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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   

1.1. Ներածություն  

             Պոլիպոզ ռինոսինուսիտը քթի և հարակից խոռոչների լորձաթաղանթների քրոնիկ 
բորբոքային հիվանդություն է, որը բնորոշվում է պոլիպների առաջացմամբ և ռեցիդիվող աճով, 
որոնք ինֆիլտրացված են առավելապես նեյտրոֆիլներով և էոզինոֆիլներով: Հիվանդությունը 
համարվում է քրոնիկ, դանդաղ հարաճող, միևնույն ժամանակ զգալի խանգարում է քթային 
շնչառությանը, կարող է հանգեցնել  քթային շնչառության լրիվ բացակայության[14.16]: 

 Ըստ բժշկի դիմելիության, պոլիպոզ ռինոսինուսիտները կազմում են 20-40%[1]:  
Բնակչության շրջանում տարածվածությունը կազմում է 1-5%[11]: ԱՄՆ-ում բնակչության 12.5%-
ն տառապում է քրոնիկ ռինոսինուսիտներով[10]: Սակայն պաթանատոմիական տվյալներով այդ 
ցուցանիշները շատ ավելի բարձր են: Ըստ Զուկերկանդլի տվյալների՝ այդ ցուցանիշը 
տատանվում է 12,5%-ի սահմաններում, իսկ ըստ Լարսենի և Տոսի տվյալների՝ այն հասնում է 
մինչև 25%: Հիվանդությունն առավել հաճախ հանդիպում է տղամարդկանց մոտ, ընդ որում 
հիվանդության միջին տարիքը համարվում է 42[16]: Ռուսաստանի Դաշնությունում քթի 
պոլիպոզով տառապում է շուրջ 1.400.000 մարդ: Եվրոպայում 2012թ. տվյալներով պոլիպոզ 
ռինոսինուսիտով տառապում է բնակչության 2 - 4.3%-ը[5]: Սակայն հիվանդության 
սուբկլինիկական արտահայտումները շատ ավելի հաճախ են: Վերջին տասնամյակի 
հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր բնակչության 32%-ը տառապում են 
պոլիպոզ ռինոսինուսիտով: Պոլիպոզ ռինոսինուսիտի հիվանդացության ցուցանիշի նշանակալի 
բարձրացումը և ռեցիդիվների հաճախականության բարձրացումը պայմանավորված են  
պոլիպոզի առաջացման պաթոգենետիկ մեխանիզմների անբավարար ուսումնասիրությամբ և 
բուժման էֆեկտիվ մեթոդների բացակայությամբ[8]: Այս հիվանդության զուգակցումը բրոնխիալ 
ասթմայի, ասթմատիկ տրիադայի և ինֆեկցիոն բորբոքային պրոցեսի հետ զգալիորեն 
բարդացնում է պոլիպոզ ռինոսինուսիտների ընթացքը և բուժումը: 
  

1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ա) Հետազոտությունն իրականացվել է ՌԴ-ի Սանկտ Պետերբուրգի քիթ-կոկորդ-
ականջաբանության և խոսքի գիտահետազոտական ինստիտուտում (Բուդկովայա Մ.Ա., 
Զախարովա Գ.Պ., գիտական ղեկավար՝ պրոֆեսոր Յու. Կ. Յանով, 2015թ.): Հետազոտության 
նպատակն է եղել համակարգային գլյուկոկորտիկոիդների կիրառմամբ բարձրացնել պոլիպոզ 
ռինոսինուսիտներով հիվանդների բուժման արդյունավետությունը՝ հիմնվելով հումորալ 
իմունիտետի, մուկոցիլիար ապարատի և բիոքիմիական ցուցանիշների փոփոխության վրա: Այդ 
նպատակով հետազոտվել են 19-74 տարեկան պոլիպոզ ռինոսինուսիտներով 128 հիվանդ, 
որոնցից՝ 83 տղամարդ, 45 կին: Հիվանդները բաժանվել են 2 խմբի՝ հիմնական և համեմատական: 
Հիմնական խմբում ներառվել է 98 հիվանդ, որոնց նշանակվել է 14 օրյա բուժում 
մեթիլպրեդնիզոլոնով՝ 40մգ օրական դեղաչափով, այնուհետև 14 օրյա ժամկետում կատարվել է 
վերոնշյալ դեղաչափի իջեցում մինչև 4մգ օրական, միաժամանակ նշանակվել է ներքթային 
ստերոիդ՝ մոմետազոն ֆուրոատ՝ 2 փչոց, օրական 2 անգամ դեղաչափով, 3 ամիս տևողությամբ: 
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 Ինչ վերաբերվում է համեմատական խմբին, որում ներառված են եղել 30 հիվանդ, 
նշանակվել է միայն վերոնշյալ քթային ստերոիդը նույն դեղաչափով և տևողությամբ, առանց 
համակարգային գլյուկոկորտիկոիդների կիրառման: Պետք է նշել, որ հետազոտության մեջ 
ներգրավված չեն եղել հետևյալ խումբ անձինք. տարիքը՝ մինչև 18 տարեկան, կրծքով կերակրող 
մայրերը, հարքթային խոռոչներում թարախային բորբոքումներ ունեցող հիվանդները, մինչև 3 
ամիս վաղեմությամբ գլյուկոկորտիկոիդներ ստացած անձինք, ինչպես նաև անամնեզում 
սոմատիկ հիվանդություններ և իմունոդիֆիցիտ ունեցող հիվանդները: 
 Պոլիպոզ ռինոսինուսիտների ախտորոշումը կատարվել է հիվանդների անամնեստիկ և 
գործիքային հետազոտությունների հիման վրա՝ ներառելով քթի և հարակից խոռոչների 
համակարգչային շերտագրումը, առաջային ակտիվ ռինոմանոմետրիան, ինչպես նաև քթի 
խոռոչի էնդոսկոպիան:  

Քթի խոռոչի լորձաթաղանթի մուկոցիլիար քլիրենսը հետազոտվել է մանրադիտակային 
հետազոտությամբ` ներառելով թարթչային էպիթելի շարժման ակտիվության գրանցումը: 
  Հումորալ իմունիտետի վիճակի գնահատման համար կատարվել է պոլիպոզ 
ռինոսինուսիտով հիվանդների մոտ իմունոգլոբուլինների (IgM, IgG ,IgA, IgE) մակարդակի 
որոշում, ինչպես նաև նեյտրոֆիլների ֆագոցիտար ակտիվության և ֆագոցիտար ինդեքսի 
որոշում: 
 Պետք է նշել, որ բիոքիմիական տեսանկյունից որոշվել է արյան մեջ կապված և թքի մեջ 
ազատ կորտիզոլի քանակը և կատարվել է այդ ցուցանիշների դինամիկ հսկողություն բուժման 
տարբեր փուլերում: 
 Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ. 

1. Պոլիպոզ ռինոսինուսիտով հիվանդացությունը տղամարդկանց և կանանց մոտ 
հանդիպում է 2:1 հարաբերությամբ համապատասխանաբար: 

2. Հիվանդների միջին տարիքը եղել է 43,5: 
3. Հիվանդներից 20-ը (15%) զուգահեռ ունեցել է բրոնխիալ ասթմա, իսկ 17 հիվանդի մոտ 

(13%) անամնեզում առկա է եղել ասթմատիկ տրիադա: 
4. Հիմնական խմբի հիվանդների մոտ, որոնց բուժման մեջ ներառված են եղել 

համակարգային գլյուկոկորտիկոիդներ, արդեն իսկ բուժման 7-րդ օրը նկատվել է 
հիվանդության կլինիկական նշանների պակասում, իսկ բուժման կուրսի ավարտից հետո 
հիվանդների 52%-ն ընդհանրապես գանգատ չեն նշել: Այս ցուցանիշը համեմատական 
խմբում չի գերազանցել 20%-ը: 

5. IgE-ի մակարդակը հիմնական խմբում զգալիորեն նվազել է (67 գ/լ), մինչդեռ 

համեմատական խմբում իջեցումը եղել է աննշան: 
6. Հիմնական խմբի հիվանդների մոտ արյան և թքի մեջ կորտիզոլի քանակի փոփոխությունն 

արդեն իսկ նկատվել է բուժման 7-րդ օրից (81.5  23.4նմոլ/լ արյան մեջ), և (12.5 նմոլ/լ 

թքի մեջ) համեմատական խմբում բուժման 7-րդ օրը կատարված լաբորատոր 
տվյալներում կորտիզոլի մակարդակի փոփոխություններ չեն դիտվել: 

7. Հետազոտվող 2 խմբում էլ բուժման ֆոնի վրա նկատվել է նեյտրոֆիլների ֆագոցիտար 
ակտիվության և ֆագոցիտար ինդեքսի իջեցում: Բուժման 14-րդ օրը մեթիլպրեդնիզոլոնով 
բուժումը դադարեցնելուց հետո հիմնական խմբի հիվանդների մոտ նկատվել է ոչ 
սպեցիֆիկ ռեզիստենտության ցուցանիշների բարձրացում  (ֆագոցիտար ակտիվություն 
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44.4 7.5%  և ֆագոցիտար ինդեքս 2.8 0.9%): Մինչդեռ համեմատական խմբում այդ 

ցուցանիշների բարձրացում չի դիտվել: 
8. Հիմնական խմբում բուժվող հիվանդների մոտ դրական փոփոխություններ են նկատվել 

նաև ՀՇ-ի, առաջային ակտիվ ռինոմանոմետրիայի և էնդոսկոպիկ հետազոտության 
տվյալների հիման վրա: Այդ փոփոխություններն աննշան են եղել համեմատական խմբի 
հիվանդների մոտ: 

Այսպիսով՝ հետազոտողները եկել են այն համոզման, որ պոլիպոզ ռինոսինուսիտներով 
հիվանդների բուժման ալգորիթմում կարճատև կուրսով համակարգային գլյուկոկորտիկոիդների 
կիրառումն ունի բարձր թերապևտիկ էֆեկտիվություն, նպաստում է հիվանդների գանգատների 
արագ մեղմացմանը, ճնշում է ալերգիկ ռեակցիաները, չի ունենում արտահայտված 
իմունոսուպրեսիվ ազդեցություն հումորալ իմունիտետի վրա, ավելին՝ նպաստում է 
օրգանիզմում ոչ սպեցիֆիկ ռեզիստենտության բարձացմանը: 
 Ուսումնասիրելով վերոնշյալ հոդվածը՝ մենք եկանք այն եզրահանգման, որ տվյալ 
հետազոտությունը համապատասխանում է ապացուցողական բժշկության չափորոշիչներին: 
Հետազոտության ժամանակ հիվանդների ախտորոշումը կատարվել է ժամանակակից 
մեթոդներով (համակարգչային շերտագրում, առաջային ակտիվ ռինոմանոմետրիա, քթի և 
հարակից խոռոչների էնդոսկոպիա և այլն): Հետազոտության ողջ ընթացքում բոլոր 
հետազոտվողները եղել են դինամիկ հսկողության տակ, որը ներառել է նրանց բիոքիմիական, 
իմունոլոգիական և քթի լորձաթաղանթի պաթոհիստոլոգիական տվյալները: Մեր 
հետազոտության ժամանակ ևս պլանավորվում է իրականացնել այս հետազոտությունները՝ 
ինչպես ախտորոշման, այնպես էլ դինամիկ հսկողության նպատակով: 
 Քանի որ հետազոտությունն իրականցվել է միայն այն անձանց շրջանում, ովքեր ունեցել 
են իզոլացված պոլիպոզ ռինոսինուսիտ՝ առանց ուղեկցող որևէ հիվանդության, և հիվանդների 
միջին տարիքը եղել է 43.5, ապա ստացվում է, որ իրական հիվանդների մեծ մասը դուրս է մնացել 
տվյալ հետազոտությունից, և հետևաբար ստացված տվյալները չեն կարող տարածվել նրանց 
վրա: 
 Հետազոտությունն արվել է պոլիպոզ ռինոսինուսիտների բուժման մեթոդների 
արդիականացման նպատակով, սակայն չկան տվյալներ հիվանդության ռեցիդիվների 
կանխարգելման վերաբերյալ: Հաշվի առնելով հիվանդության քրոնիկ պրոգրեսիվվող ընթացքը, 
ռեցիդիվների մեծ հաճախականությունը և նրանց կանխարգելման վերաբերյալ սակավաթիվ 
հետազոտությունները՝ մեր կողմից որոշվել է հիմնական ուշադրությունը սևեռել հենց 
հիվանդության ռեցիդիվների կանխարգելման վրա: 
  

բ) Հետազոտությունն իրականացվել է Մոսկվայի հետբուհական կրթության ռուսական 
բժշկական ակադեմիայում (Տ.Յու. Բոբաչովա, պրոֆեսոր Ս.Յա. Կոսյակով, 2012թ.): 
Հետազոտության նպատակն է եղել հետվիրահատական շրջանի 6 ամիսների ընթացքում 
ուսումնասիրել պոլիպոզ ռինոսինուսիտով հիվանդների մոտ կլարիտրոմիցին դեղորայքի 
էֆեկտիվությունն ու անվտանգությունը:  Հետազոտության մեջ ներգրավվել են 25-65 տարեկան 
պոլիպոզ ռինոսինուսիտով 112 հիվանդ: Հետազոտության մեջ չեն ներառվել հիվանդներ, որոնք 
ունեցել են  ծանր սոմատիկ հիվանդություններ, բուժվել են ՈՍՀԲԴ-ով, օգտագործել են 
գլյուկոկորտիկոիդներ հետվիրահատական շրջանում, ինչպես նաև հղիներն ու կերակրող 



- 5 - 
 

մայրերը: Բոլոր հիվանդների մոտ կատարվել է էնդոսկոպիկ պոլիպոսինուսոտոմիա, և 
հետվիրահատական 7-րդ օրից հիվանդները բաժանվել են 2 խմբի՝ 1-ին և 2-րդ: 
  1-ին խմբի հիվանդներին նշանակվել է կլարիտրոմիցին 250 մգ օրական դեղաչափով, 
ինչպես նաև տեղային ներքթային փչոց՝ մոմետազոն ֆուրոատ 3 ամիս ժամկետով: 
 2-րդ խմբի հիվանդներին նշանակվել է միայն տեղային ներքթային փչոց մոմետազոն 
ֆուրոատը 3 ամիս ժամկետով: 
 Արդյունքում բուժումը սկսելուց 3 ամիս անց 1-ին խմբից քթային դժվարաշնչությունից 
գանգատվել է 5 հիվանդ ,մինչդեռ 2-րդ խմբից քթային դժվարաշնչությունից գանգատվել է 12 
(16.7%) հիվանդ: Քթային արտադրություն 1-ին խմբում դիտվել է 4 (6.1%) հիվանդի մոտ, իսկ 2-րդ 
խմբից՝ 9-ի (13.6%): Բուժման սկզբից 6 ամիս անց հիվանդների շրջանում կատարվել է քթի և 
հարակից խոռոչների ՀՇ հետազոտություն: 1-ին խմբի հիվանդների 18%-ի մոտ առկա է եղել 
հարակից խոռոչների լորձաթաղանթի հաստացում, որը դիտվել է որպես ռեցիդիվի նշան: 2-րդ 
խմբի հիվանդների մոտ այս ցուցանիշը եղել է 31.8%:  
 Առանձին ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ 1-ին խմբի հիվանդների մոտ 6 
ամիսների ընթացքում դիտվել է ավելի քիչ սուր շնչական վարակներով հիվանդացություն, քան 
2-րդ խմբի հիվանդների մոտ: Ընդ որում ՍՇՎ-ների ընթացքը 1-ին խմբի հիվանդների մոտ 
ընթացել է ավելի թեթև:   

Այսպիսով՝ հետազոտողները եկել են այն եզրահանգման, որ պոլիպոզ 
ռինոսինուսիտներով հիվանդների մոտ հետվիրահատական շրջանում ցածր դեղաչափերով 
կլարիտրոմիցինի օգտագործումը պակասեցնում է հիվանդության կլինիկական ախտանիշների 
ընթացքն ու քանակը, բարձրացնում է հիվանդի կյանքի որակը, իջեցնում է ռեցիդիվների 
հավանականությունը հետվիրահատական 6 ամիսների ընթացքում և չի դրսևորվում որևէ լուրջ 
կողմնակի էֆեկտի առաջացմամբ:  
 Հետազոտությունը կենտրոնացած է հիվանդության ռեցիդիվների կանխարգելման 
մեթոդների կատարելագործման վրա, ինչը դարձնում է այն արդիական, ինչպես արդեն նշվել է 
տվյալ թեմայով սակավ հետազոտությունների պատճառով: Որպես ռեցիդիվների 
կանխարգելման դեղորայքային միջոց՝ ընտրվել է հակաբակտերիալ պրեպարատ, որի 
նպատակն է  քրոնիկ բակտերիալ պրոցեսի վերացումը, ինչը հեղինակների կարծիքով կարևոր 
դեր է խաղում հիվանդության զարգացման գործընթացում: 
 Մենք համաձայն ենք, որ քրոնիկ բորբոքային պրոցեսները կարող են նպաստել 
հիվանդության ռեցիդիվների հաճախացմանը, սակայն մենք համարում ենք, որ 
հակաբիոտիկոթերապիան պետք է հիմնված լինի մանրէաբանական հետազոտության վրա, և 
բուժման տևողությունը լինի համապատասխան հակաբիոտիկոթերապիայի միջազգային 
ուղեցույցներին: Հետվիրահատական շրջանում հիվանդները հսկվել են 6 ամիս, ինչը, հաշվի 
առնելով հիվանդության դանդաղ հարաճումը, բավարար ժամկետ չէ հեռակա կանխատեսման 
համար: 
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Գիտական նորույթ 
 
Հաշվի առնելով ամբողջ աշխարհում պոլիպոզ ռինոսինուսիտներով հիվանդացության 

բարձր ցուցանիշները, հիվանդացության հարաճումը և ռեցիդիվների կանխարգելման 
մեխանիզմների անբավարարությունը՝ մեր կողմից խնդիր է դրվել, ուսումնասիրելով  
հիվանդության տարածվածությունը, ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մեթոդները, 
գտնել և առաջարկել նոր՝ ավելի կատարյալ մոտեցումներ բուժման և ռեցիդիվների 
կանխարգելման հարցում: Այդ նպատակով կատարվելու է պոլիպոզ ռինոսինուսիտներով 
տառապող հիվանդների խմբավորում, նրանց անամնեստիկ տվյալների հավաքագրում և 
ախտորոշում ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ (քթի և հարակից խոռոչների 
համակարգչային շերտագրում, առաջային ռինոմանոմետրիա, բիոքիմիական, 
պաթոհիստոլոգիական և իմունոլոգիական հետազոտություններ):  

Ուսումնասիրելով համաշխարհային գրականության տվյալները՝ մենք եկանք այն 
եզրակացության, որ հիվանդության ռեցիդիվների կանխարգելման հարցում գոյություն ունեցող 
առկա տվյալները բավարար չեն՝ հորմոնալ պրեպարատների դերը գնահատելու համար: Հաշվի 
առնելով հիվանդության պատճառագիտությունը, զարգացման մեխանիզմները, ռեցիդիվներին 
նպաստող գործոնները՝  մենք գտնում ենք, որ հորմոնալ պրեպարատները էլեկտրոֆորեզի 
միջոցով կիրառելու դեպքում հնարավոր է նվազեցնել հիվանդության ռեցիդիվները, որն էլ 
հանդիսանում է տվյալ թեզի գիտական նորույթը: 
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Лазарева // Вестник оториноларингологии. -2008. -№1. С. 37-39. 
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symptom criteria and nasal endoscopy in the assessment of chronic rhinosinusitis based on EPOS-
guidelines—a GALEN study. Allergy. 2011;66:556–561. 

21. Kim, Y.S., Kim, N.H., Seong, S.Y., Kim, K.R., Lee, G.B., Kim, K.S. Prevalence and risk factors of 
chronic rhinosinusitis in Korea. Am J Rhinol Allergy. 2011;25:117–121. 
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2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հետազոտության խնդիրներն են ՝ 
 

1. Կատարել պոլիպոզ ռինոսինուսիտներով հիվանդների հավաքագրում և խմբավորում՝ 
ըստ կլինիկական առանձնահատկությունների 

2. Որոշել պոլիպոզ ռինոսինուսիտներով հիվանդների ընդհանուր իմունոլոգիական 
վիճակը՝ կախված հիվանդության կլինիկական ձևից 

3.  Որոշել էոզինոֆիլների և նեյտրոֆիլների ֆունկցիոնալ ակտիվությունը 
4. Պոլիպոզ հյուսվածքում որոշել պաթոհիստոլոգիական փոփոխությունների 

առանձնահատկությունները 
5. Հետվիրահատական շրջանում մշակել տեղային բուժման ալգորիթմներ՝ռեցիդիվները 

կանխարգելելու նպատակով 
6. Հետազոտության վերջում կատարել ստացված տվյալների ամփոփում՝ կլինիկական, 

իմունոլոգիական և մորֆոլոգիական ցուցանիշների  հիմնավորմամբ 
 
Հետազոտության նպատակներն են՝ 
 

1. Տվյալներն ուսումնասիրելով ստանալ պոլիպոզ ռինոսինուսիտներով հիվանդների մոտ 
ռեցիդիվների առաջացման   հավանականությունը 

2. Մշակել պոլիպոզ ռինոսինուսիտներով հիվանդների հետազոտման և էֆեկտիվ բուժման 
մեթոդ՝ ռեցիդիվը կանխարգելելու նպատակով 

3. Հիմնավորել տեղային բուժման արդյունավետությունը տարբեր խմբի հիվանդների մոտ 
4. Գնահատել պոլիպոզ ռինոսինուսիտների ռեցիդիվների հաճախականության նվազման 

հավանականությունը 
 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Հետազոտություններն իրականացվելու են կլինիկական եղանակով: 

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ  ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

Հետազոտությունն իրականացվելու է «Էրեբունի» ԲԿ-ի քիթ-կոկորդ-ականջի 
հիվանդությունների բաժանմունքում, ինչպես նաև ԵՊԲՀ  ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոնի 
այլ բազաներում: Պլանավորվում է իրականացնել պոլիպոզ ռինոսինուսիտով հիվանդների և 
նրանց տվյալների հավաքագրում: Յուրաքանչյուր հիվանդի համար լրացվելու է հարցաթերթիկ, 
որը ներառելու է մանրամասն անամնեստիկ տվյալներ. նախկինում կրած վերին շնչուղիների 
հիվանդությունների, ալերգիկ հիվանդությունների, ուղեկցող քրոնիկ հիվանդությունների, 
ստացած դեղորայքային և վիրահատական բուժումների վերաբերյալ:  Ախտորոշման 
նպատակով իրականացվելու են հետևյալ գործիքային հետազոտությունները՝ համահարգչային 
շերտագրում, առաջային ակտիվ ռինոմանոմետրիա, քթի և հարակից խոռոչների էնդոսկոպիա: 
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Լաբորատոր հետազոտություններից իրականացվելու են բիոքիմիական, 
իմունոհիստոլոգիական և ալերգոլոգիական հետազոտություններ: Այս տվյալների հիման վրա 
նախատեսվում է հիվանդներին բաժանել տարբեր խմբերի՝ համեմատական և հիմնական: 
Համեմատական խումբը կստանա ստանդարտ բուժում, և կկիրառվեն ռեցիդիվների 
կանխարգելման ներկայումս ընդունված մեթոդները, հիմնական խմբի  հիվանդների մոտ 
ռեցիդիվների կանխարգելման նպատակով  կիրառվելու է էլեկտրոֆորեզ՝ հորմոնալ 
դեղորայքով,  որի արդյունավետության հարցը վերջնականորեն պարզված չէ: Հիմնական 
խմբում ներգրավված անձինք տեղեկացված են լինելու մեթոդի նորարարականության մասին, 
նրանց մանրամասն ներկայացվելու են հնարավոր ելքերը, և հիվանդները տալու են գրավոր 
համաձայնագիր: Հիվանդների հիվանդության, բուժման և կանխարգելման վերաբերյալ 
տվյալները կոդավորվելու են, ինչով և պահպանվելու է հիվանդների անձնական տվյալների 
գաղտնիությունը:  
 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  

Գիտական աշխատանքն իրականացվում է անձնական նախաձեռնությամբ, այն չի 
հանդիսանում ամբիոնում իրականացվող որևէ հետազոտության մասնաբաժին, աշխատանքն 
իրականացվելու է ինքնուրույն: 
 

6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
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7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2016 -2019 

2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2016  

3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2016- 2018 

4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2016-2019 

5. Աշխատանքի ձևակերպում, 2018 -2019 

6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն  2019 մարտ 

7. Ատենախոսության պաշտպանություն 2019 սեպտեմբեր 

 

Գիտական ղեկավար՝  ____________________ 

 ստորագրություն 

 

 

Հայցորդ՝  ____________________ 

 ստորագրություն 

 

 

Հեռախոս ՝    +374 77 11 55 53 

                        +374 99 11 55 53 

e-mail:            armennazanyan@mail.ru 

 


