
 

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ 

 ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

1. Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայում օգտագործվող գործիքներ: Ախտահանում: 

2. Էնդոդոնտիկ գործիքներ: Էնդոդոնտիկ ծայրակալներ:Դասակարգումը, 

նշանակությունը: Էնդոդոնտիկ գործիքների ստանդարտացումը ըստ ISO-ի: 

3. Արմատախողովակի մեխանիկական մշակման մեթոդները (Step back, Crown down): 

4. Արմատախողովակի դեղորայքային մշակման համար նախատեսված նյութեր, 

դասակարգումը: 

5. Արմատախողովակի լցավորման եղանակները: Արմատալիցք մածուկով և մեկ գամի 

մեթոդով:  Արմատալիցք թերմաֆիլով: Կիրառվող գործիքները: 

6. Արմատախողովակի լցավորման եղանակները: Արմատալիցք կողմնային և 

ուղղահայաց կոնդենսացիայի մեթոդներով: Կիրառվող գործիքները: 

7. Արմատախողովակի մշակման և լցավորման ժամանակ առաջացած սխալներն ու 

բարդությունները:  Վերացման մեթոդները: 

8. Լցանյութերի դասակարգումը: Ժամանակավոր լցանյութեր: 

9. Բուժիչ և մեկուսիչ պաստառանյութեր: Դրանց ներկայացվող պահանջները: Դրական և 

բացասական հատկությունները: Կիրառման ցուցումները: 

10. Հանքային և պոլիմերային ցեմենտներ: Դրանց ներկայացվող պահանջները,  կիրառման 

ցուցումները: 

11. Ամալգամներ: Դրական  և  բացասական հատկությունները: Կիրառման ցուցումները: 

12. Կոմպոզիտներ: Դասակարգումը, դրական և բացասական հատկությունները: 

Կիրառման ցուցումները: 

13. Ադհեզիվներ: Դրանց ազդեցության մեխանիզմները: 

14. Տարբեր դասերի կարիոզ խոռոչների մշակման սկզբունքները և փուլերը: 

15. Արմատալցման նյութեր: Դասակարգումը, դրանց ներկայացվող պահանջները: 

16. Ատամի սաղմնային զարգացում: 

17. Բերանի խոռոչի օրգանների անատոմիան և հյուսվածաբանությունը: Ատամների 

անատոմիան, ատամների գրանցման բանաձևերը:  

18. Ատամի կարծր հյուսվացծքների հյուսվածաբանական կառուցվածքը: Էմալ: Դենտին: 

Ցեմենտ: 

19. Արմատախողովակի երկարության որոշման եղանակներ: 

20. Հիվանդի հետազոտության կլինիկական մեթոդները:  

21. Հիվանդի հետազոտության լաբորատոր մեթոդները:  

22. Հիվանդի հետազոտության ֆունկցիոնալ և ինդեքսային մեթոդները:  

23. Անզգայացումը թերապևտիկ ստոմատոլոգիայում: Ներսփռանքային  անզգայացման 

տեսակները: Հաղորդչական անզգայացման տեսակները: 

24. Ատամի կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումներ, դասակարգումը: 

Հիպո- և հիպերպլազիա: Էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, ախտաբանական անատոմիա, 

տարբերակիչ ախտորոշումը,   բուժումը, կանխարգելումը:  

25. Ատամի կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումներ: Ֆլյուորոզ: 

Էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

26. Ատամների զարգացման և ծկթման անոմալիաներ, ժառանգական խանգարումներ: 

Էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը: 

27. Ատամի կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումներ: Սեպաձև դեֆեկտ: 

Էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտաբանական անատոմիա, տարբերակիչ ախտորոշումը,  

բուժումը: 

28. Ատամի կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումներ: էրոզիա, նեկրոզ: 

Էթիոլոգիան, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը,  բուժումը: 



29. Ատամի կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումներ: Ախտաբանական 

մաշվածություն, ատամի գերզգայնություն: Էթիոլոգիան, կլինիկան, 

ախտաբանականան ատոմիա, տարբերակիչ ախտորոշումը,  բուժումը:  

30. Ատամի կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումներ: Վնասվածքներ: 

Էթիոլոգիան, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը,  բուժումը: 

31. Ատամնային նստվածքաշերտեր: Նշանակությունը, բաղադրությունը,  հեռացման 

մեթոդները: Ատամնափառի առաջացման փուլերը: 

32. Ատամնաքար: Առաջացման տեսությունները, տեսակները, հեռացման մեթոդները: 

33. Կարիեսի համաճարակաբանությունը, դասակարգումը: Առաջացման տեսությունները: 

34. Կարիեսի պատճառագիտության ժամանակակից տեսությունը, ախտածնությունը, 

ախտորոշման եղանակները: 

35. Կարիես բծի շրջանում: Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան, ախտորոշումը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

36. Մակերեսային և միջին կարիես: Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան,  

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

37. Խորանիստ կարիես: Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը: 

38. Կարիեսի բուժման ժամանակ թույլ տրված սխալներն ու առաջացած հնարավոր 

բարդությունները: Դրանց շտկման եղանակները: 

39. Կակաղանի հյուսվածաբանական կառուցվածքը, ֆունկցիաները:  

40. Կակղանում տեղի ունեցող տարիքային և դիստրոֆիկ փոփոխությունները: 

41. Պուլպիտներ: Էթիոպաթոգենեզը, դասակարգումը: 

42. Սուր օջախային պուլպիտ: Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան,  տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը: 

43. Սուր տարածուն պուլպիտ: Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը: 

44. Քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտ: Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան, 

տարբրակիչ ախտորոշում, բուժում: 

45. Քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտ: Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան, 

տարբրակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

46. Քրոնիկական հիպերտրոֆիկ պուլպիտ: Քրոնիկական պուլպիտների սրացում: 

Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան, տարբրակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

47. Պուլպիտների բուժման կենսաբանական եղանակը: Ցուցումներ, անցկացման 

եղանակը: 

48. Պուլպիտների բուժման վիրաբուժական մեթոդները /վիտալ և դեվիտալ/: Ցուցումները, 

անցկացման եղանակը, հնարավոր բարդությունները: 

49. Պուլպիտների բուժման ժամանակ առաջացած սխալներն ու բարդությունները: Դրանց 

վերացման մեթոդները: 

50. Պերիօդոնտի հյուսվածաբանական կառուցվածքը, ֆունկցիաները:  

51. Պերիօդոնտիտների էթիոպաթոգենեզը: Դասակարգումը: 

52. Սուր գագաթային պերիօդոնտիտներ: Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիա, 

տարբերակիչ ախտորոշում, բուժում: 

53. Քրոնիկական գագաթային ֆիբրոզ պերիօդոնտիտ: Կլինիկան, ախտաբանական 

անատոմիան, տարբերակիչ ախտորոշում, բուժում: 

54. Քրոնիկական գագաթային գրանուլացվող պերիօդոնտիտ: Կլինիկան, ախտաբանական 

անատոմիան, տարբերակիչ ախտորոշում, բուժում: 

55. Քրոնիկական գագաթային գրանուլեմատոզ պերիօդոնտիտ: Ռադիկուլյար կիստա: 

Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան, տարբրակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

Քրոնիկական պերիօդոնտիտների սրացում: Կլինիկան, ախտաբանական անատոմիան, 

տարբրակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 



56.   Սուր և քրոնիկական պերիօդոնտիտների կոնսերվատիվ բուժման սկզբունքները: 

Դեպոֆորեզ: Ցուցումները, անցկացման եղանակը: 

57. Պերիօդոնտիտների բուժման կոնսերվատիվ-վիրաբուժական մեթոդներ, ցուցումները: 

Պերիօդոնտիտների բուժման ժամանակ առաջացած սխալներն ու բարդությունները: 

Դրանց վերացման մեթոդները: 

58. Պարօդոնտի կլինիկական անատոմիան, հյուսվածաբանությունը, ֆիզիոլոգիան: 

59. Պարօդոնտի հիվանդությունների դասակարգումը, համաճարակաբանությունը և 

պատճառագիտությունը:  

60. Լնդաբորբ: Դասակարգումը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշում, բուժումը: 

61. Պարօդոնտիտներ: Դասակարգումը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշում, բուժումը:  

62. Պարօդոնտոզ: Դասակարգումը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշում, բուժումը: 

Պարօդոնտոմա, պատճառագիտությունը, կլինիկան և բուժումը:  

63. Պարօդոնտոլիզ, կամ պարօդոնտի իդիոպատիկ հիվանդություններ: 

äատճառագիտությունը, կլինիկան, բուժումը: 

64. Բերանի խոռոչի կենսաքիմիա, մանրէաբանություն և ֆիզիոլոգիա: Թուքը, դրա կազմը և 

դերը:  

65. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կառուցվածքը: 

66. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտաբանական տարրերը և դեգեներատիվ 

փոփոխությունները:  

67. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի մեխանիկական, քիմիական և ֆիզիկական 

վնասվածքներ: Կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

68. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ալերգիկ ախտահարումներ: Կլինիկան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

69. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի սնկային ախտահարումներ: Կանդիդոզ: Կլինիկան, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

70. Քրոնիկական կրկնվող աֆտոզ ստոմատիտ, Բեհչետի և Շյոգրենի համախտանիշ, 

պատճառագիտությունը, կլինիկան, բուժման սկզբունքները: 

71. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վիրուսային ախտահարումները (ՁԻԱՀ, գոտևորող 

հերպես, կարմրուկ, գրիպ, ջրծաղիկ): Կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, 

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

72. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վիրուսային ախտահարումները / հասարակ հերպես, 

սուր և քրոնիկական հերպետիկ ստոմատիտ, հերպանգինա/: Կլինիկան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

73. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բշտախտ: Կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, 

բուժման սկզբունքները: 

74. Պեմֆիգոիդ, Դյուրինգի հերպեսաձև ստոմատիտ: Կլինիկան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

75. Կարմիր տափակ որքինի դրսևորումը բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա: Կլինիկան, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

76. Կարմիր գայլախտի դրսևորումը բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա: Կլինիկան, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

77. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի լեյկոպլակիա: Կլինիկան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

78. Բազմաձև արտաքիրտային էրիթեմայի դրսևորումը բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

վրա: Կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները:  

79. Վենսանի գինգիվոստոմատիտ: Կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման 

սկզբունքները: 

80. Լեզվի հիվանդություններ (գլոսալգիա, լեզվի թարախակույտ, լեզվի սուր կատարային 

բորբոքում, դեսկվամատիվ, ծալքավոր, սևմազոտ, շեղանկյունաձև գլոսիտներ): 

Կլինիկան,  բուժման սկզբունքները: 



81. Շրթունքների հիվանդություններ (գլանդուլյար, պլազմաբջջային, էկզեմատոզ, 

ատոպիկ, էքսֆոլիատիվ, հպումային ալերգիկ): Պատճառագիտությունը, կլինիկան, 

բուժումը: 

82. Շրթունքների հիվանդություններ (ակտինիկ խեյլիտներ, մետեորոլոգիական 

խեյլիտներ, շրթունքների քրոնիկական ճաք, Մելկերսոն-Ռոզենթալի համախտանիշ): 

Պատճառագիտությունը, կլինիկան, բուժումը: 

83. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումներն արյան հիվանդությունների 

ժամանակ: Կլինիկան,  բուժման սկզբունքները: 

84. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումները սպեցիֆիկ վարակների 

ժամանակ /պալարախտ/: Պատճառագիտությունը, կլինիկան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը: 

85. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումները սպեցիֆիկ վարակների 

ժամանակ /սիֆիլիս/: Պատճառագիտությունը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, 

բուժումը: 

86. Բերանի խոռոչի օրգանների նախաքաղցկեղային հիվանդություններ:  

87. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և շրթունքների կարմիր երիզի աղցկեղ:  

88. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումները ներքին օրգանների 

հիվանդությունների ժամանակ /աղեստամոքսային տրակտի, սիրտ-անոթային, 

էնդոկրին համակարգերի/: 

89. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի փոփոխությունները նյարդային համակարգի 

հիվանդությունների ժամանակ:  

    90. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումները ավիտամինոզների ժամանակ:   

 

  
Գրականության ցանկ 

 

թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի և ստոմատոլոգիական հիվանդությունների պրոպեդևտիկայի 

պետական քննության համար 

Պրոպեդևտիկա 

1. Магид Е.А.,Мухин Н.А., Атлас по фантомному курсу в терапевтической   

 стоматологии, 1987 

2. Пожарицкая, Пропедевтика стоматологических заболеваний, 2004 

3. Максимовский Ю.М.,Фантомный курс терапевтической стоматологии, 1999 

4. ՀարությունյանԱ.Վ. Թերապևտիկստոմատոլոգիայիպրոպեդևտիկա, 2009 

 

Էնդոդոնտիա 

       1. Хоменко А.А., Биденко Н.В., Практическая эндодонтия, 2002 

       2. Николаев А.И., Цепов Л.М., Практическая терапевтическая стоматология, 2004 

       3. ՍարգսյանՀ.Ն., Ատամնալեցմաննյութեր, 2006 

 

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա 

      1. ԵսայանԼ.Կ. Ատամի կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումներ, 2010 

2. Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматрология,2002 

3. Максимовский Ю.М., Терапевтическая стоматология, 2002 

4. Данилевский Н.Ф., и др., Заболевания пародонта.Атлас, 1999 

5. Боровский Е.В Данилевский Н.Ф., Атлас заболеваний слизистой оболочки полости рта, 1981 

      6.ՍարգսյանՀ.Ն., ԱզատյանՎ.Յ. Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների 

ֆիզիոթերապիա, 2013 

 
 

 

               Թերապևտիկ և ընտանեկան 

               Ստոմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ՝                                                  բ.գ.դ. Լ.Կ. Եսայան 


