
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ավարտական պետական քննական հարցաշար  

«Սրտաբանություն» առարկայից 6-րդ կուրսի ուսանողների համար 

2018/2019 ուս.տարի 

 

1.Էլեկտրասրտագրություն: ԷՍԳ-ի Հիմունքները: ԷՍԳ ատամիկները, հիմնական 

արտածումները, բնականոն ԷՍԳ-ն: 

2. ԷՍԳ-ի փոփոխությունները սրտամկանի հիպերտրոֆիաների դեպքում: 

3.Սրտի ռիթմի և հաղորդականաության խանգարումները: Առիթմիաների 

մեխանիզմները, դասակարգումը ըստ պատճառների: Ավտոմատիզմի խանգարումները, 

սրտամկանի գռգռման խանգարումերը: 

4.Սինուսային տախիկարդիա, սինուսային բրադիկարդիա, սինուսային առիթմիա, 

սինուսային հանգույցի թուլացման համախտանիշ, այլ տախիառիթմիաներ, 

բրադիառիթմիաներ: 

5.Փորոքային առիթմիաների մեխանիզմները, դասակարգումը:  

6.Ռե-էնթրի մեղանիզմով պայմանավորված էկտոպիկ ռիթմեր` էքստրասիստոլաներ, 

տարատեսակները (վերփորոքային և փորոքային): 

7.Պարոքսիզմալ փորոքային տախիկարդիա, տեսակները, բուժման մոտեցումները: 

8.Նախասրտերի շողացում, տեսակները, բուժման մոտեցումները: 

9.Նախասրտերի թրթռում, տեսակները, բուժման մոտեցումները: 

10.Սինոաթրիալ պաշարում, ներնախասրտային պաշարում: 

11. I, II, III աստիճանի աթրիո-վենտրիկուլյար պաշարումներ: 

12.Ներփորոքային հաղորդականության խանգարումներ` Հիսի խրձի ձախ և աջ 

ոտիկների լրիվ պաշարումներ:  

13.Փորոքների վաղաժամ դրդման WPW համախտանիշ:  

14.Հակաառիթմիկ դեղամիջոցների դասակարգումը ըստ Vaughan-Williams-ի:  

15.ԷՍԳ փոփոխությունները սրտամկանի իշեմիայի, վնասման և նեկրոզի դեպքում: ԷՍԳ 

դինամիկան սրտամկանի սուր ինֆարկտի դեպքում, անևրիզմայի ձևավորման  մասին 

վկայող նշանները:  

16.Ֆիզիկական ծանրաբեռնման ԷՍԳ թեստեր, ախտորոշիչ նշանակությունը, 

ցուցումները: ԷՍԳ-Հոլտեր մոնիտորինգ: 

17.Խրոնիկական սրտային անբավարարություն, դասակարգումը, կլինիկական 

նշանները, ախտորոշումը, բուժումը: 

18.Սուր սրտային անբավարարություն, կլինիկական նշանները, դասակարգումը ըստ 

ծանրության աստիճանի: 



19.Բժշկի մարտավարությունը արյան շրջանառության կանգի դեպքում: Սիրտ-թոքային 

վերակենդանացում: Վիճակի գնահատում, անհետաձգելի միջոցառումների 

իրականացման մոտեցումները: 

20. Սուր սրտային անբավարարության բուժումը ըստ ծանրության աստիճանի: 

21.Խրոնիկ  իշեմիկ հիվանդություն: Ստենոկարդիա. Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, 

դասակրգում, կլինիկա, ցավի առանձնահատկությունները, լարման կայուն 

ստենոկարդիայի ԷՍԳ և սթրես ԷՍԳ ախտորոշումը: 

22.Հակաիշեմիկ դեղամիջոցների դասակարգումը. ՍԻՀ բուժման ժամանակակից 

մոտեցումները:  

23.Ինվազիվ միջամտությունների և վիրաբուժական բուժման ցուցումները ՍԻՀ դեպքում:  

24.Սրտամկանի ինֆարկտ. Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, դասակարգումը, կլինիկան 

(տիպիկ և ատիպիկ ձևերը), տարբերակիչ ախտորոշումը: STEMI  և non STEMI: 

Սրտամկանի ինֆարկտի ԷՍԳ ախտորոշումը,  ԷՍԳ փոփոխությունները:  

25.Չբարդացած սրտամկանի ինֆարկտի բուժումը: Անհապաղ կորոնարոպլաստիկայի 

ցուցումները: 

26.Սրտամկանի ինֆարկտի բարդությունները՝ սուր սրտային անբավարարություն, 

ծանրության գնահատում:  

27.Սրտամկանի ինֆարկտի դեպքում առիթմիկ բարդությունները՝ փորոքային 

առիթմիաներ, փորոքային տախիկարդիաներ, կանխարգելում, բուժում. 

28.Հակակոագուլյանտ և հակաագրեգանտ դեղամիջոցների կիրառումը սրտամկանի 

ինֆարկտի դեպքում:  

29.Հակաիշեմիկ դեղորայքների կիրառման ընդհանուր սկզբունքները ՍԻՀ դեպքում:  

30.Զարկերակային հիպերտենզիա. ռիսկի գործոնները, պաթոգենեզ, JNC 6-7 

դասակրգումը, կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշումը:  

31.Զարկերակային հիպերտենզիայի բուժման սկզբունքները: Հակահիպերտենզիվ 

դեղորայքների դասակարգումը: Դեղորայքների ընտրությունը տարբեր 

իրավիճակներում:  

32.Հիպերտոնիկ կրիզեր. սահմանումը, կլինիկան, բուժման սկզբունքները:  

33.Ախտանիշային (երկրորդային) զարկերակային հիպերտենզիաներ. դասակարգումը, 

կլինիկական առանձնահատկությունները, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման 

սկզբունքները: 

34.Երիկամային ախտանիշային (երկրորդային) զարկերակային հիպերտենզիաներ. 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

35.Էնդոկրին ախտանիշային (երկրորդային) զարկերակային հիպերտենզիաներ. 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

36.Սրտի բնածին արատներ. դասակարգումը: Բաց զարկերակային բոտալյան ծորան:  



37.Միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտ: Հետազոտության գործիքային մեթոդներ: 

Վիրահատական բուժման ցուցումները: Հեմոդինամիկայի խանգարման պաթոգենեզը, 

կլինիկան, սիմպտոմոտոլոգիան, ախտորոշումը, բուժումը: 

38.Միջփորոքային միջնապատի դեֆեկտներ, տեսակները: Հետազոտության գործիքային 

մեթոդներ: Վիրահատական բուժման ցուցումները: Հեմոդինամիկայի խանգարման 

պաթոգենեզը, կլինիկան, սիմպտոմոտոլոգիան, ախտորոշումը, բուժումը: 

39.Աորտայի կոարկտացիա: Հետազոտության գործիքային մեթոդներ: Վիրահատական 

բուժման ցուցումները: Հեմոդինամիկայի խանգարման պաթոգենեզը, կլինիկան, 

սիմպտոմոտոլոգիան, ախտորոշումը, բուժումը: 

40.Միթրալ փականի պրոլապս: Ախտորոշում: Վիրահատական բուժման ցուցումները:  

41.Միթրալ ստենոզ: հեմոդինամիկան, կլինիկական դրսևրումները, բարդությունները, 

բուժումը:  

42.Միտրալ անբավարարություն. հեմոդինամիկան, կլինիկական դրսևրումները, 

բարդությունները, բուժումը: 

43. Աորտալ ստենոզ: Պատճառները: Հեմոդինամիկան, կլինիկական դրսևրումները, 

ծանրության գնահատումը, բարդությունները, բուժումը:  

44.Աորտալ անբավարարություն. հեմոդինամիկան, կլինիկական դրսևրումները, 

բարդությունները, բուժումը: 

45.Միոկարդիտներ. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, հնարավոր 

ելքերը, բարդությունները:  

46.Պերիկարդիտներ. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկական ձևերը, ախտորոշումը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: Պունկցիայի ցուցումները: 

47.Դիլատացիոն կարդիոմոպաթիա. մորֆոլոգիան, ախտաֆիզիոլոգիան, 

էթիոպաթոգենեզը, ձևերը, կլինիկան, ախտորոշումը տարբերակիչ ախտորոշում, 

բուժում, պրոգնոզ: 

48.Վարակային էնդոկարդիտ. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, տեասկներն ըստ 

ընթացքի, բարդությունները, տարբերակիչ ախտորոշումը, ախտորոշումը: 

49.Վարակային էնդոկարդիտ. դեղորայքային բուժման սկզբունքները, վիրահատական 

բուժման ցուցումները, պրոգնոզը, կանխարգելումը: 

 

Առաջարկվող գրականության ցանկ 

Հ.Ս.Սիսակյան, Ա.Ա.Այվազյան  “Սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ”.  

2011: 

Ամբիոնի կողմից տրամադրված հետևյալ թեմաներով դասախոսություններ. 

1.”Էլեկտրասրտագրության հիմունքները”  

2.”Սրտի աշխատանքի և շնչառության վերականգնում” 



3.”Կորոնար անգիոպլաստիկա” 

4. ”Սրտի բնածին արատներ” 

5. ”Հանկարծակի սրտային մահ” 

6. “Սրտի ռիթմի և հաղորդականության խանգարումներ ” 

7.  ”Հակաառիթմիկ դեղամիջոցներ” 

 

 

 

 


