ախտանիշները, բարդությունները, ախտորոշման հիմունքները, բուժման և խնամքի

առանձնահատկություները, կանխարգելիչ միջոցառումները, իրականացնում քույրական գործընթացը,

կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության

համար
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81. ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ:

ՌԵԱՆԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ >>

1091. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-081

1092. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել մահվան փուլերը , հիմնական ախտանիշները, ինֆուզիոն

թերապիայի հիմունքները, տրանսֆուզիոլոգիայի հիմունքները, սուր սիրտ-անոթային անբավարարության,

սուր շնչառական անբավարարության, շոկային վիճակների, էկզոգեն թունավորումների ռիսկի

գործոնները, կլինիկական դրսևորումները և դրանց զարգացման կանխարգելումը:

Կարողանա իրագործել վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի հիվանդի խնամքի

քույրական գործընթացը:

Տիրապետել վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում կատարվող քույրական

միջամտություններին, ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն անհետաձգելի իրավիճակներում:

1093. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

1094. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042 <Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց: Քույրական գործընթաց>> մոդուլը:

1095. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1096.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Բացատրել ռեանիմատոլոգիա գիտությունը, տալ գաղափար կլինիկական և կենսաբանական մահվան ,

ուղեղի մահվան մասին, էֆթանազիայի հասկացությունը, օրգանիզմի հոմեոսթազը, ինֆուզիոն

թերապիան

1097. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում ռեանիմատոլոգիա գիտությունը, բացատրում վերակենդանացման միջոցառումները,

կլինիկական մահվան, կենսաբանական մահվան և  ուղեղի  մահվան նշանները,
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2) ճիշտ է կատարում սիրտ-թոքային վերակենդանացման միջոցառումները չափահասների մոտ,

գնահատում արդյունավետությունը, արձանագրում կենսաբանական մահը,

3) ճիշտ է սահմանում օրգանիզմի հոմեոստազը, բացատրում այն ապահովող հիմնական գործոնները,

նկարագրում ինֆուզիայի նպատակը, սահմանում ինֆուզիոն թերապիա հասկացությունը, ներմուծման

ուղիները, թվարկում կիրառվող հիմնական լուծույթները, իրականացնում ինֆուզիայի հսկողությունը

կլինիական և լաբորատոր տվյալներով,

4) ճիշտ է կատարում ներերակային կաթետերի տեղադրումը, կաթիլային համակարգի գործածումը,

շիթային ներարկումները, կաթետերի հեռացումը, տեսակավորում բարդություները, կանխում դրանք և

գնահատում արդյունավետությունը:

1098.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել սուր սիրտ-անոթային անբավարարությունը, տալ սահմանումը, նկարագրել սրտամկանի

ինֆարկտը և դրա բարդությունները

1099. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում սուր սիրտ-անոթային անբավարարությունը, պատճառները, նկարագրում

սրտամկանի ինֆարկտը, դրա բարդությունները, գնահատում ինտենսիվ թերապիայի

արդյունավետությունը,

2) ճիշտ է կատարում սիրտ-թոքային վերակենդանացումը, դեղորայքային խթանումը և գործածում

դեֆիբրիլյատորը, կարդիոմոնիտորը, ԷՍԳ- սարքը:

1100.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել սուր շնչառական անբավարարությունը, տալ սահմանումը, աստիճանները, անհետաձգելի

օգնության և բուժօգնության հիմունքները, ասթմատիկ վիճակը, ախտաբանական շնչառության հիմնական

տիպերը

1101. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում սուր շնչառական անբավարարութունը, դասակարգումը, ներկայացնում կլինիկական

նշանները, սուր շնչառական անբավարարության աստիճանները,

2) ճիշտ է սահմանում լարինգոսպազմը, բրոնխոսպազմը, բացատրում անհետաձգելի բուժօգնության

սկզբունքները,
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3) ճիշտ է տեսակավորում և նկարագրում ասթմատիկ վիճակի ձևերը, ախտաբանական շնչառության

տեսակները,

4) ճիշտ է գնահատում սուր շնչառական անբավարարությամբ հիվանդի վիճակը, կիրառում էլեկտրական

մեխանիկական ասպիրատորներ, օդատարներ, ամբու-շնչապարկ, ինտուբացիոն խողովակներ,

տրախեոստոմիկ փողրակ,

5) ճիշտ է իրականցնում ինտուբացված և տրախեոստոմայի ենթարկված հիվանդի խնամքը,

հաղորդակցումը, գործածում քթային կաթետեր, թթվածնային դիմակ, պուլսօքսիմետր:

1102. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել շոկերը և սուր էկզոգեն թունավորումները

1103. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում շոկ հասկացությունը, նշում դասակարգումը և հիմնական կլինիկական նշանները,

ներկայացնում ինտենսիվ թերապիայի հիմնական սկզբունքները և հսկողության հիմնական

ցուցանիշները,

2) ճիշտ է նկարագրում հիպովոլեմիկ շոկը, դրա փուլերը, հիմական կլինիկական նշանները, կատարում

անհետաձգելի բուժօգնություն կոտրվածքների, արյունահոսությունների ժամանակ, իրականացնում

ինտենսիվ թերապիայի ճիշտ հաջորդականությունը,

3) ճիշտ է նկարագում այրվածքային հիվանդությունը, այրվածքային շոկի առանձնահատկությունները,

կատարում ինտենսիվ թերապիայի հաջորդականությունը, ինտենսիվ հսկողությունը,

4. ճիշտ է նկարագում կարդիոգեն, նեյրոգեն շոկերի տեսակները,հիմնական  կլինիկական նշանները,

իրականացնում առաջին բուժօգնություն ,ճշգրիտ խնամք և ինտենսիվ թերապիա

5) ճիշտ է սահմանում անաֆիլակտիկ և սեպտիկ շոկերը, նկարագրում հիմնական կլինիկական նշանները,

իրականացնում ինտենսիվ թերապիայի նշանակումները ճիշտ հաջորդականությամբ, գնահատում այդ

հիվանդների հիմանական կենսական ցուցանիշները,

6) ճիշտ է սահմանում թունաբանություն, թունավորում, թույն հասկացությունները, նկարգրում ինտենսիվ

թերապիայի հիմնական սկզբունքները տարբեր թունավորումների ժամանակ, ներկայացնում
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բոտուլիզմից, թմրաբեր ցավազրկողներից,շմոլ գազից, ՖՕՄ-ից ալկոհոլիցև օձի խայթոցներից

առաջացած թունավորումների հիմնական կլինիկական նշանները, ցուցաբերում առաջին օգնությունը,

կատարում ինտենսիվ թերապիայի ճիշտ հաջորդականությունը:

1104.
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել տարածուն ներանոթային մակարդելության համախտանիշը և օրգանիզմի թթվահիմնային

հավասարակշռության խանգարումները

1105. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է սահմանում տարածուն ներանոթային մակարդելության համախտանիշ /ՏՆՄՀ/հասկացությունը,

2) ճիշտ է նշում ՏՆՄՀ-ի առաջացման պատճառները, կլինիկական նշանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում համախտանիշի մոնիտորինգի, խնամքի և ինտենսիվ թերապիայի

առանձնահատկությունները4) ճիշտ է ներկայացնում օրգանիզմի թթվահիմնային հավասարակշռությունը,

կարգավորման մեխանիզմները, թթվահիմնային հավասարակշռության խախտման հիմնական

տեսակները ,

5) ճիշտ է իրականացնում արյան հավաքման տեխնիկան թթվահիմնային հավասարակշռության

ստուգման համար,

6) ճիշտ է ներկայացնում թթվահիմնային հավասարակշռության շտկման եղանակները և դեղորայքային

միջոցները:

1106. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Բացատրել կոմաները, տալ սահմանումը և դասակարգումը

1107. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում <<կոմա>> հասկացությունը, ներկայացնում դասակարգումը

2) ճիշտ է սահմանում մետաբոլիկ ,տոքսիկ , նևրոլոգիական կոմաները, կիրառում Գլազգոյի սանդղակը

1108. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Բացատրել արտաքին միջավայրի գործոնների ախտահարող ազդեցությունը օրգանիզմի վրա

1109. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ցրտահարության, ըհդհանուր սառեցման, ջերմահարության,

հոսանքահարության, կայծակնահարության կլինիկական նշանները և առաջին բուժօգնությունը,

2) ճիշտ է իրականացնում այդ հիվանդների խնամքը և ինտենսիվ թերապիայի

առանձնահատկությունները:
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82. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ:

ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ  ԻՆՏԵՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ,

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ: ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ>>

1110. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-082

1111. Մոդուլի նպատակը Ներկայացնել մանկական վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքը,

ռեանիմատոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի առանձնահատկությունները մանկաբարձությունում և

գինեկոլոգիայում: Ներկայացնել անեսթեզիոլոգիական ծառայությունը և ժամանակակից անեսթեզիայի

բաղադրամասերը:

1112. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

1113. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-081<< Քույրական գործը

վերակենդանացման եվ ինտեսիվ թերապիայում: Ռեանիմատոլոգիա գիտությունը: Վերակենդանացման

եվ ինտենսիվ թերապիայի հիմունքները անհետաձգելի իրավիճակներում>> մոդուլը:

1114. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1115.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել մանկական վերակենդանացման ևինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքը,

ռեանիմատոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի առանձնահատկությունները մանկաբարձությունում և

գինեկոլոգիայում

1116. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում վերակենդանացման միջոցառումները նորածինների ասֆիքսիայի ժամանակ,

երեխաների տարբեր տարիքային խմբերում՝ / 0-1 / , 1 տարեկանից բարձր երեխաների մոտ ,

2)ճիշտ է ներկայացնում ինտենսիվ թերապիայի առանձնահատկությունները երեխաների ցնցումային

սինդրոմի, ստենոզավորող լարինգոտրախեիտի, հիպերթերմիկ սինդրոմի ժամանակ,

3) ճիշտ է ներկայացնում վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի առանձնահատկությունները
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մանկաբարձությունում և գինեկոլոգիայում ՝արտարգանդային հղիության, պրեէկլամպսիայի,

էկլամպսիայի, մանկաբարձական սեպսիսի, արյունահոսությունների, աորտոկավալ ճնշման, Մենդելսոնի

համախտանիշի, պտղաջրերով էմբոլիայի, HELLP համախտանիշի ժամանակ:

4)ճիշտ է ներկայացնում հիվանդների մոնիթորինգի, խնամքի և ինտենսիվ թերապիայի

առանջնահատկությունները:

1117.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Բացատրել անեսթեզիոլոգիական ծառայությունը և ժամանակակից անեսթեզիայի բաղադրամասերը,

նկարագրել հետվիրահատական շրջանում ինտենսիվ թերապիայի առանձնահատկությունները

1118. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում անեսթեզիոլոգիա հասկացությունը, ներկայացնում ժամանակակից անեսթեզիայի

բաղադրամասերը, նկարագրում նարկոզի փուլերը, տեսակավորում ինհալացիոն և ոչ ինհալացիոն

անեսթետիկները, տալիս հասկացություն նարկոզի տարբեր տեսակների մասին

2) ճիշտ է նախապատրաստում հիվանդին հոգեբանական, սոմատիկ, դեղորայքային ձևով նարկոզին,

3) ճիշտ է նախապատրաստում անեսթեզիստի սեղանիկը վիրահատությունից առաջ,

4) ճիշտ է կատարում պարզ նարկոզի վարում, տալիս նարկոզի ապարատի կառուցվածքը և ապահովում

շնչառական կոնտուրի մանրէազերծումը:

83. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

1119. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-083

1120. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել դեղամիջոցների ազդեցության մեխանիզմներին,

կողմնակի երևույթներին, ցուցումներին և հակացուցումներին, որոշակի հիվանդությունների բուժման

սկզբունքներին՝ հաշվի առնելով տարիքային գործոնները և ֆիզիոլոգիական վիճակները, լրացնել

ուսանողների գիտելիքները ֆարմակոկինետիկայի և ֆարմակոդինամիկայի բնագավառում,

անհրաժեշտության դեպքում կատարել I բուժօգնություն, կանխել սպասվող բարդությունները:

1121. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ
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1122. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-028<<Մասնավոր

դեղաբանություն: Ստամոքս-աղիքային, արյան համակարգի, միզամուղ, հորմոնալ, արգանդի տոնուսի և

կծկողունակության, H1, H2 ընկալիչների վրա ազդող հակատուբերկուլյոզային, հակավիրուսային և

հակապարազիար դեղեր և դրանց ազդեցության մեխանիզմները>> և ՔԳԿ-5-14-058 Քույրական գործը

թերապիայում մոդուլները:

1123. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1124.

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել կլինիկական դեղաբանության հիմնական սկզբունքները, ֆարմակոկինետիկայի և

ֆարմակոդինամիկայի սկզբունքները: Խմբավորել և ճիշտ օգտագործել հակաբիոտիկները հիվանդության

ժամանակ՝ կանխելով սպասվող բարդությունները

1125. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում կլինիկական դեղաբանության հիմնական սկզբունքները՝ հիմնվելով

ֆարմակոկինետիկայի և ֆարմակոդինամիկայի սկզբունքների վրա,

2) ճիշտ է կատարում դեղորայքի համադրությունը, որոշում դեղաչափը, ներմուծման և արտազատման

եղանակները,

3) ճիշտ է ընտրում հակաբիոտիկները ըստ խմբերի՝ հաշվի առնելով հարուցիչների զգայնությունը տվյալ

դեղանյութի նկատմամբ,

4) ճիշտ է կիրառում անհրաժեշտ հակաբիոտիկները, կարողանում է կանխել սպասվող բարդությունները և

կողմնակի երևույթները:

1126.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել էնդոկրին և շնչառական համակարգի հիմնական հիվանդությունների բուժման

սկզբունքները՝ հաշվի առնելով տարիքային և անատոմիաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները

1127. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հորմոնների սինթեզի մեխանիզմը՝ հաշվի առնելով էնդոկրին կառուցվածքը և

ֆունկցիոնալ առաձնահատկությունները,

2) ճիշտ է կիրառում հորմոնալ դեղամիջոցները՝ կանխելով սպասվող բարդությունները, կատարել
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առաջին բուժօգնությունը դեղանյութերի գերդեզավորման ժամանակ,

3) ճիշտ է առաջարկում կիրառվող դեղանյութերի ցանկը՝ հաշվի առնելով տարիքային և

անատոմիաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները:

1128.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել սիրտ-անոթային, արտազատական: և ստամոքս-աղիքային համակարգի հիմնական

հիվանդությունների կլինիկական նշանները, էթիոպաթոգենեզը

1129. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում այս հիվանդությունների ժամանակ անհրաժեշտ դեղամիջոցները՝ հաշվի առնելով

օրգանների ընդհանուր և տվյալ օրգան-համակարգերի տարիքային առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է կիրառում դեղանյութերի համադրությունները անհրաժեշտության դեպքում,

3) ճիշտ է կատարում այս դեղանյութերից առաջացած գերդեզավորման ժամանակ առաջին

բուժօգնությունը :

84. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԳԵՐԻԱՏՐԻԱՅՈՒՄ>>

1130. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-084

1131. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել տարեց, ծերունական տարիքի հիվանդների նկատմամբ

խնամքի կազմակերպումը քույրական գործընթացով:

1132. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

1133. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042 <<Քույրական գործի

հիմունքներ և քույրական գործընթաց: Քույրական գործընթաց>> մոդուլը:

1134. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1135. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել գերոնտոլոգիական քույրական գործընթացի մոդելին

1136. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գերոնտոլոգիական ծառայության կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գերոնտոլոգիական քույրական գործընթացի հիմնական դրույթները, խնդիրները,
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3) ճիշտ է ներկայացնում ծերացող օրգանիզմի անատոմիա-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է վերհանում տարեց և ծերունական տարիքի պացիենտների հիմնական խնդիրները:

1137.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տիրապետել տարեց և ծերունական տարիքի հիվանդների նկատմամբ խնամքի

առանձնահատկություններին

1138. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և իրականացնում տարեցների սնուցումը,

2) ճիշտ է իրականացնում ֆարմակոթերապիան տարեցների մոտ,

3) ճիշտ է իրականացնում տարբեր հիվանդությունների ժամանակ ծեր և տարեց մարդկանց խնամքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում շփման առանձնահատկությունները և էվթանազիայի սկզբունքները,

5) ճիշտ է իրականացնում խնամքի մանիպուլյացիաները:

85. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ << ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ>>

1139. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-085

1140. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել վերականգնողական բժշկության հիմնական դրույթները

և սկզբունքները, ասպեկտները, տեսակները, միջոցները, բժշկական վերականգնողական բուժման

իրականացման էտապները, ավանդական բուժման հիմնական հիմունքները:

1141. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

1142. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԳԿ-5-14-042

<<Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական գործընթաց:Քույրական գործընթաց>> մոդուլը:

1143. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1144. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել վերականգնողական բժշկության ընդհանուր հիմունքները

1145. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերականգնողական բժշկության ըմբռնումը հիմնական սկզբունքները,

ասպեկտները, տեսակները, պատմական տեսակետը,
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2) ճիշտ է ներկայացնում վերականգնողական բժշկության ծրագրի կազմման հիմնական դրույթները,

իրականացման փուլերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում քույրական գործի հնարավորությունները ՎԲ պրոցեսում և ՎԲ-ում բուժքրոջ

դերը:

1146. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման ընդհանուր հիմունքները

1147. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում բուժական ֆիզկուլտուրայի ընդհանուր հիմունքները, սկզբունքները, ձևերը,

ցուցումները, հակացուցումները, դերը ՎԲ-ում,

2) ճիշտ է բացատրում մերսման ընդհանուր հիմունքները, տեսակները, ցուցումները, հակացուցումները,

դերը ՎԲ-ում,

3) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական վերահսկողության հիմնական դրույթները, բացատրում ֆիզիկական

զարգացման որոշման մեթոդները,

4) ճիշտ է բացատրում շարժողական ռեժիմները, ֆիզիկական վարժությունների դասակարգումը,

պարապմունքները կազմակերպման ձևերը, մերսման դասական մոտեցումները, կատարման կանոնները,

քույրական խնամքի առանձնահատկությունները ԲՖԿ և Մ կատարման ժամանակ,

5) ճիշտ է ներկայացնում սիրտ-անոթային, շնչառական, մկանային, նյարդային համակարգերի

հետազոտման ֆունկցիոնալ մեթոդները:

1148. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Նկարագրել ԲՖԿ և Մ մասնավոր մեթոդիկաները

1149. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ԲՖԿ և Մ դերը սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների

վերականգնողական բուժման ժամանակ և մեծահասակների մոտ,

2) ճիշտ է ներկայացնում ԲՖԿ և Մ դերը շնչառական համակարգի հիվանդությունների

վերականգնողական բուժման ժամանակ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ԲՖԿ և Մ մարսողական և ներզատական համակարգերի հիվանդությունների

վերականգնողական բուժման ժամանակ,
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4) ճիշտ է ներկայացնում ԲՖԿ և Մ նյարդային համակարգի հիվանդությունների վերականգնողական

բուժման ժամանակ,

5) ճիշտ է ներկայացնում ԲՖԿ և Մ մանկական հիվանդությունների վերականգնողական բուժման

ժամանակ,

6) ճիշտ է ներկայացնում ԲՖԿ և Մ վիրաբուժությունում,

7) ճիշտ է ներկայացնում ԲՖԿ և Մ ոսկրաբանությունում և վնասվածքաբանությունում:

1150. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Նկարագրել ֆիզիոթերապիայի ընդհանուր հիմունքները:

1151. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիոթերապիայի ընդհանուր հիմունքները, ֆիզիոպրոֆիլակտիկան,

ֆիզիոթերապևտիկ ծառայության կազմակերպումը, բուժքրոջ պարտականությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաբուժության ընդհանուր հիմունքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ուլտրաձայնային թերապիայի, աէրոզոլայի թերապիայի, մագնիսաթերապիայի

ընդհանուր հիմունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում լուսաբուժության ընդհանուր հիմունքները,

5) ճիշտ է ներկայացնում ջրա-ջերմաբուժության ընդհանուր հիմունքները,

6) ճիշտ է ներկայացնում առողջարանա-կուրորտային բուժման ընդհանուր հիմունքները:

1152. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Նկարագրել ավանդական բժշկության ընդհանուր հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավանդական բժշկության ընդհանուր հիմունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ֆիտոթերապիայի ընդհանուր հիմունքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ռեֆլեքսոթերապիայի ընդհանուր հիմունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մանուալ թերապիայի ընդհանուր հիմունքները:

86. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՄՈՔԻՉ ԽՆԱՄՔ>>

1153. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-086
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1154. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել ամոքիչ խնամքի կազմակերպման սկզբունքները, բարելավել

ուսանողների գիտելիքները և հմտությունները ամոքիչ խնամքի իրականացման

շրջանակներում։Ծանոթացնել ամոքիչ խնամքում հանդիպող ախտանիշների կառավարման

եղանակներին:

1155. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

1156. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-042 <<Քույրական գործի

հիմունքներ:Քույրական գործընթաց>>, ՔԳԿ-5-14-058<<Քույրական գործը թերապիայում>>, ՔԳԿ-5-14-

061 <<Քույրական գործը վիրաբուժությունում>> մոդուլները:

1157. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1158. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ամոքիչ խնամքի կազմակերպման հիմնական սկզբունքները։

1159. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է սահմանում ամոքիչ խնամք հասկացությունը։

2)Ճիշտ է ներկայացնում միջին բուժանձնակազմի դերը և պարտականությունները ամոքիչ խնամքում։

3)Ճիշտ է ներկայացնում ամոքիչ խնամքի հիմնական սկզբունքները։

4)Ճիշտ է կարողանում ներկայացնել, թե որ պաթոլոգիաների դեպքում է անհրաժեշտ ամոքիչ խնամք։

5)Ճիշտ է ներկայացնում ամոքիչ խնամքի զարգացման հեռանկարները։

1160.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել ամոքիչ խնամքում ախտանիշներիկառավարման սկզբունքները։ Ցավ, ամոքիչ խնամքում

ցավի կառավարման սկզբունքները։

1161. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում ամոքիչ խնամքում առավել հաճախ հանդիպող ախտանիշները։

2)Ճիշտ է ներկայացնում ախտանիշների կառավարման կարևորությունը։

3)Ճիշտ է ներկայացնում ախտանիշների կառավարման մոտեցումները, ընդհանուր սկզբունքները։

4)Ճիշտ է ներկայացնում ցավի կառավարման սկզբունքները։

5)Ճիշտ է ներկայացնում ցավի ուժգնության գնահատման սանդղակները։



222

87. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԻԵՈՏՈԼՈԳԻԱ  ԵՎ  ՍՆՈՒՑՈՒՄ»

1166. Մոդուլի դասիչը ՔԳԿ-5-14-087

1167. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ապագա բուժքրոջը սովորեցնել պացիենտների կերակրման, սնուցման
մեթոդներին, եղանակներին և հմտություններին, ինչպես նաև հիվանդների սնուցման կազմակերպման
առանձնահատկություններին:

1168. Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

1169. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԳԿ-5-14-058 <<Քույրական գործը

թերապիայում>> մոդուլը:

1170. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

6)Ճիշտ է ներկայացնում ցավի կառավարման եռաստիճան սանդղակը /ըստ ԱՀԿ-ի/։

1162.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել հաղորդակցման դերն ու առանձնահատկությունները ամոքիչ խնամքում։ Ամոքիչ խնամքում

բարոյագիտական հիմնախնդիրները։

1163. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում հաղորդակցման կարևորությունը, որպես ամոքիչ խնամքի կարևորագույն

բաղադրիչներից մեկը։

2)Ճիշտ է ներկայացնում արդյունավետ հաղորդակցման հիմնական կանոնները։

3)Ճիշտ է ներկայացնում տեղեկությունների հաղորդման քայլերը։

4)Ճիշտ է ներկայացնում ամոքիչ խնամքում բարոյագիտական հիմնախնդիրները։

1164.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել ընտանիքի խնամքը։ Վիշտ, կորուստ, կորստի հաղթահարում։ Կյանքի ավարտ, կյանքի

ավարտի կառավարում։

1165. Կատարման չափանիշներ 1)Ճիշտ է ներկայացնում հիվանդի ընտանիքի խնամքը նրա մահից առաջ և հետո։

2)Ճիշտ է ներկայացնում վիշտ, կորուստ, կորստի հաղթահարման մոտեցումները։

3)Ճիշտ է ներկայացնում սահմանային փուլի ճանաչումը։

4)Ճիշտ է ներկայացնում մահվան հաստատումը/ճանաչումը։
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չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

1171. ՈՒսումնառւթյան արդյունք 1 Ներկայացնել սննդի բաղադրությունը և էներգետիկ արժեքը,ռացիոնալ ադեքվատ և դիետիկ սնուցման
սկզբունքները, որոշել ջրային հավասարակշռությունը (բալանս)

1172. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սննդի բաղադրությունը և էներգետիկ արժեքը (կալորիականությունը),

2) ճիշտ է սահմանում անկողնային ռեժիմում գտնվող հիվանդի և առողջ մարդու օրվա էներգետիկ

պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ռացիոնալ, ադեքվատ և դիետիկ սնուցման սկզբունքները,

4) ճիշտ է սահմանում ջրային հավասարակշռության պահպանման կարևորությունը:
1173. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պացիենտի սնուցման կազմակերպումը ստացիոնարում,  ծանր հիվանդների կերակրումը

գդալով և խմոցով,  արհեստական սնուցման ձևերը,  կիրառման ցուցումները

1174. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի սնուցման կազմակերպումը ստացիոնարում,

2) ճիշտ է իրականացնում ծանր հիվանդների կերակրումը անկողնում գդալով և խմոցով՝ ստեղծելով

բարենապաստ պայմաններ,

3) ճիշտ է ներկայացնում և իրականացնում արհեստական սնուցման եղանակները՝ զոնդով, պարէնթերալ,

սնուցող հոգնայի և , գաստրոստոմի միջոցով,

4) ճիշտ է ներկայացնում այս եղանակների կիրառման ցուցումները:
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Աղյուսակ 3

Միջին մասնագիտական կրթության 7-86.22.05 «Քույրական գործի կազմակերպում»

մասնագիտության օրինակելի ուսումնական պլան

N Առարկայախմբեր, առարկաներ և մոդուլներ
Շաբաթնե
րի թիվը

Ուսանողի
Առավելա-

գույն
բեռնվա-
ծությունը,

ժամ

Պարտադիր
լսարանային
պարապմուն

քներ,
ժամ

ՈՒսուց-
ման

երաշխա-
վորվող
տարին

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ -
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 108 72 1
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 72 48 4
3. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 72 48 2, 4
4. Իրավունքի հիմունքներ 54 36 2
5. Պատմություն 72 48 1
6. Ռուսաց լեզու 108 72 1
7. Օտար լեզու 108 72 1, 2
8. Ֆիզիկական կուլտուրա 288 288 1,2,3,4
9. Լանդշաֆտագիտության  և էկոլոգիայի հիմունքներ 54 36 1

10. Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր

27 18 2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 963 738
ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հաղորդակցություն 54 36 1
2. Անվտանգություն և առաջին օգնություն 54 36 1
3. Համակարգչային օպերատորություն 108 72 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 216 144
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Լատիներեն լեզվի հիմունքներ՝ բժշկական
տերմինաբանությամբ

81 54 1

2. Ընդհանուր կենսաբանություն՝բջջաբանության
հիմունքներով

108 72 1

3. Ընդհանուր քիմիա: Թերմոդինամիկա, քիմիական
հավասարակշռություն, ուսմունք լուծույթների մասին

108 72 1

4. Ընդհանուր քիմիա: Կոլոիդ դիսպերս համակարգեր,
կոմպլեքս միացություններ, բիոգեն տարրերի քիմիա

54 36 1

5. Կենսաֆիզիկա 54 36 1
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6. Բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմունքներ 54 36 1
7. Օրգանական քիմիա: Օրգանական քիմիայի

հիմունքները, ածխածին եվ ջրածին պարունակող
օրգանական միացություններ

54 36 1

8. Օրգանական քիմիա: Թթվածին և ջրածին
պարունակող օրգանական միացություններ

54 36 1

9. Կենսաքիմիա 108 72 1
10. Բժշկական գենետիկայի հիմունքներ:Գենետիկայի

հիմնական հասկացությունները,ժառանգականություն,
փոփոխականություն

54 36 2

11. Բժշկական գենետիկայի հիմունքներ: Ժառանգական
հիվանդություններ, պոպուլյացիոն գենետիկա,
ծերացման գենետիկա, կենսառիթմեր

54 36 2

12. Մարդու նորմալ անատոմիա՝ պաթոլոգիայի
հիմունքներով: Բջջի, հյուսվածքների, հենաշարժիչ
համակարգի կառուցվածքը: Արյան կազմը

81 54 1

13. Մարդու նորմալ անատոմիա ՝պաթոլոգիայի
հիմունքներով: Նյարդային համակարգ: Ներզատիչ
գեղձեր: Սիրտ-անոթային համակարգի կառուցվածքը:
Ավշային համակարգ

81 54 1

14. Մարդու նորմալ անատոմիա՝ պաթոլոգիայի
հիմունքներով: Շնչառական համակարգի,
մարսողական համակարգի կառուցվածքը

81 54 1

15. Մարդու նորմալ անատոմիա՝ պաթոլոգիայի
հիմունքներով: Միզային և վերարտադրողական
համակարգերի կառուցվածքը: Զգայարաններ

54 36 1

16. Նորմալ ֆիզիոլոգիա: Ընդհանուր ֆիզիոլոգիա:
ֆիզիոլոգիական պրոցեսների կարգավորում:
Կենտրոնական նյարդային համակարգի մասնավոր
ֆիզիոլոգիա: ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների
հորմոնային կարգավորում

81 54 2

17. Նորմալ ֆիզիոլոգիա: Օրգանների և օրգան
համակարգերի մասնավոր ֆիզիոլոգիա: Արյան
կազմը և գործառույթները: Սրտի ֆիզիոլոգիա:
Անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա: Ավիշ և
ավշաշրջանառություն

81 54 2

18. Նորմալ ֆիզիոլոգիա: Շնչառության ֆիզիոլոգիա,
մարսողության ֆիզիոլոգիա, նյութերի և էներգիայի
փոխանակություն, ջերմափոխանակություն:
Արտազատության ֆիզիոլոգիա

108 72 2

19. Նորմալ ֆիզիոլոգիա: Զգայական համակարգի
ֆիզիոլոգիա: Գլխուղեղի բարձրագույն նյարդային

27 18 2
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գործառույթները
20. Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա: Նոզոլոգիա: Տիպային

ախտաբանական գործընթացներ
54 36 2

21. Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա: Նոզոլոգիա:
Մասնավոր ախտաֆիզիոլոգիա

54 36 2

22. Բժշկական մանրէաբանություն ՝վիրուսաբանության և
իմունաբանության հիմունքներով

108 72 1

23. Բժշկական մանրէաբանություն՝ բժշկական
մակաբուծաբանության հիմունքներով

54 36 1

24. Համաճարակաբանություն 108 72 2
25. Ընդհանուր հիգիենա և մարդու էկոլոգիա 108 72 1
26. Ընդհանուր դեղաբանություն 54 36 2
27. Մասնավոր դեղաբանություն: Նյարդային,

շնչառական, սիրտ-անոթային համակարգերի վրա
ազդող դեղեր, հակաբակտերիալ, հակասնկային,
հականեխիչ, քիմիոթերապևտիկ դեղեր և դրանց
ազդեցության մեխանիզմները

54 36 2

28. Մասնավոր դեղաբանություն: Ստամոքս-աղիքային,
արյան համակարգի, միզամուղ, հորմոնալ, արգանդի
տոնուսի և կծկողունակության, H1, H2 ընկալիչների
վրա ազդող հակատուբերկուլոզային,
հակավիրուսային և հակապարազիտար դեղեր և
դրանց ազդեցության մեխանիզմները

54 36 2

29. Ընդհանուր և բժշկական հոգեբանության հիմունքներ 108 72 1, 2
30. Մանկավարժական և կառավարման հոգեբանություն 54 36 2
31. Մանկավարժության հիմունքներ և դասավանդման

մեթոդիկա:Մանկավարժության հիմունքներ
54 36 2

32. Մանկավարժության հիմունքներ և դասավանդման
մեթոդիկա:Դասավանդման մեթոդիկա

54 36 2

33. Առաջին բժշկական օգնություն 54 36 4
34. Աղետների բժշկություն 54 36 4
35. Բուժօգնության որակ և անվտանգություն 54 36 4
36. Պացիենտի և բուժաշխատողի իրավունքներ և

պաշտպանություն: Պացիենտի կրթում
27 18 4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2484 1656
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական
գործընթաց: Քույրական  գործի հիմունքներ

108 72 2

2. Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական
գործընթաց: Ինֆեկցիոն վերահսկողության
հիմունքները

81 54 2

3. Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական 108 72 2
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գործընթաց: Մարմնի բիոմեխանիկա:
Բուժհաստատություններում թունավոր եվ վնասակար
գործոնների ազդեցությունը բուժանձնակազմի վրա:
Հիվանդի  խնամքը

4. Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական
գործընթաց: Դեղերի ներմուծման ուղիները: Հոգնաներ:
Արհեստական խուղակներ

81 54 2

5. Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական
գործընթաց: Քույրական գործը անհետաձգելի
իրավիճակներում: Հենդերսոնի մոդելի կիրառումը

108 72 2

6. Քույրական գործի հիմունքներ և քույրական
գործընթաց: Քույրական գործընթաց

108 72 2

7. Հիվանդի ֆիզիկական քննություն և
գնահատում:Անամնեզի հավաքում, ֆիզիկական
քննության եղանակներ

54 36 3

8. Հիվանդի ֆիզիկական քննություն և գնահատում։
Մաշկի, գլխի, պարանոցի, ավշային հանգույցների
ֆիզիկական քննություն

54 36 3

9. Հիվանդի ֆիզիկական քննություն և գնահատում։
Կրծքավանդակի եվ որովայնի շրջանի օրգանների
ֆիզիկական քննություն

54 36 3

10. Հիվանդի ֆիզիկական քննություն և գնահատում։
Վերարտադրողական, կմախքամկանային, նյարդային
համակարգերի ֆիզիկական քննություն

54 36 3

11. Հիվանդի հետ հաղորդակցում, էթիկա և դեոնթոլոգիա 27 18 2
12. Գիտական հետազոտությունը քույրական գործում 108 72 4
13. Մենեջմենթը եվ լիդերությունը քույրական գործում

Կազմակերպություն, կառավարման մոտեցումներ,
կառավարման ֆունկցիաներ, մոտիվացիա և
վերահսկում

108 72 4

14. Մենեջմենթը եվ լիդերությունը քույրական գործում։
Առաջնորդությունը քույրական գործում,
կոնֆլիկտները և սթրեսները կազմակերպությունում

54 36 4

15. Հանրային առողջության պահպանում: Հանրային
առողջության պատմական զարգացումը: Հանրային
առողջության պահպանման գործընթացի մոդելը

54 36 4

16. Հանրային առողջության պահպանում:
Ազգաբնակչության տարբեր խմբերին ցուցաբերվող
ընտանեկան բուժքույրական ծառայության հիմնական
խնդիրները: Առողջ ապրելակերպի հիմունքները:
Ազգաբնակչության առողջության ուսումնասիրման
մեթոդները եվ դեմոգրաֆիկ /ժողովրդագրական/

108 72 4
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ցուցանիշները
17. Ներքին հիվանդություններ: Հիվանդների

հետազոտման եղանակները: Շնչառական
համակարգի հիվանդությունները, առաջացման
պատճառները, ախտանիշները, բուժումը, խնամքը

54 36 3

18. Ներքին հիվանդություններ: Սիրտ-անոթային
համակարգի հիվանդությունների առաջացման
պատճառները, ախտանիշները , բուժումը, խնամքը

54 36 3

19. Ներքին հիվանդություններ: Մարսողական եվ
արտազատական համակարգերի հիվանդությունների
առաջացման պատճառները, ախտանիշները,
բուժումը, խնամքը

54 36 3

20. Ներքին հիվանդություններ արյունաստեղծ,
ներզատական համակարգերի հիվանդությունների
առաջացման պատճառները, ախտանիշները,
բուժումը, խնամքը: Շաքարային դիաբետ

54 36 3

21. Ներքին հիվանդություններ: Ոսկրամկանային
համակարգի հիվանդությունների եվ ալերգոզների
առաջացման պատճառները, ախտանիշները,
բուժումը, խնամքը

54 36 3

22. Քույրական գործը թերապիայում 135 90 3
23. Վիրաբուժական հիվանդություններ: Ընդհանուր

վիրաբուժություն
108 72 3

24. Վիրաբուժական հիվանդություններ:Մասնավոր
վիրաբուժություն

108 72 3

25. Քույրական գործը վիրաբուժությունում 135 90 3
26. Քույրական գործը մանկաբուժությունում՝ առողջ

մանկան դասընթացով: Երեխայի կյանքի տարիքային
շրջանները եվ ֆիզիկական զարգացումը

81 54 3

27. Քույրական գործը մանկաբուժությունում՝ առողջ
մանկան դասընթացով: Մանկան հոգևոր աշխարհի
զարգացումը, խաղաթերապիա, երեխայի
անվտանգության ապահովումը, քաղաքացիական
իրավունքները:

54 36 3

28. Մանկական հիվանդություններ: Անհաս նորածին:
Խնամքը նորածնային, կրծքի հասակի եվ վաղ
մանկական տարիքի երեխաների հիվանդությունների
ժամանակ: Շնչառական համակարգի
հիվանդությունները երեխաների մոտ

54 36 3

29. Մանկական հիվանդություններ:Ստամոքս-աղիքային,
արյան եվ արյունաստեղծ, սիրտ-անոթային, միզային,
ներզատական համակարգերի հիվանդությունները

81 54 3
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երեխաների մոտ
30. Մանկական հիվանդություններ:Վարակիչ

հիվանդություններ: Վարակիչ հիվանդությունների
կանխարգելումը երեխաների մոտ

54 36 3

31. Մանկական հիվանդություններ:Աղիքային վարակիչ
հիվանդությունները, վիրուսային հեպատիտները,
պոլիոմիելիտը երեխաների մոտ

54 36 3

32. Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա: Ֆիզիոլոգիական
մանկաբարձություն: Կնոջ վերարտադրողական
համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական
առանձնահատկությունները: Ֆիզիոլոգիական
ծննդաբերություն

54 36 3

33. Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա:
Ախտաբանական մանկաբարձություն: Պտղի
հիպօքսիա, նորածնի ասֆիքսիա, բազմապտուղ
հղիություն, հղիության հետևանքով վաղ եվ ուշ
ժամկետներում առաջացող բարդություններ:
Վիժումներ, վաղաժամ ծննդաբերություն

54 36 3

34. Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա:
Ախտաբանական մանկաբարձություն:Կոնքի
անոմալիաներ, միջաձիգ եվ թեք դրություններ,
ապախոնարհված առաջադրություններ,
մանկաբարձական արյունահոսություններ
Ծննդաբերական տրավմաներ, հետծննդյան
թարախասեպտիկ հիվանդություններ

54 36 3

35. Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Գինեկոլոգիական հիվանդների հետազոտման
մեթոդները Անպտղություն: Կանացի սեռական
օրգանների բորբոքային հիվանդություններ,
ուռուցքներ

54 36 3

36. Քույրական գործը մանկաբարձությունում և
գինեկոլոգիայում՝ ընտանիքի պլանավորման
դասընթացով

135 90 3

37. Քույրական գործը վարակիչ հիվանդություններում 108 72 4
38. Քույրական գործը նյարդաբանությունում 54 36 4
39. Քույրական գործը հոգեբուժությունում:

Հոգեբուժությունը որպես բժշկական գիտություն,
հոգեբուժության հիմնական հասկացությունները

54 36 4

40. Քույրական գործը հոգեբուժությունում: Հոգեկան
հիվանդությունների ախտանիշները

81 54 4

41. Քույրական գործը հոգեբուժությունում: Քույրական
խնամքը հոգեկան հիվանդությունների ժամանակ

81 54 4



230

42. Քույրական գործը քիթ, կոկորդ,ականջի
հիվանդությունների ժամանակ

54 36 4

43. Քույրական գործը ակնաբուժությունում 54 36 4
44. Քույրական գործը մաշկային և սեռավարակ

հիվանդությունների ժամանակ
54 36 4

45. Քույրական գործը վերակենդանացման եվ ինտեսիվ
թերապիայում: Ռեանիմատոլոգիա գիտությունը:
Սահմանային վիճակներ: Վերակենդանացման եվ
ինտենսիվ թերապիայի հիմունքները անհետաձգելի
իրավիճակներում:

108 72 4

46. Քույրական գործը վերակենդանացման եվ ինտեսիվ
թերապիայում: Անեսթեզիոլոգիայի հիմունքները:
Վերակենդանացման եվ ինտեսիվ թերապիայի
առանձնահատկությունները մանկական
պրակտիկայում, մանկաբարձությունում եվ
գինեկոլոգիայում

54 36 4

47. Կլինիկական դեղաբանություն 54 36 4
48. Քույրական գործը գերիատրիայում 54 36 4
49. Վերականգնողական և ավանդական բժշկության

հիմունքներ
81 54 4

50. Ամոքիչ խնամք 54 36 3, 4
51. Դիեոտոլոգիա  եվ  սնուցում 27 18 4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3726 2484
ԸՆՏՐՈՎԻ 54 36
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 27 18

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 141 7470 5076
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 400
ՊՐԱԿՏԻԿԱ 18
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 8
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 168


