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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Թեմայի արդիականությունը:  

Մեկուսացված գանգուղեղային վնասվածքը (ՄԳՈՒՎ) գանգաթաղը կազմող փա-

փուկ հյուսվածքների և գանգի ոսկրերի, գլխուղեղի կամ նրա թաղանթների համալիր 

վնասում է: ՄԳՈՒՎ-ը առավել տարածված է, քան գանգուղեղային վնասվածքի 

(ԳՈՒՎ) մյուս տարատեսակները` համակցված և զուգակցված ԳՈՒՎ-ները: Բազ-

մամյա տարիներ շարունակ ԳՈՒՎ-ի ախտորոշման և բուժման գործընթացներին, 

դրանց կազմակերպմանն ու հետևանքներին առնչվող խնդիրները դասվում են հան-

րային առողջապահության, նյարդավիրաբուժության, նյարդաբանության և վերա-

կանգնողական բժշկության արդիական խնդիրների շարքին: Մասնավորապես, 

ԳՈՒՎ-ի ախտորոշման և բուժման գործընթացների կազմակերպման մոտեցումների 

բարելավումը հանդիսանում է ժամանակակից առողջապահության կազմակերպման 

կարևորագույն խնդիրներից մեկը, որի լուծմանն ուղղված ջանքերը չունեն լոկ 

տեղային նշանակություն՝ չեն սահմանափակվում առանձին նյարդավիրաբուժական 

բուժհիմնարկներում (ԲՀ) հիմնահարցի շուրջ առկա հետաքըրքրության շրջանակ-

ներում, այլ ընկած են աշխարհի բազմաթիվ երկրներում համապետական ու 

առանձին վարչատարածքային միավորների մակարդակներով առողջապահական և 

սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության ռազմավարության մշակման հիմքում: Այն 

պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնք են բնակչության շրջանում ԳՈՒՎ-

ի լայն տարածվածությունն ու աճի միտումը` կապված անթրոպոգեն և տեխնոգեն 

ծագման ու շինարարության, արդյունաբերության և տրանսպորտի զարգացման, 

ինչպես նաև մահացության ու հաշմանդամության բարձր մակարդակների հետ 

(Потапов А.А. и др., 2009; Лавренюк А.Н. и др., 2014; Берснев В.П. и др.,  2015; Frost 

R.B. et al., 2013; Mauritz W. et al., 2014; Agrawal D. et al., 2016; Jiang J.Y., 2016): 

Խնդրի սոցիալ-տնտեսական կողմն առավել պատկերավոր ներկայացնելու հա-

մար պետք է նկատել, որ միայն ԱՄՆ-ում ԳՈՒՎ-ով հիվանդների համար ծախսված 

ֆինանսական միջոցները 2010թ.-ին կազմել են 76,3 մլրդ ամերիկյան դոլար, որից 11,5 

մլրդ-ը ծախսվել է բուժական գործընթացի կազմակերպման և իրականացման հա-

մար, իսկ 64,8 մլրդ-ը՝ սոցիալական վճարումների հատկացման և տնտեսական 

կորուստների վերականգնման (Zasler N.D. et al., 2012): Նման ահռելի ֆինանսական 

ծախսերի և կորուստների մասին են վկայում նաև մի շարք այլ հեղինակներ (Rockhill 

C.M. et al., 2010; Feigin V.L. et al., 2013; Humphreys I., 2013; Whiteneck G.G. et al., 2016):  

Չնայած բուժման բազմաթիվ եղանակներին նկատվում է ԳՈՒՎ-ի մահաբերու-

թյան ցուցանիշի աճի միտում՝ 2,3-3,0%-ից հասնելով  3,9-6,3%-ի (Зотов  Ю.В. и др., 

1984; Коновалов А.Н. и др., 1986; Гришин С.Г. и др., 2013; Alexander T. et al., 2009; 

Minai F.N. et al., 2013; Failla M.D. et al., 2016): Սրա պատճառներն են ԳՈՒՎ-ի ախտո-

րոշման, բուժման եղանակների բազմաթիվ լինելը, որը շփոթ է առաջացնում գործնա-

կան աշխատանքում՝ շատ ԲՀ-ներում չկան միասնական բժշկակազմակերպչական 

մոտեցումներ ախտորոշման և բուժման եղանակների, դրանց առանձին ձևերի ու կա-
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տարման ժամկետների, տևողության ընտրության, ստացիոնար բուժման ընթացքում 

դինամիկ հսկողության և համապատասխան փոփոխություններ մտցնելու անհրա-

ժեշտության, ամբուլտոր բժշկական օգնության, դիսպանսեր հսկողության, ինչպես 

նաև դասակարգման և գործածվող տերմինաբանության  հարցում: Բացի նշվածից առ 

այսօր մշակված բժշկակազմակերպչական մոտեցումները գործնականում կիրառելու 

համար անհրաժետ են որոշակի ռեսուրսներ, դրանցում հաշվի չեն առնված շատ 

տարածաշրջանների առաձնահատկություններ, որոնց անտեսումը զգալի նշանա-

կություն ունի ՄԳՈՒՎ-ի անբարենպաստ ելքերի զարգացման հարցում (Шеховцова 

К.В., 2006; Пошатаев К.Е., 2011; Тихомиров С.Е., 2014; Minai F.N. et al., 2013; Maas A., 

2016): Այդ իսկ պատճառով բազմաթիվ հետազոտություններում գիտականորեն հիմ-

նավորվել է, որ ԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական օգնության կազմա-

կերպման մոտեցումները բարելավման կարիք ունեն, որի համար խիստ անհրաժեշտ 

է հաշվի առնել տվյալ երկրում կամ տարածաշրջանում հիվանդանոցային դիմելիու-

թյան կառուցվածքն ըստ ԳՈՒՎ-ի նոզոլոգիական ձևերի, առողջապահական համա-

կարգի ռեսուրսային ապահովումն ու կառուցվածքը, աշխարհագրական, վարչատա-

րածքային, բժշկաժողովրդագրական առանձնահատկությունները: ՄԳՈՒՎ-ի ելքերի 

վրա էական ազդեցություն ունեն բժշկական օգնության կազմակերպման մոտեցում-

ները, որոնք կարիք ունեն միասնականացման և գիտականորեն հիմնավորված հա-

մակարգման, մշտական կատարելագործման` համահունչ տարածաշրջանային 

առանձնահատկություններին (Мустафин И.Р., 2010; Чиркин Ю.Н., 2010; Горанчук 

Д.В. и др., 2014; Киндаров З.Б., 2014; Undén J. et al., 2013; Jiang J.Y., 2016; Maas A., 2016):  

Հիմնախնդիրն արդիական է նաև ՀՀ-յան համար, որպես ուրույն տարածաշրջա-

նային միավոր, որտեղ չկան ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական օգ-

նության կազմակերպման միասնական, համակարգված մոտեցումներ՝ կիրառելի 

ինչպես Երևանում, այնպես էլ հանրապետության առանձին մարզերում:  

Վերոնշյալի լուսի ներքո ակներև է հիմնահարցի ուսումնասիրման անհրաժեշ-

տությունը, հույժ կարևոր նշանակությունն ու այժմեականությունը: 

Հետազոտության նպատակն ու խնիրները: 

 Աշխատանքի նպատակն է ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական 

օգնության կազմակերպման օպտիմալացման ուղղությամբ մշակել միասնական բժշ-

կակազմակերպչական մոտեցումներ` ՄԳՈՒՎ-ի ելքերն էականորեն բարելավելու 

համար: 

Դրված նպատակին հասնելու համար առաջ են քաշվել հետևյալ խնդիրները.  

1. ուսումնասիրել և լուսաբանել ՄԳՈՒՎ-ի կառուցվածքն ըստ նոզոլոգիական 

ձևերի, 

2. գնահատել տարածաշրջանային առանձնահատկությունների (առողջապա-

հության կառուցվածքային և ռեսուրսային, վարչատարածքային, 

աշխարհագրական) դերը ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշման գործընթացում, մշակել դրա 

բարելավմանն ուղղված բժշկակազմակերպչական մոտեցումներ, 
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3. պարզել ՄԳՈՒՎ-ի կլինիկաձևաբանական դրսևորման առանձնահատկություն-

ների, ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունավետության դերն 

ախտորոշման գործընթացի կազմակերպման հարցում, մշակել դրա 

բարելավմանն ուղղված բժշկակազմակերպչական մոտեցումներ, 

4. ուսումնասիրել նյարդավիրաբուժական բաժանմունք կամ ծառայություն և ՀՇ 

սարքավորում ունեցող ԲՀ-ներում ՄԳՈՒՎ-ի բուժական գործընթացը և մշակել 

դրա բարելավման ուղղությամբ բժշկակազմակերպչական մոտեցումներ, 

5. ուսումնասիրել նյարդավիրաբուժական բաժանմունք կամ ծառայություն և ՀՇ 

սարքավորում չունեցող ԲՀ-ներում ՄԳՈՒՎ-ի բուժական գործընթացը և մշակել 

դրա բարելավման ուղղությամբ բժշկակազմակերպչական մոտեցումներ, 

6. ուսումնասիրել ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների բուժտարահանման առանձնահատկու-

թյունները, մշակել բժշկակազմակերպչական մոտեցումներ` ուղղված դրա բարե-

լավմանը, 

7. պարզել տարբեր ԲՀ-ներ տեղափոխված ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների շրջանում չհոս-

պիտալացված անձանց չափաբաժինը, չհոսպիտալացման պատճառները, ամբու-

լատոր բժշկական օգնության խնդիրները, դրանց լուծման ուղղությամբ մշակել 

բժշկակազմակերպչական մոտեցումներ, 

8. մշակել ՄԳՈՒՎ-ից հետո զարգացող քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի 

հայտնաբերմանն ուղղված օպտիմալ բժշկակազմակերպչական մոտեցումներ, 

9. մշակված և աշխատանքի ընթացքում փորձարկված միասնական մոտեցումներով 

ստեղծել ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական օգնության կանոնա-

կարգման ալգորիթմներ` գործնական առողջապահությունում կիրառելու համար: 

Աշխատանքի գիտական նորույթը: 

Առաջին անգամ ՀՀ-ում իրականացվել է լայնածավալ և բազմակողմանի գիտա-

հետազոտական աշխատանք` նվիրված ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցուցաբերվող 

բժշկական օգնության կազմակերպմանը: Լուսաբանվել է ՄԳՈՒՎ-ի կառուցվածքն 

ըստ նոզոլոգիական ձևերի: Բացահայտվել և գնահատվել են ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշ-

ման գործընթացի կազմակերպման ռիսկերը` կլինիկաձևաբանական առանձնա-

հատկությունները, ոչ վնասվածքային բնույթի այլ օրգանային ախտահարումները, 

ալկոհոլային հարբածությունը, ախտորոշիչ հետազոտությունների անարդյունավետ 

ընտրությունն առանձին նոզոլոգիական ձևերի դեպքում: Բացահայտվել և գնահատ-

վել է տարածաշրջանային առանձնահատկությունների դերը ՄԳՈՒՎ-ի բուժական 

գործընթացի կազմակերպման հարցում: Հոսպիտալային փուլում ՄԳՈՒՎ-ով հի-

վանդներին ցուցաբերվող ստացիոնար և ամբուլատոր բժշկական օգնության ու բուժ-

տարահանման կազմակերպման, ինչպես նաև ՄԳՈՒՎ-ի տարբեր ժամկետներում 

անցակալի բարդությունների, հետևանքների և ելքերի նվազեցման ուղղությամբ մեր 

կողմից մշակվել և գիտականորեն հիմնավորվել են միասնական բժշկակազմակերպ-

չական մոտեցումներ (հաշվի առնելով առողջապահական կառուցվածքային և ռե-

սուրսային ապահովումը, վարչատարածքային, աշխարհագրական առանձնահատ-
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կությունները), որոնց մշակման գործում տեսական  նշանակություն է ունեցել մեր 

կողմից ստեղծված ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների գիտակցության խանգարման գնահատ-

ման աշխատանքային սանդղակը (ԳԽԳԱՍ): Վերոնշյալ միասնական մոտեցումները 

հիմք են հանդիսացել ստեղծելու ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական 

օգնության կանոնակարգման ալգորիթմներ` տարբեր ռեսուրսային ապահովում 

ունեցող ԲՀ-ներում կիրառելու համար:  

Աշխատանքի գիտագործնական նշանակությունը և արդյունքների ներդրումն  
առողջապահության պրակտիկայում:  

Մշակված միասնական բժշկակազմակերպչական մոտեցումները նախատեսված 

են գործնականում ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին բուժօգնություն ցուցաբերող ցանկացած 

բժշկական օղակի (շտապ օգնության ծառայությունից սկսած` ներառյալ նեղ մասնա-

գիտացված հիվանդանոց) աշխատանքը նորովի կանոնակարգելու համար: Այդ մո-

տեցումները` հնարավորություն տալով կրճատելու նյարդավիրաբուժական և վերա-

կենդանացման բաժանմունքներում ծավալված մահճակալների զբաղվածությունը, 

մահճակալ օրերի թիվը, բուժտարահանման ծավալները, ռենտգենաբանական հե-

տազոտության ավելնորդ իրականացումը (ռենտգենյան ճառագայթահարում, ֆինան-

սական միջոցներ), էապես բարելավելու կյանքին անմիջական վտանգ սպառնացող 

բարդությունների և հետևանքի հայտնաբերման ու վերացման գործընթացը, նվազեց-

նելու անցանկալի ելքերը ոչ միայն առանձին ԲՀ-ներում, այլև տարածաշրջանում, 

հիմք են հանդիսանում նաև կլինիկական ուղեցույցների և առողջապահական ծրագ-

րերի մշակման համար: ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական օգնու-

թյան կանոնակարգման ալգորիթմները դյուրին կիրառելի են գործնական առող-

ջապահությունում: 

 Ատենանախոսության հիմնական դրույթները արժանացել են հավանության և 

ընդունվել են գործնական աշխատանքում կիրառելու հետևյալ ԲՀ-ներում. Արմենիա 

ՀԲԿ (տեղեկանք N97, 09.11.2015թ.), Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ (տեղեկանք 

№01/14-5196, 23.11.2015թ.), Էրեբունի ԲԿ (տեղեկանք №03/1078, 10.11. 2015թ.), Գյում-

րի ԲԿ (տեղեկանք №1544, 13.11.2015թ.), Վանաձոր ԲԿ (տեղեկանք №837, 

11.11.2015թ.), Աշտարակ ԲԿ (տեղեկանք №246, 10.11.2015թ.), Հրազդան ԲԿ (տեղե-

կանք №237, 11.11.2015թ.), Կապան ԲԿ (տեղեկանք №05/257, 17.11.2015թ.):  

Պաշտպանության ներկայացված հիմնական դրույթները 

 ՄԳՈՒՎ-ի կառուցվածքում ըստ տեսակարար կշռի աննախադեպ են կոնսեր-

վատիվ բուժում պահանջող նոզոլոգիական ձևերը (95,0%)՝ վիրահատական բուժում 

պահանջող նոզոլոգիաների համեմատությամբ (5,0%):   

 ՄԳՈՒՎ-ն աչքի է ընկնում կլինիկաձևաբանական դրսևորման և ընթացքի 

առանձնահատկություններով, որը ոչ վնասվածքային բնույթի այլ օրգանային ախ-

տահարումների, ալկոհոլային հարբածության, առանձին նոզոլոգիական ձևերի դեպ-

քում ախտորոշիչ հետազոտությունների անարդյունավետ ընտրության հետ մեկտեղ 

ռիսկ է  հանդիսանում ախտորոշման գործընթացի կազմակերպման հարցում: 
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  ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների ախտորոշման, բուժման և բուժտարահանման գործ-

ընթացի կազմակերպման մոտեցումները ՀՀ-ում` լինելով ոչ միասնական և տարբեր-

վելով ինչպես համանման, այնպես էլ տարբեր ռեսուրսային ապահովում ունեցող ԲՀ-

ներում, հանգեցնում են բազմաթիվ թերացումների և կարիք են զգում վերանայման և 

համակարգման:  

 Մեր կողմից մշակված բժշկակազմակերպչական մոտեցումները` լինելով 

միասնական,  էականորեն նվազեցնում են ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների ախտորոշման, 

բուժման և բուժտարահանման գործընթացի կազմակերպման թերացումները, բարե-

լավում ելքերը, կանոնակարգում ցուցաբերվող բժշկական օգնությունը ԲՀ-ներում՝ 

ռեսուրսային ապահովմանը համապատասխան: 

 ՄԳՈՒՎ-ով  չհոսպիտալացված հիվանդների թվաքանակը (38,8%) և արտա-

հիվանդանոցային հսկողության բազում թերացումները խիստ մտահոգիչ են անցան-

կալի ելքերի զարգացման առումով, որոնց նվազեցման ուղղությամբ մեր կողմից 

մշակված միասնական բժշկակազմակերպչական մոտեցումներով կանոնակարգվում 

և բարելավվում են հիվանդներին ցուցաբերվող ամբուլատոր բժշկական օգնության և 

դիսպանսեր հսկողության կազմակերպման գործընթացները: 

Հրատարակումներ: Ատենախոսության հիմնական դրույթները արտացոլված են 

43 տպագրված աշխատանքներում: 

Աշխատանքի նախնական փորձաքննությունը: Ատենախոսության հիմնական 

դրույթները զեկուցվել և քննարկվել են ՀՀ ԱՆ Ս.Ք. Ավդալբեկյանի անվան ԱԱԻ գի-

տական խորհրդի նիստում (16.09. 2016 թ., արձանագրություն թիվ 5): 

Ատենախոսության կառուցվածքը և ծավալը: Ատենախոսությունը շարադրված է 

համակարգչային 218 էջում և կազմված է ներածությունից, գրականության տեսու-

թյան, հետազոտության նյութը և մեթոդները գլուխներից, սեփական հետազոտության 

արդյունքների քննարկման 3 գլուխներից, եզրահանգումից, հետևություններից, գործ-

նական առաջարկություններից և հավելվածից: Աշխատանքը պարունակում է 72 աղ-

յուսակ և 6 նկար: Գրականության ցանկը ներառում է 257 սկզբնաղբյուր: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Հետազոտության առաջնային նյութ են հանդիսացել հանրապետության տարբեր 

քաղաքներում` Երևանում և Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, Հրազդանում, 

Աշտարակում գտնվող բուժհիմնարկներում (ԲՀ) ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցուցա-

բերված բժշկական օգնության կազմակերպմանն ու իրականացմանը վերաբերվող 

տվյալները, որոնք գրանցված են համապատասխան փաստաթղթերում՝ հիվանդու-

թյան նկարագրերում և ամբուլատոր դեպքերի գրանցամատյաններում: Երևանում 

հետազոտությունն իրականացվել է երեք նեղ մասնագիտացված հիվանդանոցնե-

րում՝ “Արմենիա”, “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” և “Էրեբունի” ԲՀ-ներում, որոնք օժտ-

ված են նյարդավիրաբուժական բաժանմունքներով և ՀՇ սարքավորումներով: Գյում-
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րի և Վանաձոր քաղաքներում տեղակայված ԲՀ-ներում եղել են ՀՇ սարքավորումներ 

և գործել նյարվիրաբուժական ծառություններ` ի դեմս մեկական նյարդավիրաբույժի: 

Մյուս մարզկենտրոններում տեղակայված շրջանային ԲՀ-ներում ՀՇ սարքավորում-

ներ և նյարդավիրաբուժական ծառայություններ չեն եղել, այդ ԲՀ-ներն ընտրվել են՝ 

հաշվի առնելով տեղանքի աշխարհագրական առանձնահատկությունները: Մասնա-

վորապես, Կապանը Երևանից ամենահեռու գտնվող մարզկենտրոնն է (320 կմ), 

Աշտարակն՝ ամենամոտ (13 կմ), Հրազդանը՝ միջին հեռավորության (40 կմ):  

Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 3911 հիվանդներ, այդ թվում ՄԳՈՒՎ-ով 3746 

հիվանդներ և ՄԳՈՒՎ-ից հետո զարգացած քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույով 

165 հիվանդներ: ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներից 2740-ը բուժօգնություն են ստացել Երևա-

նի նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներում, 429-ը՝ Գյումրի, 221-ը՝ Վանաձոր, 88-ը՝ Կա-

պան, 165-ը՝ Հրազդան և 103-ը՝ Աշտարակ շրջանային ԲՀ-ներում (այսուհետ շրջանա-

յին ԲՀ-ները կնշվեն այն քաղաքի անունով, որում տեղակայված են):  

Թվով 2832 հիվանդների շրջանում ախտորոշվել է գլխուղեղի ցնցում/? (գլխուղեղի 

ցնցում կամ ՄԳՈՒՎ՝ գլխուղեղի ցնցում?), 295-ի շրջանում գլխուղեղի թեթև սալջարդ, 

214-ի՝ գլխուղեղի միջին սալջարդ և 217-ի` գլխուղեղի ծանր սալջարդ: Գլխուղեղի 

ճնշման համախտանիշով դրսևորվող ներգանգային արյունակույտ է ախտորոշվել 

151 հիվանդների շրջանում է, գանգաթաղի ներհրված կոտրվածք՝ 37-ի: 

ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներից 2294-ը ստացել են ստացիոնար բժշկական օգնություն, 

իսկ 1452-ը չեն հոսպիտալացվել՝ ստանալով ամբուլատոր բժշկական օգնություն: 

Ամբուլատոր բժշկական օգնություն ստացած հիվանդներից 1313-ը չեն հոսպիտա-

լացվել՝ հրաժարման պատճառով, 139-ը՝ բժշկական ցուցումներով: 1145 հիվանդնե-

րին խորհուրդներ չեն տրվել: Ստացիոնար բժշկական օգնություն ստացած հիվանդ-

ներից  2106-ը բուժվել են կոնսերվատիվ եղանակով, 188-ը՝ վիրահատվել են ներգան-

գային արյունակույտի կամ գանգաթաղի ներհրված կոտրվածքի կապակցությամբ:  

ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների շրջանում ոչ վնասվածքային բնույթի այլ օրգանային 

ախտահարումներ դիտվել են 338-ի մոտ,  ալկոհոլային հարբածություն՝ 255-ի:  

ՄԳՈՒՎ-ի նյարդաբանական դրսևորման առավել ծանր ձևերն ընդգծելու համար` 

հիմք ընդունելով Լիխտերման-Կոնովալովի գիտակցության խանգարման և Գլազգոյի 

կոմայի սանդղակները (Glasgow Coma Scale, ԳԿՍ)` մեր կողմից մշակվել և առաջարկ-

վել է գիտակցության խանգարման գնահատման դյուրին կիրառելի աշխատանքային 

սանդղակ, որում առանձնացվել են գիտակցության խանգարման սահմանային և ոչ 

սահմանային վիճակներ: Գիտակցության խանգարման ոչ սահմանային վիճակ է 

համարվել պարզ գիտակցությամբ (կամ 15 բալ ըստ ԳԿՍ-ի), ինչպես նաև չափավոր և 

խորը մթագնման (կամ 11-14 բալ ըստ ԳԿՍ-ի) մակարդակներում գիտակցության 

խանգրմամբ դրսևորվող ՄԳՈՒՎ-ը: Գիտակցության խանգարման սահմանային 

վիճակ է համարվել սոպորի (կամ 9-10 բալ ըստ ԳԿՍ-ի) և կոմայի (կամ 3-8 բալ ըստ 

ԳԿՍ-ի) մակարդակներում գիտակցության խանգարմամբ դրսևորվող ՄԳՈՒՎ-ի 

ձևերը: ՄԳՈՒՎ-ով  3029 հիվանդների շրջանում գիտակցության խանգարումներ, 

մենինգեալ կամ օջախային ախտանիշներ չեն եղել: Դրանք  նկարագրվել են  717 հի-
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վանդների շրջանում, որոնցից 197-ի մոտ դրսևորվել են գիտակցության խանգարման 

սահմանային վիճակներով, 520-ի մոտ` ոչ սահմանային: Գլխուղեղի ցնցման դեպ-

քում հաշվի է առնվել նաև ՄԳՈՒՎ-ի այդ ձևին բնորոշ օբյեկտիվ ախտանիշների` 

հորիզոնական նիստագմի, 6-րդ նյարդերի պարեզի, որովայնային ռեֆլեքսների 

իջեցման, ափերի հիպերհիդրոզի և այլնի առկայությունը, որը նկարագրվել է 2166 

հիվանդների մոտ:  

Գանգոսկրի ռենտգենաբանական հետազոտությունն իրականացվել է թվով 2636 

ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների ԲՀ-ներ ընդունվելուց առաջին 24 ժամերին: Գլխուղեղի ՀՇ 

հետազոտություն իրականացվել է 1048 ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների շրջանում: Ռադիո-

լոգիական հետազոտություններ չեն իրականացվել 477 ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների 

շրջանում, իսկ 416-ի շրջանում իրականացվել են գանգի ռենտգենաբանական և 

գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություններ: ՄԳՈՒՎ-ով 903 հիվանդների շրջանում գլխու-

ղեղի ՀՇ հետազոտություն առաջին անգամ իրականացվել է հիվանդանոց ընդուն-

վելուց առաջին 24 ժամերին, իսկ 151 հիվանդների շրջանում՝ 24 ժամից հետո: Նեղ 

մասնագիտացված ԲՀ-ներում գլխուղեղի ՀՇ դինամիկ հսկողություն իրականացվել է 

183 հիվանդների շրջանում, որոնցից 31 հիվանդների մոտ գլխուղեղի ՀՇ հետազոտու-

թյունը կրկնվել է առաջին 24 ժամվա ընթացքում (որից հետո 14-ը վիրահատվել են), 

142-ի մոտ՝ 24 ժամից հետո, իսկ 10-ի մոտ՝ 2 անգամ` առաջին 24 ժամերին և 24 ժա-

մից հետո: Պարակլինիկական հետազոտություններից նյարդաօֆթալմոլոգիականն 

անցկացվել է թվով 992 հիվանդների, իսկ էխոէնցեֆալոսկոպիան (ԷխոԷՍ)՝ թվով 938 

հիվանդների շրջանում:  

Մեր կողմից պայմանականորեն որպես ախտորոշման սխալ են համարվել այն 

դեպքերը, երբ հիվանդի ընդունվելուց հետո առաջին 24 ժամերին հաստատված ախ-

տորոշումը չի համընկել վերջնական ախտորոշման հետ: Այդպիսի սխալներ են թույլ 

տրվել ստացիոնար բժշկական օգնություն ստացած 502 հիվանդների շրջանում: 

Կոնսերվատիվ եղանակով բուժված հիվանդներից 1022-ը ընդունվել են վերակեն-

դանացման բաժանմունքներ, 1084-ը՝ այլ բաժանմունքներ` նյարդավիրաբուժական, 

վիրաբուժական, վնասվածքաբանական, նյարդաբանական և այլն: Վերակենդանաց-

ման բաժանմունքներում գտնվող հիվանդներից, այդ թվում վիրահատված հիվանդ-

ներից, 969-ը տեղափոխվել են նյարդավիրաբուժական կամ վերը նշված այլ բաժան-

մունքներ հիվանդի վիճակի կայունացումից հետո առաջին 24 ժամերին, իսկ 172-ը` 

24 ժամից հետո:  

Բուժման եղանակների ընտրության և բուժական մարտավարության մշակման 

հիմք են ծառայել նյարդաբանակական դրսևորման և ախտորոշման հետազոտութ-

յունների արդյունքները, դինամիկ հսկողության ընթացքում ստացված նոր արդյուք-

ները: Ինտենսիվ թերապիայի և ստացիոնար բուժման տևողությունը եղել է 1-153 օր: 

Շրջանային ԲՀ-ներում բուժված հիվանդները մեր կողմից պայմանականորեն 

բաժանվել են 3 խմբի. 1-ին խմբում ընդգրկվել են ՄԳՈՒՎ-ին համապատասխան 

դեղորայքային բուժում ստացած հիվանդներ (367), 2-րդ խմբում` սիմպտոմատիկ բու-



10 

 

ժում (157), իսկ 3-րդ խմբում` այլ կամ ԳՈՒՎ-ին անհամապատասխան դեղորայքա-

յին բուժում (145), որի դրական ազդեցությունն ապացուցված չէ:  

ՄԳՈՒՎ-ի ելքերը գնահատվել են Գլազգոյի ելքերի սանդղակով (ԳԵՍ, Glasgow 

Outcome Scale) և Կառնովսկու սանդղակով (ԿՍ): ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներն ըստ ելքի 

առանձնացվել են 3 խմբերում: Առաջին խմբում ընդգրկվել են այն հիվանդները (1456), 

որոնց մոտ ՄԳՈՒՎ-ի ելքը ԳԵՍ-ով եղել է 5 բալ, իսկ ԿՍ-ով 90-100 բալ, 2-րդ խմբում 

(784)՝ ԳԵՍ-ով 2-4 բալ, իսկ ԿՍ-ով 10-80 բալ, 3-րդ խմբում՝ մահվան ելքով հիվանդնե-

րը (54)՝ ԳԵՍ-ով 1 բալ, իսկ ԿՍ-ով 0 բալ: Առաջին խմբի հիվանդների շրջանում 

ԳՈՒՎ-ի ելքը պայմանականորեն համարվել է լավ, 2-րդ խմբի հիվանդների շրջա-

նում՝ բավարար, 3-րդ խմբի հիվանդների շրջանում՝ բացասական: 

Թեթև և միջին ՄԳՈՒՎ-ով 770 հիվանդներ դուրս են գրվել ԲՀ-ից բժշկական ցու-

ցումով (լավացում), 1099-ը՝ բուժումից հրաժարման պատճառով, իսկ 20-ը`մեկ այլ ԲՀ 

տեղափոխման ցուցումով:  

Վիրահատություններն իրականացվել են տարբեր ժամկետներում, ըստ որի պայ-

մանականորեն առանձնացվել են հիվանդների 3 խմբեր, որոնք վիրահատվել են 

ընդունվելուց հետո մինչև 3 ժամ՝ 96 հիվանդներ, 3-5 ժամվա ընթացքում՝ 23, 5 ժամից 

հետո` 69: Նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներում վնասվածքային ներգանգային արյունա-

կույտը 102 դեպքերում հեռացվել է ռեզեկցիոն կրանիէկտոմիայի միջոցով, 22-ում՝ 

ոսկրապլաստիկ կրանիտոմիայի և 7-ում՝ լայնացված ֆրեզային անցքի միջոցով:  

Շրջանային ԲՀ-ներից նեղ մասնագիտացված հիվանդանոցներ տեղափոխվել են 

275 հիվանդներ, որոնցից 268-ը՝ սեփական տրանսպորտով, 7-ը՝ շտապ օգնության 

միջոցով: Նրանց շրջանում 225 դեպքերում շրջանային և մասնագիտացված ԲՀ-նե-

րում հաստատված ախտորոշումները տարբերվել են միմյանցից, իսկ 50-ում` համըն-

կել: Նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներում 87 հիվանդներ ստացել են ամբուլատոր, իսկ 

188-ը՝ ստացիոնար բժշկական օգնություն: Շրջանային ԲՀ-ներում հիվանդների տե-

ղափոխելուց առաջ ՄԳՈՒՎ-ին համապատասխան դեղորայքային բուժում է իրակա-

նացվել 16-ի մոտ, սիմպտոմատիկ` 7-ի, այլ կամ ոչ համապատասխան բուժում՝ 1-ի 

մոտ, մնացած դեպքերում դեղորայքային բուժում չի իրականացվել:  

Դիտարկված շրջանային ԲՀ-ներից Երևան քաղաքի ԲՀ-ներ են տեղափոխվել 122 

հիվանդներ, 22-ը՝ Գյումրի, 29-ը՝ Վանաձոր, 28-ը՝ Աշտարակ, 41-ը՝ Հրազդան և 2-ը՝ 

Կապան ԲՀ-ներից: Թվով 20 հիվանդներ գտնվել են գիտակցության խանգարման 

սահմանային վիճակում, իսկ 102-ը՝ ոչ սահմանային վիճակում, որոնցից 86-ի շրջա-

նում հայտնաբերվել են մենինգեալ կամ օջախային ախտանիշներ: Մինչև տեղափո-

խումը գանգի ռենտգենաբանական հետազոտություն իրականացվել է 57 հիվանդնե-

րի շրջանում, իսկ գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն՝ 18-ի: Նյարդաօֆթալմոլոգիական 

հետազոտություն իրականացվել է 1 հիվանդի մոտ, ԷխոԷՍ՝ 6-ի: Մինչև տեղափոխու-

մը 64 հիվանդներ ստացել են ամբուլատոր բժշկական օգնություն, 58-ը՝ ստացիոնար, 

որոնցից 18-ը՝ վերակենդանացման բաժանմունքում:  

Նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներում կոնսերվատիվ եղանակով բուժում ստացած 

հիվանդներից 790-ը տեղափոխվել են Երևան քաղաքում դեպքի վայրից շտապ օգնու-
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թյան միջոցով, 448-ը՝ մասնավոր տրանսպորտով, իսկ 224-ը ուղեգրվել են հետազոտ-

ման՝  տեղամասային նյարդաբանների կամ դատական բժիշկների կողմից: Շտապ 

օգնության կողմից դրված ախտորոշումները չեն համընկել նեղ մասնագիտացված 

ԲՀ-ներում հաստատված ախտորոշումների հետ թեթև և միջին ՄԳՈՒՎ-ով 720 

հիվանդներից 533-ի մոտ, ծանր ՄԳՈՒՎ-ով 70 հիվանդներից 66-ի մոտ: Վերոնշյալ 

790 հիվանդներից շտապ օգնությունը 118 հիվանդների մոտ իրականացրել է դեղո-

րայքային բուժում, որոնցից 11-ի մոտ` ՄԳՈՒՎ-ին համապատասխան, 79-ի մոտ` 

սիմպտոմատիկ, 28-ի մոտ՝ այլ կամ ՄԳՈՒՎ-ին անհամապատասխան:  

ՄԳՈՒՎ-ից հետո զարգացել է քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտ 165 հի-

վանդների շրջանում, այդ թվում 83-ի մոտ 1 ամսվա ընթացքում,  31-ի` 2 ամսվա, 11-

ի` 3, իսկ 40-ի մոտ` 3 ամսից  հետո: Արյունակույտը 158 դեպքերում հայտնաբերվել է 

հիվանդի հոսպիտալացումից 1-2 օր առաջ կամ հոսպիտալացման 0-24 ժամերին, իսկ 

7-ում` դրանից ավելի ուշ կատարված ՀՇ հետազոտությամբ: Նախահոսպիտալային 

փուլում հիվանդների մի մասը դիմել են նյարդավիրաբույժի խորհրդատվության, 

օգտվել պոլիկլինիկական կամ շտապ օգնության ծառայությունից, ընդ որում նյար-

դավիրաբույժների կողմից դրված ախտորոշումները համընկել են վերջնական 

ախտորոշումների հետ 79 դեպքերում և չեն համընկել 15 դեպքերում, իսկ տեղամա-

սային նյարդաբանների և շտապ օգնության բժիշկների կողմից դրված ախտորոշում-

ները համընկել են վերջնական ախտորոշումների հետ 3 դեպքերում և չեն համընկել 

47 դեպքերում: Գիտակցության խանգարման սահմանային վիճակով հոսպիտալաց-

վել են 138 հիվանդներ, իսկ գիտակցության խանգարման սահմանային վիճակով` 

թվով 27 հիվանդներ: Նրանցից 141-ը վիրահատվել են ընդունվելուց առաջին 24 ժա-

մերին, 24-ը` ավելի ուշ ժամկետներում, լավ ելք դիտվել է 136 դեպքերում, բավարար՝ 

23, բացասական՝ 6:  

Հավաքագրված տվյալներն ու բոլոր ցուցանիշների արժեքները ծածկագրվել և 

մուտքագրվել են մեր կողմից մշակված համակարգչային տվյալների բազա: Հետա-

զոտության առաջնային նյութի վիճակագրական վերլուծությունը իրականացվել է 

SPSS 16.0 համակարգչային ծրագրի կիրառմամբ (Statistical Package for the Social 

Sciences - SPSS Inc, an IBM company, Chicago, Illinois, USA): Քանակական փոփոխա-

կանների համար հաշվարկվել են միջին արժեքները և միջինից վիճակագրական 

շեղումներն ու ստանդարտ սխալները, իսկ կատեգորիական պարամետրերի համար 

հաշվարկվել են տոկոսային հարաբերություններ կամ համամասնություններ: Բոլոր 

տվյալներն ստուգվել են արտառոց արժեքների համար, ակնհայտ անճշտությունների 

դեպքում դրանք համեմատվել են սկզբնաղբյուրների հետ և շտկվել: Տարբեր խմբերի 

քանակական փոփոխականների միջին արժեքների համեմատական գնահատականը 

տրվել է Ստյուդենտի t-թեստի օգնությամբ` եթե համեմատվել են 2 խմբեր, և ANOVA 

թեստի օգնությամբ, եթե համեմատվող խմբերի քանակն եղել է երկուսից ավելի: 

Կատեգորիական պարամետրերի համամասնությունների համեմատության 

դեպքում ուսումնասիրվող ցուցանիշների տարբերության հավաստիությունը 

գնահատվել է χ2 (խի-քառակուսի) վիճակագրական թեստի միջոցով: Ենթախմբերի 
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շանսերի հարաբերությունը (odds ratio, OR) երկու կատեգորիաների միջև 

համեմատության դեպքում հաշվարկվել է OR=(a*d)/(b*c) բանաձևով, որտեղ ինչպես a-

ն և d-ն, այնպես էլ b-ն և c-ն իրարից տարբեր կատեգորիաներ ունեցող հիվանդների 

թվաքանակն է: Հաշվարկվել է նաև ճշմարտանմանության հարաբերությունը 

(likelihood ratio): Շանսերի հարաբերության համար հաշվարկվել է 95,0% 

վստահելիության միջակայքը: Երբ նույն ցուցանիշը գնահատվել է երկու տարբեր 

մեթոդներով և հարկ է եղել գնահատել դրանց համընկնումը կամ տարաձայնությունը 

(օրինակ՝ շրջանում և մայրաքաղաքում նույն հիվանդի մոտ դրված ախտորոշում-

ները), ապա հաշվարկվել է դրանց համաձայնության գործակիցը՝ κ (կապա), որը 

մեկնաբանվել է 1 արժեքի դեպքում որպես կատարյալ համաձայնություն և 0-ի դեպ-

քում՝ միայն պատահական համընկնում: Արդյունքները համարվել են վիճակագրո-

րեն հավաստի առաջին տիպի սխալի հավանականության p<0,05 դեպքում, իսկ 

վստահելիության միջակայքը հավաստի է համարվել այն դեպքում, երբ չի ներառել 1 

արժեքը (Герасимов А. 2007, Dawson B., Trapp R. 2001): 

ՍԵՓԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 

Ըստ նոզոլոգիական ձևերի ՄԳՈՒՎ-ի կառուցվածքի վերաբերյալ կատարված 

ուսումնասիրության արդյունքներից պարզվել է (նկ. 1), որ գերակշիռ մաս են կազ-

մում կոնսերվատիվ բուժում պահանջող ձևերը, որոնց գումարային տեսակարար 

կշիռը 95,0% է, այդ թվում գլխուղեղի ցնցում/? դեպքերը` 75,6%, գլխուղեղի թեթև, 

ծանր և միջին սալջարդների՝ համապատասխանաբար 7,9%, 5,8% և 5,7%, իսկ վիրա-

հատական բուժում պահանջող ձևերի գումարային տեսակարար կշիռը կազմում է 

5,0%, այդ թվում գլխուղեղի ճնշման համախտանիշով ընթացող ներգանգային արյու-

նակույտերը՝ 4,0%, գանգաթաղի ներհրված կոտրվածքները՝ 1,0%: 

 

Նկար 1: ՄԳՈՒՎ-ով կառուցվածքն ըստ նոզոլոգիական ձևերի 

Հետազոտության առաջնային նյութի վիճակագրական վերլուծության արդյունք-

ներով բացահայտվել և գնահատվել են ՄԳՈՒՎ-ի նյարդաբանական դրսևորումների 

առանձնահատկություններն ու դրանց դերը ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշման գործընթացի 

կազմակերպման հարցում:  

Գլխուղեղի ծանր սալջարդը 65,4% չի դրսևորվում գիտակցության խանգարման ոչ 

սահմանային վիճակով (աղ.1), որի դեպքում ախտորոշման սխալները թույլ են 
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տրվում 29,5%-ով ավելի հաճախ, քան գիտակցության խանգարման սահամանային 

վիճակի (χ2=19,92, p<0,0001) և այն ռիսկ է ներգանգային բարդությունների զարգաց-

ման համար, որոնց դեպքերում 22,3%-ով ավելի հաճախ են թույլ տրվել սխալներ, 

քան բարդությունների բացակայության (χ2=19,24, p<0,0001):  

Աղյուսակ 1 

Գլխուղեղի ծանր սալջարդի ախտորոշման սխալները կախված գիտակցության  

խանգարման արտահայտվածությունից  

Գիտակցության խանգարման 

գնահատում ըստ ԳԽԳԱՍ-ի 

Ախտորոշման սխալ 
Ընդամենը 

չկա կա 

n % n % n % 

ոչ սահմանային 83 58,5 59* 41,5 142 65,4 

սահմանային 66 88,0 9* 12,0 75 34,6 

Ընդամենը 149 68,7 68 31,3 217 100,0 

Ծանոթացում - *χ2 =19,92, p<0,0001: 

Թեթև և միջին ՄԳՈՒՎ-ը հաճախ (79,4%(1500/1889) չի դրսևորվում գիտակցու-

թյան խանգարումով կամ մենինգեալ, կամ օջախային ախտանիշներով, ունենում է 

նյարդաբանական, այսպես կոչված, “համր” դրսևորում, որի դեպքում ախտորոշման 

սխալներն 6,9%-ով ավելի հաճախ են (աղ.2), քան գիտակցության խանգարումով, 

մենինգեալ կամ օջախային ախտանիշներով դրսևորման (χ2 =9,04, p=0,003): Այսպիսի 

օրինաչափություն է դիտվում առանց ԳՈՒՎ-ին բնորոշ օբյեկտիվ ախտանիշներով 

գլխուղեղի ցնցման նյարդաբանական դրսևորման դեպքում (χ2 =3,48, p=0,044), ինչն 

այնքան էլ հազվադեպ երևույթ չէ (8,1%(119/1467)):  

Գլխուղեղի ՀՇ հետազոտությամբ հայտնաբերված ներգանգային վնասվածքային 

փոփոխություններով ընթացող ՄԳՈՒՎ-ը (աղ.2) դեպքերի ավելի քան ¼-ում 

(25,8%(136/538)) ունի “համր” նյարդաբանական դրսևորում, որի դեպքում ախտորոշ-

ման սխալները 19,5%-ով ավելի հաճախ են թույլ տրվում, քան “արտահայտված” 

նյարդաբանական դրսևորման, երբ կան գիտակցության խանգարման, մենինգեալ 

կամ օջախային ախտանիշներ (χ2=18,84, p<0,0001):  

Աղյուսակ 2 

Ախտորոշման սխալների կախվածությունը թեթև և միջին ՄԳՈՒՎ-ի, ներգանգային  

վնասվածքային փոփոխությունների նյարդաբանական դրսևորումներից  

նյարդաբանական դրսևորումը 

Ախտորոշման սխալ 
Ընդամենը 

չկա կա 

n % n % n % 

Թեթև և միջին ՄԳՈՒՎ 
“համր” 1173 78,2 3271 21,8 1500 79,4 

“արտահայտված” 331 85,1 581 14,9 389 21,6 

Ընդամենը 1504 79,6 385 10,4 1889 100,0 

Ներգանգային վնասվածքային 

փոփոխություններ 

“համր” 77 56,6 592 43,4 136 25,8 

“արտահայտված” 306 76,1 962 23,9 402 74,2 

Ընդամենը 383 71,2 155 28,8 538 100,0 

Ծանոթացում  - 1χ2 =9,04, p=0,003;  2χ2=18,84, p<0,0001: 
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ՀՇ հետազոտություններով միայն գանգոսկրի կոտրվածք հայտնաբերված 

ՄԳՈՒՎ-ը դեպքերի 63,3%(57/90)-ում ունի “համր” նյարդաբանական դրսևորում: 
ՄԳՈՒՎ-ի կլինիկաձևաբանական նշված դրևորումների դեպքերում ընդհանուր 

առմամբ ախտորոշման սխալները 14,4%-ով ավելի հաճախ են թույլ տրվում, քան 

“արտահայտված” նյարդաբանական դրսևորման (χ2 =13,74, p<0,0001): Չնայած այս 

ամենին “համր” նյարդաբանական դրսևորում ունեցող ՄԳՈՒՎ-ով  հիվանդների մոտ 

դինամիկայում կարող է զարգանալ նոր օջախային, մենինգեալ ախտանիշներ, 

խորանալ գիտակցության խանգարումը, որը դիտվում է գլխուղեղի ծանր սալջարդով 

հիվանդների 13,4%(29/217)-ի մոտ: Նրանց շրջանում դինամիկայում գլխուղեղի ՀՇ 

հետազոտությամբ հայտնաբերվում են նոր արյունազեղման օջախներ, ուղեղի 

տեղային կամ տարածուն այտուցի ավելացում, իշեմիկ ինսուլտի նշաններ, որպես 

անոթային սպազմի արտահայտություն: Հայտնաբերվում են նաև թաղանթային 

արյունակույտի մեծացում, ներգանգային արյունակույտի ձևավորում, գլխուղեղի 

սուր ճնշման, դիսլոկացիոն երևույթների առաջացումով, որի հետ կապված հիվանդ-

ները վիրահատվում են: Նման ընթացք հայտնաբերվում է 0-24 ժամերում կրկնակի 

ՀՇ հետազոտություն անցած 45,2% (14/31)-ի հիվանդների շրջանում, որոնք կազմում 

են գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն անցած և վիրահատված ներգանագային արյու-

նակույտով հիվանդների 9,5%(14/148)-ը: Թեթև և միջին ՄԳՈՒՎ-ը 3,0%(57/1889) դեպ-

քում դրսևորվում է գիտակցության խանգարման սահմանային վիճակով, հետագա-

յում դիտվում է գիտակցության խանգարման երևույթների հետ զարգացում, որի դեպ-

քում ախտորոշման սխալները կազմում են 47,4%(27/57)՝ գերազանցելով գիտակցու-

թյան խանգարման “ոչ սահամանային” վիճակով դրևորման դեպքում թույլ տրվող 

ախտորոշման սխալներին 27,9%-ով (χ2 =26,37, p<0,0001):  

Ոչ վնասվածքային բնույթի ախտահարումները, ալկոհոլային հարբածությունը, 

որոնց ֆոնի վրա ընթացող ՄԳՈՒՎ-ն ավելի հաճախակի է (աղ. 3) դրսևորվում 

գիտակցության խանգարումով՝ չհամապատասխանելով ՄԳՈՒՎ-ի ծանրությանը:  

Աղյուսակ 3 

Ոչ վնասվածքային բնույթի այլ օրգանային ախտահարումների և ալկոհոլային 

հարբածության դերը գիտակցության խանգարման և ախտորոշման սխալի հարցում 

Ցուցանիշներ  

ոչ վնասվածքային բնույթի այլ 

օրգանային ախտահարում 

ալկոհոլային  

հարբածություն 

>, % χ2, p >, % χ2, p 

Գլխուղեղի ցնցում, գլխուղեղի  ցնցում? 

գիտակցության խանգարում 12,3 χ2 =29,17, p<0,0001 17,8 χ2=57,83, p<0,0001 

ախտորոշման սխալ 6,9 χ2 =4,05, p=0,04 8,3 χ2=4,02, p=0,045 

ՄԳՈՒՎ-ի մյուս տարատեսակները 

գիտակցության խանգարում 14,3 χ2 =9,58, p=0,002 32,5 χ2 =26,23, p<0,0001 

Ախտորոշման սխալ 9,4 χ2=4,85, p=0,03 13,7 χ2=5,30, p=0,02 
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Այսպես, գլխուղեղի ցնցումով հիվանդների մոտ ոչ վնասվածքային բնույթի այլ 

օրգանային ախտահարումների առկայության դեպքում գիտակցության խանգարում 

դիտվում է 12,3%-ով (χ2 =29,17, p<0,0001), իսկ ալկոհոլային հարբածության դեպքում 

17,8%-ով ավելի հաճախակի (χ2=57,83, p<0,0001), ՄԳՈՒՎ-ի մյուս տարատեսակ-

ներով հիվանդների մոտ՝ ոչ վնասվածքային բնույթի այլ օրգանային ախտահարում-

ների առկայության դեպքում 14,3%-ով (χ2 =9,58, p=0,002), ալկոհոլային հարբածու-

թյան դեպքում` 32,5%-ով (χ2 =26,23, p<0,0001): Արդյունքում ախտորոշման սխալները  

գլխուղեղի ցնցումով հիվանդների մոտ ոչ վնասվածքային բնույթի այլ օրգանային 

ախտահարումների առկայության դեպքում հաճախանում են 6,9%-ով (χ2 =4,05, 

p=0,04), ալկոհոլային հարբածության դեպքում՝ 8,3%-ով (χ2=4,02, p=0,045), ՄԳՈՒՎ-ի 

մյուս տարատեսակներով հիվանդների մոտ ոչ վնասվածքային բնույթի այլ օրգա-

նային ախտահումների առկայության դեպքում՝ 9,4%-ով (χ2=4,85, p=0,03), ալկոհոլա-

յին հարբածության դեպքում՝ 13,7%-ով (χ2=5,30, p=0,02): Ռենտգենաբանական և ՀՇ 

հետազոտությունների արդյունքներով հաստատվել է, որ ՄԳՈՒՎ-ը սակավադեպ 

(15,6%(511/3269)) է ընթանում գանգոսկրի կոտրվածքներով: Այսպիսի կոտրվածքների 

բացակայության դեպքում բարդ խնդիր է թեթև ՄԳՈՒՎ-ի նոզոլոգիական ձևերի 

տարբերակիչ ախտորոշումը, մասնավորապես գլխուղեղի թեթև սալջարդի  ախտո-

րոշման սխալները 14,6%-ով ավելի հաճախակի են, քան կոտրվածքների առկայու-

թյան դեպքում (χ2 =5,39, p=0,02):   
Ռենտգենաբանական և ՀՇ հետազոտությունների արդյունքների համեմատական 

գնահատականը փաստում է, որ գանգոսկրի կոտրվածքի բացակայության դեպքում 

ռենտգենաբանական հետազոտության արդյունավետությունը 77,0%(204/265) է, իսկ 

առկայության դեպքում՝ 59,6%(90/151), ինչը վկայում է ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշման հա-

մար վերջինիս օգտագործման անարդյունավետության մասին: ՀՇ հետազոտությամբ 

նկարագրված և վիրահատությամբ հայտնաբերված ներգանգային արյունակույտի 

տեղակայումն ու արտահայտվածության աստիճանը չեն համապատասխանում 

12,8%(19/148) դեպքերում, իսկ 4,1%(6/148)-ում՝ ներգանգային վնասվածքային փոփո-

խությունները չեն որակվում որպես արյունակույտ:   

ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշման գործընթացի կազմակերպման մոտեցումները միասնա-

կան չեն՝ կապված հետազոտությունների ընտրության, ժամկետի հետ (աղ.4): 

Ռենտգենաբանական հետազոտությամբ գանգոսկրի կոտրվածքի չհայտնաբեր-

ման դեպքերում ՀՇ հետազոտության իրականացման ձգձգումը ավելի քան 24 ժամով 

հաճախացնում է ախտորոշման սխալները 58,0%-ով (χ2 =26,95, p<0,0001): Մեր 

կողմից առաջարկվել է իրականացնել գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն ՄԳՈՒՎ-ով 

հիվանդի ընդունվելուց 0-24 ժամերում առանց գանգի ռենտգենաբանական հետազո-

տության, որի արդյունքում զգալիորեն կրճատվում են ախտորոշման սխալները, որոշ 

ԲՀ-ներում նույնիսկ և ռենտգենաբանական, և ՀՇ հետազոտություն անցած հիվանդ-

ների խմբի համեմատությամբ (Արմենիա` 28,4%-ով (χ2 =15,04, p=0,001), Սուրբ 

Գրիգոր Լուսավորիչ՝ 22,5%-ով (χ2 =7,554, p=0,023), Գյումրի՝ 49,6%-ով (χ2 =25,59, 

p<0,0001)): Այս մոտեցմամբ կրճատվում են նաև ոչ վնասվածքային բնույթի այլ օրգա-
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նային ախտահարումների և ալկոհոլային հարբածության  ֆոնին ընթացող ՄԳՈՒՎ-

ի ախտորոշման սխալները համապատասխանաբար 55,9%-ով (χ2 =32,67, p<0,0001) և 

72,3%-ով (χ2 =23,47, p<0,0001), նվազում է ախտորոշման համար ծախսվող ֆինանսա-

կան միջոցներն ի հաշիվ ռենտգենաբանական հետազոտության չիրականացման, 

որը կատարվել է ՀՇ հետազոտության հետ միասին ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների 

12,3%(416/3390)-ի մոտ՝ ՀՇ սարքավորում ունեցող ԲՀ-ներում: 

Աղյուսակ 4 

ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշման գործընթացի կազմակերպման մոտեցումները՝ կապված  

ախտորոշիչ հետազոտությունների ընտրության, ժամկետների հետ 

ԲՀ  / (%) ՀՇ Ռ1 Ն2 Ռ1 և ՀՇ ՀՇ 0-24ժ-ին ՀՇ ցուցում՝ Ռ-ով կոտրվածք 

Արմենիա 22,3 73,3 31,2 11,6 14,8 3χ2 =92,86, p<0,0001; 4χ2 =90,66, p<0,0001 

Էրեբունի 59,4 44,0 13,8 6,3 58,9 3χ2 =440,03, p<0,0001; 4χ2 =70,28, p<0,0001 

5Ս.Գ.Լուսավ. 28,3 93,6 60,8 22,9 23,9 χ2 =51,31, p<0,0001 

Գյումրի 20,3 54,8 5,1 8,4 15,6 χ2=12,99, p=0,002 

Վանաձոր 8,6 78,7 0,9 4,5 7,7 χ2=53,42, p<0,001 

Աշտարակ - 65,0 - - - - 

Հրազդան - 49,1 3,0 - - - 

Կապան - 96,6 - - - - 

Ծանոթացում`1-գանգի ռենտգենաբանական հետազոտություն,2-նյարդաօֆթալ-

մոլոգիական հետազոտություն, 3-“համր” նյարդաբանական դրսևորում, 4-“արտա-

հայտված” նյարդաբանական դրսևորում,5-Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲՀ: 

Մեր կողմից առաջարկվել է թեթև ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ընդունելիս նյարդա-

բանական և գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություններից բացի իրականացնել  նաև նյար-

դաօֆթալմոլոգիական հետազոտություն (աղ. 5), որը զգալիորեն կրճատում է ախտո-

րոշման սխալները` գլխուղեղի ցնցման դեպքում 16,6%-ով (χ2 =61,27, p<0,0001), 

գլխուղեղի թեթև սալջարդի՝ 35,4%-ով (χ2 =11,83, p=0,001): 

Աղյուսակ 5 

Ախտորոշման սխալների կապը նյարդաօֆթալմոլոգիական հետազոտությանից  

Նյարդաօֆթալմոլոգիական 

հետազոտություն 

Ախտորոշումը 
Ընդամենը 

անփոփոխ ճշտվել է 

n % n % n % 

Գլխուղեղի ցնցում 
չի իրականացվել 658 88,7 841 11,3 742 53,9 

իրականացվել է 457 72,1 1771 27,9 634 46,1 

ընդամենը 1115 81,0 261 19,0 1376 100,0 

Գլխուղեղի թեթև 

սալջարդ 

չի իրականացվել 154 79,8 392 20,2 193 45,7 

իրականացվել է 148 64,6 812 35,4 229 54,3 

ընդամենը 302 71,6 120 28,4 422 100,0 

Ծանոթացում  - 1χ2 =61,27, p<0,0001; 2χ2 =11,83, p=0,001: 

Նյարդաբանական դրսևորման և ռենտգենաբանական կամ ՀՇ  հետազոտություն-

ների արդյունքների համադրման արդյունքում ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշման գործըն-
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թացի կազմակերպման մոտեցումները նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներում որոշա-

կիորեն շեղված են Կոնովալովի կողմից առաջարկված ԳՈՒՎ-ի դասակարգումից, 

ինչպես նաև տարբերվում են միմյանցից (Արմենիա` κ=0,45 (p<0,0001), Էրեբունի` 

κ=0,56 (p<0,0001), Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ` κ=0,30 (p=0,05)): Դրանցից էապես 

տարբերվում են մյուս ԲՀ-ներում առկա մոտեցումները՝ հատկապես այնպիսի ԲՀ-

ներում, որտեղ չկա նյարդավիրաբուժական ծառայություն (χ2 =223,75, p<0,0001): 

Այդպիսի ԲՀ-ներում գլխուղեղի ցնցում ախտորոշումով  հիվանդների 48,3%(96/197)-ը 

գտնվել են գիտակցության խանգարման սահմանային վիճակում կամ ոչ սահմա-

նային վիճակում, սակայն ունեցել են մենինգեալ կամ օջախային ախտանիշներ կամ 

գանգոսկրի կոտրվածք: Նյարդավիրաբուժական ծառայություն ունեցող ԲՀ-ներից 

Գյումրիում և Վանաձորում նման հիվանդները կազմում են համապատասխանա-

բար՝ 9,5%(20/210) և 13,4%(16/119): Վերջինս պայմանավորված է նրանով, որ նյար-

դավիրաբուժական ծառայությունը շրջանային ԲՀ-ներում իրականացվում է 1 նյար-

դավիրաբույժի կողմից և հիվանդների մի մասը բուժօգնություն է ստանում հերթա-

պահ նյարդաբանի, վնասվածքաբանի կամ վիրաբույժի կողմից: Սա ընդգծում է 

ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշման գործընթացում նյարդավիրաբույժի խորհրդատվության 

խիստ կարևորությունը, որը հնարավոր է ժամանակակից հեռահաղորդակցման 

միջոցների և համացանցի կիրառմամբ: 

ՄԳՈՒՎ-ի բուժման գործընթացի կազմակերպման արդի մոտեցումներում հայտ-

նաբերվել են մի շարք թերացումներ՝ կապված հոսպիտալացնելիս բաժանմունքի, 

բուժման եղանակի, բուժական միջացառումների և դեղորայքայի ընտրության, տևո-

ղության, փոփոխության հետ, որոնցում առաջնահերթություն տրվում է ՄԳՈՒՎ-ի 

նյարդաբանական դրսևորմանը, հաճախ չի կարևորվում գլխուղեղի ՀՇ հետազոտու-

թյամբ վնասվածքային ախտաձևաբանական փոփոխությունների հայտնաբերումը: 

Նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներում ՀՇ հետազոտության իրականացումը (0-24 ժամե-

րում) բուժական մարտավարության մշակման համար կարևորվում է 36,6%(595/1625) 

դեպքերում, նյարդավիրաբուժական ծառայություն ունեցող ԲՀ-ներում՝ 17,8%(88/461): 

Մինչդեռ, ՀՇ հետազոտությամբ հայտնաբերված ներգանգային վնասվածքային փո-

փոխություններն ամեն 4-րդ հիվանդի մոտ չեն դրսևորվում մենինգեալ կամ օջախա-

յին ախտանիշներով, գիտակցության խանգարման սահմանային վիճակով` ունենա-

լով գլխուղեղի ցնցմանը բնորոշ նյարդաբանական դրսևորումներ, որոնց դեպքում 

ընտրվող բուժական միջոցառումները, դեղորայքն անբավարար են: ՄԳՈՒՎ-ի բու-

ժական գործընթացի կազմակերպման այսպիսի մոտեցումը պայմանավորված է 

նրանով, որ իրականացնելով գանգի ռենտգենաբանական հետազոտություն և չհայտ-

նաբերելով կոտրվածք՝ գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն հաճախ չի իրականացվում: 

Մինչդեռ ՄԳՈՒՎ-ը մեծավ մասամբ չի ընթանում գանգոսկրի կոտրվածքներով: 

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների մոտ փոփոխվում են բուժման 

եղանակները կամ դեղորայքային բուժման կուրսը՝հաշվի առնելով հիվանդի ընդուն-

վելուց 24 ժամ հետո իրականացված գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության արդյունքները, 

որը դիտվել է նեղ մասնագիտացված ԲՀ-երում՝ 7,9% (128/1625) դեպքերում, նյարդա-
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վիրաբուժական ծառայություններ ունեցող ԲՀ-ներում՝ 5,0%(23/461): Մեր կողմից 

առաջարկվել է ՄԳՈՒՎ-ի բուժական մարտավարությունը մշակել ոչ միայն ՄԳՈՒՎ-

ի նյարդաբանական դրսևորման, այլև հիվանդի ընդունվելուց 0-24 ժամերում իրակա-

նացվող գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության արդյունքների հիման վրա: Սրա շնորհիվ 

տարբեր ԲՀ-ներում բարելավվել են ոչ միայն ՄԳՈՒՎ-ի ծանր ձևերի, օրինակ գլխու-

ղեղի ծանր սալջարդի (28,7-53,3%-ով) ելքերը, այլ նույնիսկ գլխուղեղի ցնցման ելքերը 

(35,1-40,6%-ով, χ2 =11,55, p=0,003; χ2 =19,88, p<0,0001), ինչպես նաև հնարավոր է դար-

ձել` ռացիոնալ կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժման շնորհիվ՝ կրճատել ին-

տենսիվ թերապիայի և ստացիոնար բուժման տևողությունը (F=7,961, p=0,004; F=7,173, 

p=0,006; F=4,763, p=0,005; F=4,800, p=0,049): 

Մեր կողմից առաջարկվել է ՄԳՈՒՎ-ի բուժական գործընթացի կազմակերպման 

և մարտավարության մշակման ժամանակ անպայման ընդգրկել նյարդաօֆթալմո-

լոգիական հետազոտությունը, որին նշանակություն էր տրվում կեսից պակաս դեպ-

քերում (42,9%(984/2294): Այս մոտեցմամբ բարելավվում են ՄԳՈԻՎ-ի ելքերը 29,1%-

ով  (χ2=214,13, p<0,0001), նվազում ներգանգային բարդություններ 2,8%-ով  (χ2=12,77, 

p=0,005):  

ՄԳՈՒՎ-ի զարգացման տարբեր փուլերում բուժական մարտավարությունը 

մշակվում է, հիմնականում, հիվանդի նյարդաբանական վիճակում տեղի ունեցող 

փոփոխություններին համահունչ: Ներգանգային վնասվածքային փոփոխությունները 

հայտնաբերվում են գլխուղեղի ՀՇ հետազոտությամբ նեղ մասնագիտացված կամ 

նյարդավիրաբուժական ծառայություն ունեցող ԲՀ-ներում ստացիոնար բժշկական 

օգնություն ստացող 25,8% (538/2086) հիվանդների շրջանում, դրանց հնարավոր առ-

կայությունը մնում է անհայտ 60,3% (1258/2086)-ի շրջանում գլխուղեղի ՀՇ հետազո-

տություն չիրականացնելու պատճառով, իսկ գլխուղեղի ՀՇ դինամիկ հսկողություն 

անց է կացվում 8,8% (183/2086)-ի մոտ:  

Մեր կողմից առաջարկվել է ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների բուժական մարտավարու-

թյան մշակման ժամանակ հետևել ոչ միայն նյարդաբանական վիճակում ընթացող 

զարգացումներին, այլև գլխուղեղի ՀՇ դինամիկ հսկողության անցկացմանն առաջ-

նակի ՀՇ-ից հետո 0-24 ժամերին և 24 ժամից հետո: Հիմնավորվել է, որ առաջնակի 

ՀՇ-ից հետո 0-24 ժամերին իրականացված գլխուղեղի ՀՇ դինամիկ հսկողություն 

անցած հիվանդների 45,2%(14/31)-ի մոտ հայտնաբերվում է ներգանգային վնասված-

քային փոփոխությունների այնպիսի ձևափոխում, որն առաջացնում է գլխուղեղի 

ճնշում և պահանջում վիրահատական բուժում: Կոնսերվատիվ բուժված հիվանդների 

մոտ 24 ժամից հետո անցկացվող գլխուղեղի ՀՇ դինամիկ հսկողության շնորհիվ հնա-

րավոր է դառնում հայտնաբերել ներգանգային տարածությունում ընթացող վնաս-

վածքային փոփոխությունների զարգացումները, մասնավրապես, բարդությունները 

հայտնաբերվում են 6,8%-ով ավելի հաճախակի, ՄԳՈՒՎ-ի ելքերը բարելավվում են 

15,6%-ով (χ2=34,44, p<0,0001): Վիրահատված հիվանդների մոտ հետվիրահատական 

շրջանում գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության իրականացմամբ բարդությունները հայտ-

նաբերվում են 32,3%-ով ավելի հաճախակի (χ2=22,99, p<0,0001), նվազում են մահվան 
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ելքերը 4,6%-ով: Իսկ  կոնսերվատիվ բուժված հիվանդների շրջանում գլխուղեղի ՀՇ 

հետազոտության կրկնմամբ՝ առաջին 24 ժամերին և 24 ժամից հետո, բարդություն-

ները հայտնաբերվում են 7,8%-ով ավելի հաճախակի, նվազում են մահվան ելքերը 

1,2%-ով:  

Նեղ մասնագիտացված կամ նյարդավիրաբուժական ծառայություն ունեցող ԲՀ-

ներում վերակենդանացման բաժանմունքներ ընդունվում են թեթև և միջին ՄԳՈՒՎ-

ով հիվանդների 2,1-18,4%-ը, առանձին ԲՀ-ներում՝ նույնիսկ 49,8% (107/215)-ը, կամ 

ավելի՝ մինչև 96,2%(638/663)-ը: Գլխուղեղի ծանր սալջարդով հիվանդների 66,7%-

95,3%-ն ընդունվում են վերակենդանացման բաժանմունք: Թեթև և միջին ՄԳՈՒՎ-ի 

ելքը չունի էական կախվածություն բաժանմունքի ընտրությունից, որտեղ հոսպիտա-

լացվում է հիվանդը: Նման հիվանդներին մեր կողմից առաջարկվել է հոսպիտալաց-

նել նյարդավիրաբուժական բաժանմունքներ:  

Տարբերվում են բուժական գործընթացի կազմակերպման մոտեցումներն ինտեն-

սիվ թերապիայի տևողության հարցում, մասնավորապես, հիվանդի վիճակի կայու-

նացումից, գիտակցության մակարդակի պարզեցումից, կենսական կարևոր ֆունկ-

ցիաների խանգարումների վերացումից հետո՝ հիվանդին վերակենդանացման բա-

ժանմունքից նյարդավիրաբուժական բաժանմունք տեղափոխելու ժամկետների հար-

ցում: Հիվանդի վիճակի կայունացումից հետո ինտենսիվ թերապիան շարունակվում 

է ավելի քան 24 ժամ տևողությամբ՝ թեթև և միջին աստիճանի ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդնե-

րի մինչև 31,3%-ի շրջանում, որից ելքերն էապես չեն փոխվում: Մեր կողմից առա-

ջարկվել է, որ ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդի վիճակի կայունացումից, գիտակցության և կեն-

սական կարևոր ֆունկցիաների խանգարումների վերացումից հետո ինտենսիվ թե-

րապիան չշարունակել 24 ժամից ավելի, իսկ հետագա բուժումը կազմակերպել նյար-

դավիրաբուժական բաժանմունքում: Այս առաջարկի գործնական կիրառման արդ-

յունքում ՄԳՈՒՎ-ի ծանր ձևերի՝ գլխուղեղի ծանր սալջարդի և ներգանգային արյու-

նակույտի ելքը ոչ միայն չի վատթարացել, այլև առանձին ԲՀ-ներում զգալիորեն բա-

րելավվել է, մասնավորապես “Արմենիա” ԲՀ-ում ներգանգային արյունատույտի ելքը 

բարելավվել է 34,3%-ով (χ2=7,37, p=0,025), “Էրեբունի”-ում՝ 51,9%-ով (χ2=12,67, 

p=0,002), գլխուղեղի ծանր սալջարդի ելքը “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ”-ում 16,4%-ով 

(χ2=16,47, p<0,0001): Արդյունքում տարբեր ԲՀ-ներում նվազում է վերակենդանացման 

բաժանմունքի ծանրաբեռնվածությունը և դրանով պայմանավորված բուժման ծախ-

սատարությունը: Մեր դիտարկման տակ գտնվող ԲՀ-ներում ՄԳՈՒՎ-ի ստացիոնար 

բուժման տևողության ուսումնասիրությանար արդյուքներով պարզվել է, որ  բոլոր 

ԲՀ-ներում ոչ սակավ դեպքերում հիվանդների շրջանում դիտվում է նյարդաբանա-

կան շեղումների հետ զարգացում և գանգատների վերացում, սակայն հիվանդները 

դուրս են գրվում ստացիոնարից ոչ թե բժշկական ցուցումով, այլ հրաժարման 

պատճառով: ՄԳՈՒՎ-ի տարածված տարատեսակներով հիվանդների շրջանում այդ 

երևույթը հազվադեպ չէ: Մասնավորապես, գլխուղեղի ցնցումով հիվանդների շրջա-

նում վերոնշյալ դեպքերը հասնում են մինչև 60,0%, իսկ գլխուղեղի թեթև և միջին 

սալջարդով հիվանդների շրջանում՝ մինչև 51,1%: Այսպիսի մոտեցման արդյունքում 
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մեծ է նյարդավիրաբուժական հիվանդների համար ծավալված մահճակալների զբաղ-

վածությունը, համապատասխան բաժանմունքների ծանրաբեռնվածությունը և դրա-

նով պայմանավորված ֆինանսական ծախսերը, որոնք կրճատելու համար մեր կող-

մից առաջարկվել է հիվանդներին դուրս գրել նյարդաբանական վիճակում առկա 

շեղումների հետ զարգացման դեպքում:   

Վիրահատական տեխնիկայի ժամանակակից առաջընթացի պայմաններում 

դեռևս բարձր է ներգանգային արյունակույտով հիվանդների վիրահատական բուժ-

ման մահվան ելքերը (16,6%(25/151), դրա հետ մեկտեղ հիվանդների մի մասը դուրս է 

գրվում հաշմանդամության բերող արատներով (31,8%(48/151): Վիրահատության 

իրականացման ժամկետների և կիրառվող վիրահատական եղանակների ընտրու-

թյան հարցում չկան միասնական բժշկակազմակերպչական մոտեցումներ, որոնք 

տարբերվում են ինչպես տարբեր, այնպես էլ միևնույն ԲՀ-ներում: Վերլուծության 

արդյունքներից պարզվել է, որ գլխուղեղի ճնշման համախտանիշով ընթացող ներ-

գանգային արյունակույտի ելքերը կախված են հիվանդության զարգացման փուլից, 

մասնավորապես, գիտակցության խանգարման արտահայտվածությունից և վիրա-

հատության անցկացման ժամկետից, այլ ոչ վիրահատական եղանակից: Մահվան 

ելքերը 25,0%-ով ավելի հաճախակի (χ2=19,93, p<0,0001)  դիտվում են գիտակցության 

խանգարման սահմանային վիճակում գտնվող հիվանդների շրջանում՝ կազմելով 

30,8%(20/65): Ըստ մեզ, վիրահատության օպտիմալ ժամկետն առաջին 3 ժամերն են: 

Գիտակցության խանգարման սահմանային վիճակում գտնվող հիվանդների շրջա-

նում վիրահատության ձգձգումը 3-5 ժամով մեծացնում է մահվան ելքերի հաճա-

խականությունը՝  12,8%-ով, իսկ 5 ժամից ավելի` 39,5%-ով (2χ2=8,23, p=0,008): Հարկ է 

նշել, որ նման հիվանդներին տարբեր մարզկենտրոններից նեղ մասնագիտացված 

ԲՀ-ներ ավտոմոբիլային տրանսպորտով տեղափոխումները տևում են ավելի քան 3 

ժամ, որից ավելի արագ տեղափոխումը հնարավոր է միայն ավիացիոն տրանսպոր-

տով կամ անհնար է առհասարակ: Խնդրի կարևորությունն առավել արտահայտիչ է, 

հաշվի առնելով, որ բացի Գյումրիից, մնացած շրջանային ԲՀ-ներում վիրահատու-

թյուններ գրեթե չեն իրականացվում (3 դեպք): Նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներում 

բոլոր վիրահատված հիվանդներին նպատակահարմար է տեղափոխել վերակենդա-

նացման բաժանմունք ինտենսիվ թերապիայի իրականացման նպատակով, չնայած 

որի վերակենդանացման բաժանմունք տեղափոխությունները կատարվում են միայն 

78,4-93,8% դեպքերում: Նյարդավիրաբուժական ծառայություններ ունեցող շրջանա-

յին ԲՀ-ներում ՄԳՈՒՎ-ին համապատասխան բուժման դեպքում գլխուղեղի 

ցնցման/? ելքերը նշանակալիորեն (χ2=12,87, p=0,002;  χ2=12,38, p=0,002) ավելի բարե-

նպաստ են (27,6-47,8%-ով), քան սիմպտոմատիկ բուժման: Այդ ԲՀ-ներում ՄԳՈՒՎ-ին 

համապատասխան բուժում անցկացվում է 34,7-89,6% դեպքերում, իսկ մյուս շրջա-

նային ԲՀ-ներում՝ 34,6-63,2%-ում: ՄԳՈՒՎ-ի ելքերի վրա բացասաբար են ազդում ոչ 

վնասվածքային բնույթի այլ օրգանային ախտահարումները և ալկոհոլի չարաշահու-

մը: Նման հիվանդների մոտ 2,9-7,4%-ով մեծանում է մահվան ելքերի հաճախակա-

նությունը (χ2=58,99, p<0,0001; χ2=7,21, p=0,027), իսկ ոչ վնասվածքային բնույթի այլ 
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օրգանային ախտահարումների դեպքերում 1,7-5,1%-ով ավելի հաճախակի (χ2=63,02, 

p<0,0001) են բարդությունները, երկարատև է ստացիոնար բուժման տևողությունը (t=-

2,67, p=0,008): 

 
Նկար 2: ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների ստացած բժշկական օգնությունը 

ԲՀ-ներ տեղափոխված ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների 38,8% (1452/3746)-ը չի հոսպի-

տալացվում՝ ստանալով ամբուլատոր բշժկական օգնություն (նկ. 2): Նրանցից շատե-

րը (90,5%(1314)) հրաժարվում են առաջարկված հոսպիտալացումից, մի մասն էլ չի 

հոսպիտալացվում՝ այլ ԲՀ-ներ տեղափոխվելու պատճառով (9,5%(138)):  

Ամբուլատոր բշժկական օգնության կազմակերպման մոտեցումները տարբերվում 

են դիտարվող ԲՀ-ներում (աղ. 6): Հարկ է նշել, որ միայն “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” 

ԲՀ-ում և Կապանում են բոլոր հիվանդները հոսպիտալացվում: Նեղ մասնագիտաց-

ված ԲՀ-ներում ամբուլատոր սպասարկված բոլոր հիվանդներն անցնում են նյարդա-

բանական զննում, սակայն ախտորոշիչ հետազոտություններն իրականացվում են ոչ 

բոլոր, իսկ նյարդաօֆթալմոլոգիական հետազոտությունը, էխոէնցեֆալոսկոպիան, 

իրականացվում են հատուկենտ դեպքերում, որոնք չեն իրականացվում շրջանային 

ԲՀ-ներում:   

Աղյուսակ 6 

Ամբուլատոր կարգով իրականացվող ախտորոշիչ հետազոտությունները 

հետազոտություններ գանգի ռենտգենաբանական գլխուղեղի ՀՇ ընդամենը 

հիվանդանոցներ n % n % n % 

Արմենիա 444 69,8 15 2,4 636 100,0 

Էրեբունի 204 42,6 272 56,8 479 100,0 

Գյումրի 45 33,3 1 0,7 135 100,0 

Վանաձոր 23 42,6 0 0,0 54 100,0 

Աշտարակ 35 50,7 0 0,0 69 100,0 

Հրազդան 35 44,3 0 0,0 79 100,0 

 Նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներում զգալիեորեն տարբերվում են ամբուլատոր 

բժշկական օգնության կազմակերպման մոտեցումները՝ ՄԳՈՒՎ-ի նյարդաբանական 

դրսևորումներից կախված իրականացվող հետազոտությունների ընտրությունից: 

Մասնավորապես, առանց մենինգեալ կամ օջախային ախտանիշների դրսևորվող 

ՄԳՈՒՎ-ի դեպքում “Արմենիա” ԲՀ-ում, հիմնականում, իրականացվում է գանգի 
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ռենտգենաբական հետազոտություն (70,3%(438/623)), իսկ գլխուղեղի ՀՇ հետազոտու-

թյունը` խիստ սակավադեպ (2,2%(14/623): Նման հիվանդների մոտ այն ավելի հաճա-

խակի է իրականացվում “Էրեբունի” ԲՀ-ում (41,3%(184/446)), որտեղ գլխուղեղի ՀՇ 

հետազոտությանը տրվում մեծ է նշանակություն (χ2 =6,071, p=0,048): Մեր կողմից 

առաջարկվել է շրջանային ԲՀ-ներում ուշադրություն դարձնել ռենտգենաբանական 

հետազոտության արդյունքներին և գանգոսկրի կոտրվածքի հայտնաբերման դեպ-

քում ախտորոշել գլխուղեղի սալջարդ, այլ ոչ գլխուղեղի ցնցում, որը հանդիպում է 

4,1-8,7% դեպքերում: 

Ամբուլատոր պայմաններում ոչ լիրաժեք հետազոտման պատճառով հիվանդնե-

րին հաճախակի (78,9%(1145/1452) չեն տրվում խորհուրդներ, որոնք կարևոր են 

ՄԳՈՒՎ-ի բարդությունների, հետևանքների և անցանկալի ելքերի կանխարգելման 

համար: ՄԳՈՒՎ-ի սուր շրջանից հետո կյանքին անմիջական վտանգ կարող է 

սպառնալ քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի զարգացումը: Նման դեպքերում 

առաջանում է վիրահատական բուժման անհրաժեշտություն, որը հնարավոր է 

ավարտվի հաշմանդամության առաջացման (14,0%(23/165)) կամ մահվան ելքերով 

(3,6%(6/165)): Մահվան ելքերն ավելի հաճախակի (8,9%-ով) են դիտվում քրոնիկա-

կան սուբդուրալ արյունակույտի գիտակցության խանգարման սահմանային վիճա-

կով դրսևորվման դեպքերում (χ2 =5,12, p=0,024, OR=5,6 (95% CI 1,1-29,5)): 

ՄԳՈՒՎ-ից հետո զարգացող քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտով 3,0% 

(5/165) հիվանդների  մոտ ի հայտ է բերվում գանգոսկրի կոտրվածք: Նեղ մասնագի-

տացված ԲՀ-ներում ամբուլատոր բժշկական օգնություն ստացած ՄԳՈՒՎ-ով հի-

վանդների մոտ ռենտգենաբանական հետազոտությամբ գանգոսկրի կոտրվածք 

հայտնաբերվում է 1,9-2,1% դեպքերում: Ստացվում է, որ նույնիսկ նեղ մասնագիտաց-

ված ԲՀ-ներում ամբուլատոր բժշկական օգնություն ստացած ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդ-

ների շրջանում հաճախակի է անցկացվում նյարդաբանական զննում, ռենտգենաբա-

նական հետազոտություն, որոնցով գանգոսկրի կոտրվածքներ չեն հայտնաբերվում, 

հիվանդները հրաժարվում են հոսպիտալացումից, ներգանգային վնասվածքային փո-

փոխությունների առկայությունը չի ճշտվում, հիվանդության զարգացման շարժը 

մնում է անհայտ: Հիվանդների այդ խմբում մեծ է ՄԳՈՒՎ-ից հետո քրոնիկական 

սուբդուրալ արյունակույտի զարգացման վտանգը: Առավել խոցելի են ավագ տարիքի 

(≥60 տարեկան, z=1,89, p<0,0001) ոչ վնասվածքային բնույթի այլ օրգանային ախտա-

հարումներով տառապող ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդները (z=2,11, p=0,035): Ռիսկը նվազեց-

նելու համար մեր կողմից առաջարկվել է ՄԳՈՒՎ-ի սուր շրջանում անցկացնել ոչ 

միայն նյարդաբանական զննում, այլև գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն, որը սակա-

վադեպ է իրականացվում նման հիվանդների շրջանում, հատկապես “Արմենիա” ԲՀ-

ում (2,4%(15/636)):  

Ներգանգային վնասվածքային փոփոխությունների առկայության դեպքում առա-

ջարկվել է իրականացնել գլխուղեղի ՀՇ դինամիկ հսկողություն, որը հնարավորու-

թյուն է տալիս հայտնաբերել ՄԳՈՒՎ-ից հետո քրոնիկական սուբդուրալ արյունա-

կույտի զարգացումը և ձեռնարկել անհրաժեշտ բուժական միջոցառումներ:  Մեր կող-
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մից առաջարկվել է ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների շրջանում սահմանել դիսպանսեր հսկո-

ղություն (նյարդաբանական ախտանիշների պահպանման կամ զարգացման դեպ-

քում` ՀՇ հետազոտության կիրառմամբ) առնվազն առաջին 3 ամիսների ընթացքում, 

քանզի քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտը արյունակույտը 50,3%(83) դեպքում 

առաջանում է մեկ ամսվա, 18,8%(31) դեպքում` երկու ամսվա, 6,7%(11)-ում` 3 ամսվա 

ընթացքում, իսկ 24,2%(40) դեպքում` 3 ամսից հետո: Այդպիսի հսկողության բացա-

կայությունը դժվարեցնում է ՄԳՈՒՎ-ից հետո զարգացող քրոնիկական սուբդուրալ 

արյունակույտի ախտորոշումը, ինչի մասին է վկայում այն փաստը, որ վնասված-

քային բնույթի քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտով հիվանդների մոտ նախա-

հոսպիտալային փուլում թույլ են տրվում ախտորոշման բազմաթիվ (94,0%(47/51)) 

սխալներ տեղամասային նյարդաբանների կամ շտապ օգնության բժիշկների կողմից: 

Ինչպես նաև այն, որ  հոսպիտալային փուլում ախտորոշման սխալները սակավա-

դեպ են (4,2%(7/165)), որի հիմնական պատճառն է հանդիսանում գլխուղեղի ՀՇ հե-

տազոտության ձգձգումը ավելի քան 24 ժամ (χ2 =81,23, p<0,0001): Մեր կողմից առա-

ջարկվել է անամնեզում գլխի հարված ստացած անձանց շրջանում նյարդաբանական 

ախտանիշների առկայության կամ զարգացման դեպքերում իրականացնել գլխուղե-

ղի ՀՇ հետազոտություն 0-24 ժամերում:  

ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական օգնության կազմակերպման 

կարևորագույն բաղադրիչներից է բուժտարահանումը, դրա տարբեր փուլերում իրա-

կանացվող ախտորոշիչ ու բուժական միջոցառումների ընտրությունը:  

Հանրապետության տարբեր շրջաններից նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներ տեղա-

փոխվող հիվանդներին վերաբերյալ գրանցամատյաններում արձանագրված տեղե-

կությունների ուսումնասիրության արդյունքներով ի հայտ են գալիս մի շարք թերու-

թյուններ, որոնցից են շրջանային ԲՀ-ներում ախտորոշման և բուժական միջոցա-

ռումներին, հիվանդի տեղափոխման անհրաժեշտությանը և ժամկետներին առնչվող 

սխալները: Արդյունքում անհարկի մեծանում է նեղ մաասնագիտացված ԲՀ-ների 

աշխատանքի ծանրաբեռնվածությունը վերակենդանացման և նյարդավիրաբուժա-

կան բաժանմունքներում, բժշկական օգնության համար ծախսվող ֆինանսական մի-

ջոցների ծավալը: Այսպես, շրջանային ԲՀ-ներում թույլ են տրվում ախտորոշման 

բազմաթիվ սխալներ նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներ տեղափոխված հիվանդների 

շրջանում, հատկապես ՄԳՈՒՎ-ի առավել տարածված տարատեսակի՝ գլխուղեղի 

ցնցման (66,0%(70/106)) դեպքերում (աղ. 7): Մտահոգիչ է նաև գլխուղեղի ծանր սալ-

ջարդի ախտորոշման հարցում թույլ տրված սխալների մեծ մասնաբաժինը 

(89,8%(44/49)):  

Խնդրի լուծման համար մեր կողմից առաջարկվել է մարզկենտրոնների ԲՀ-ներում 

ստեղծել գլխուղեղի ՀՇ և նյարդաօֆթալմոլոգիական հետազոտությունների անցկաց-

ման հնարավորություն, ներդնել հեռահաղորդակցության համակարգեր՝ նեղ մաս-

նագիտական խորհրդատվություն իրականացնելու համար: Այս առաջարկով հնա-

րավոր է կրճատել բուժտարահանման ծավալները առնվազն 38,5%-ով՝ ի հաշիվ 

գլխուղեղի ցնցումով (106/275) հիվանդներին տեղերում բուժման: 
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Աղյուսակ 7  

 Շրջանային ԲՀ-ներում թույլ տրված ախտորոշման սխալները նեղ մասնագիտացված  

ԲՀ տեղափոխված հիվանդների մոտ 

Վերջնական ախտորոշումը 

Ախտորոշման սխալ 
Ընդամենը 

չկա կա 

n % n % n % 

Գլխուղեղի ցնցում/? 36 34,0 70 66,0 106 100,0 

Գլխուղեղի թեթև,միջին սալջարդ 0 0,0 66 100,0 66 100,0 

Գլխուղեղի ծանր սալջարդ 5 10,2 44 89,8 49 100,0 

Ներգանգային արյունակույտ 9 21,4 33 78,6 42 100,0 

Ներհրված կոտրվածք 0 0,0 12 100,0 12 100,0 

Ընդամենը 50 18,2 225 81,8 275 100,0 

Շրջանային ԲՀ-ներում գործող բժշկակազմակերպչական մոտեցումների համա-

ձայն, առավել նախընտրելի է ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդին անմիջական ուղեգրումը նեղ 

մասնագիտացված ԲՀ-ներ՝ առանց դեղորայքային բուժման իրականացման (63,6% 

(175/275)), իսկ դեղորայքային բուժման իրականացման դեպքերում, այն մեծամաս-

նությամբ (z=3,60, p=0,0003) կրում է սիմպտոմատիկ բնույթ (14,9%(41/275)) կամ լինում 

է ՄԳՈՒՎ-ին անհամապատասխան (9,8%(27/275)): Մինչդեռ հիվանդներին մինչև 

տեղափոխելը ՄԳՈՒՎ-ին համապատասխան բուժման իրականացնման դեպքում 

գլխուղեղի ճնշման համախտանիշով ընթացող ներգանգային արյունակույտի բար-

դությունները, մահվան ելքերն 36,7-93,8%-ով ավելի սակավադեպ են, քան սիմպտո-

մատիկ կամ ԳՈՒՎ-ին անհամապատասխան բուժման (χ2=7,35, p=0,025):  

Հիվանդների տեղափոխման ցուցումների վերաբերյալ իրականացված ուսումնա-

սիրության արդյունքներից պարզվել է, որ գիտակցության խանգարման ոչ սահմա-

նային վիճակով, առանց մենինգեալ կամ օջախային ախտանիշների հիվանդները 

50,3%-ով ավելի հաճախակի (χ2=36,26, p<0,0001), իսկ գլխուղեղի ծանր սալջարդով 

հիվանդները 48,7%-ով սակավադեպ (χ2=38,21, p<0,0001) են տեղափոխվում նյարդա-

վիրաբուժական և ՀՇ իրականացնող ծառայություններից զուրկ շրջանային ԲՀ-նե-

րից, քան այդ ծառայություններն ունեցողներից (աղ.8): 

Աղյուսակ 8 

Հիվանդների տեղափոխման ցուցումները` կապված ՄԳՈՒՎ-ի նյարդաբանական  

դրսևորումներից և ծանրության աստիճանից 

Նյարդավիրա-

բուժական, ՀՇ 

ծառայություն 

Կլինիկական դրսևորում ըստ խմբերի Ախտորոշում 

1-ին 2-րդ 3-րդ 

Գլխուղեղի 

ցնցում/? 

Գլխուղեղի 

թեթև, միջին 

սալջարդ 

Գլխուղեղի 

ծանր 

սալջարդ 

n % n % n % n % n % n % 

ունեցող ԲՀ-ներ 211 41,2 13 25,5 17 33,3 11 21,6 13 25,5 272 52,9 

չունեցող ԲՀ-ներ 651 91,5 3 4,2 3 4,2 35 49,3 33 46,5 32 4,2 

Ընդամենը 86 70,5 16 13,1 20 16,4 46 37,7 46 37,7 30 24,6 

Ծանոթացում  - 1χ2=36,26, p<0,0001; 2χ2=38,21, p<0,0001: 



25 

 

Տեղափոխման ցուցումներում էական է նաև գանգոսկրի կոտրվածքի առկայու-

թյունը: Այն հայտնաբերվում է ռենտգենաբանական հետազոտությամբ, որի իրա-

կանացվում է 31,8-72,4% դեպքերում: Ռենտգենաբանորեն գանգոսկրի կոտրվածքի 

հնարավոր առկայությունը չպարզելու դեպքում հիվանդների տեղափոխությունը 

նպատակահարմար չէ, եթե հաշվի առնենք, որ տեղափոխված հիվանդների նկատելի 

հատվածում (37,7%) ախտորոշվում է գլխուղեղի ցնցում, որը չի դրսևորվում գիտակ-

ցության խանգարման սահմանային վիճակով, մենինգեալ կամ օջախային ախտա-

նիշներով: Գլխուղեղի ՀՇ սարքավորում ունեցող շրջանային ԲՀ-ներում հաճախակի 

այն չի օգտագործվում նախքան հիվանդների տեղափոխումը (Վանաձոր 69,0% 

(20/29), Գյումրի՝ 59,1%(13/22)) նեղ մասնագիտացված ԲՀ-ներ: Շրջանային ԲՀ-ներից 

տեղափոխվող (122) հիվանդների մոտ հազվադեպ են կատարվել և նյարդաօֆթալմո-

լոգիական (0,8%(1)), ԷխոԷՍ (4,9%(6)) հետազոտություններ:  

Շրջանային ԲՀ-ներում ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդները մինչև տեղափոխվելը 47,5%(58)  

դեպքերում հոսպիտալացվում են, իսկ 52,5% (64)-ում` ստանում ամբուլատոր բժշկա-

կան օգնություն: Գյումրիում հիվանդները հավաստիորեն (χ2=11,50, p=0,003) ավելի 

հաճախ են հոսպիտալացվել վերակենդանացման բաժանմունք, ստացել ինտենսիվ 

թերապիա (50,0%(11/22)), այնուհետև միայն տեղափոխվել նեղ մասնագիտացված ԲՀ, 

քան Վանաձոր (24,1% (7/29)) ԲՀ-ում, իսկ մնացած ԲՀ-ներում վերակենդանացման 

բաժանմունք չեն ընդունվել ու չեն ստացել ինտենսիվ թերապիա: Աշտարակից 

տեղափոխված գրեթե բոլոր հիվանդները (96,4%(27/28) սպասարկվում են ամբու-

լատոր կարգով:  

Դեղորայքային բուժում իրականացվում է 73,0%(89/122) տեղափոխվող  հիվանդ-

ների շրջանում: Աշտարակում (χ2=38,06, p<0,0001) ավելի հաճախ է կատարվում 

սիմպտոմատիկ բուժում (66,7%(10/15), քան Գյումրիում (35,3%(6/17)) և Հրազդանում 

(18,8%(6/32)), իսկ ՄԳՈՒՎ-ին համապատասխան բուժումն ավելի հաճախ է եղել 

Վանաձորում (91,3%(21/23)), քան Աշտարակում` 33,3%(5), Գյումրիում` 29,4%(5) և 

Հրազդանում` 53,1%(17):  

 ՄԳՈՒՎ-ի նյարդաբանական դրսևորումների հիման վրա դրվող ախտորոշում-

ների սխալներից զերծ չի մնում շտապ օգնության բուժանձնակազմը, որի կողմից 

հաճախակի թույլ են տրվում սխալներ հատկապես ծանր ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների 

շրջանում (թեթև և միջին ՄԳՈՒՎ՝ 74,0%(533/720), ծանր ՄԳՈՒՎ՝ 94,3%(66/70)): 

Շտապ օգնության կողմից հաճախ իրականացվում են զուտ հիվանդների տեղափո-

խումներ, առանց որևէ դեղորայքի օգտագործման (85,1%(672/790)): Ավելին, օգտա-

գործվող դեղորայքը հաճախ միայն սիմպտոմատիկ ազդեցության է (67,0%(79/118)), 

ոչ սակավ դեպքերում՝ ՄԳՈՒՎ-ին անհամապատասխան (23,7%(28/118): Պարզվել է, 

որ եթե իրականացված առաջին բուժօգնությունն էական դեր չունի թեթև և միջին 

ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների համար, ապա ծանր ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների համար՝ 

ՄԳՈՒՎ-ին համապատասխան դեղորայքի օգտագործման դեպքերում ելքերը 44,4%-

ով ավելի բարենպաստ են սիմպտոմատիկ բուժման համեմատությամբ: Մահվան 

ելքերը հաճախանում են դեղորայքային բուժման անհամապատասխանության 
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(16,7%-ով) կամ բացակայության (20,8%-ով) դեպքում: Խնդրի լուծմանը կարող է 

նպաստել ԳԽԳԱՍ-ի կիրառումը, որի հիման վրա մշակված է ալգորիթմ շտապ օգ-

նության աշխատանքի կանոնակարգման համար: 

Ընդհանրացնելով վերոնշյալը` կարելի փաստել, որ ՄԳՈՒՎ-ին հատկանշական 

են նյարդաբանական դրսևորմներն ու ընթացքի առանձնահատկությունները: 

ՄԳՈՒՎ-ը հաճախ ունենում է “համր” նյարդաբանական դրսևորում, կամ, ընդհակա-

ռակը, դրսևորվում է գիտակցության այնպիսի խանգարումներով, որոնք չեն համա-

պատասխանում նրա ծանրության աստիճանին, հատկապես, ոչ վնասվածքային այլ 

օրգանային ախտահարումների կամ ալկոհոլային հարբածության ֆոնի վրա ընթա-

նալիս: ՄԳՈՒՎ-ը սակավադեպ է ուղեկցվում գանգոսկրի կոտրվածքով, վերքով: 

Առաջին 24 ժամերին գլխուղեղի ՀՇ դինամիկ հսկողության իրականացման շնորհիվ 

հնարավոր է դառնում հայտնաբերել ներգանգային տարածությունում ընթացող 

վնասվածքային փոփոխությունների բացասական զարգացումները: Գնահատվել է 

ՄԳՈՒՎ-ի նյարդաբանական դրսևորման, ընթացքի առանձնահատկությունների և 

ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունավետության դերը ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշ-

ման գործընթացի կազմակերպման հարցում: Բացահայտվել է, որ ՄԳՈՒՎ-ով հի-

վանդներին ցուցաբերվող բժշկական օգնության կազմակերպման, բուժտարահան-

ման գործող մոտեցումները տարբերվում են միմյանցից, համակարգված չեն, նրան-

ցում առկա են բազմաթիվ թերացումներ, մատնանշվել դրանց վերացման ուղիները: 

Մշակվել են ՄԳՈՒՎ-ի բուժական գործընթացի կազմակերպման բարելավմանն 

ուղղված միասնական մոտեցումներ՝ հիմնավորված մեծածավալ գիտական հետա-

զոտության վերլուծության արդյունքներով, դրանց հիման վրա ստեղծվել են ալգո-

րիթմներ տարբեր ռեսուրսային ապահովում ունեցող ԲՀ-ներում բժշկական ծառայու-

թյունների, ինչպես նաև շտապ օգնության ծառայության աշխատանքի կանոնակարգ-

ման համար (գծապատկեր 1, 2, 3): 

 
 

Գծապատկեր 1: ՄԳՈՒՎ-ի բուժական գործընթացի կազմակերպման ալգորիթմ  

շտապ օգնության  ծառայության համար 
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Գծապատկեր 2: ՄԳՈՒՎ-ի բուժական գործընթացի կազմակերպման ալգորիթմ 

նեղ մասնագիտացված և նյարդավիրաբուժական ծառայություն ու ՀՇ 

սարքավորում ունեցող ԲՀ-ներում կիրառելու համար 

 

 

Գծապատկեր 3: ՄԳՈՒՎ-ի բուժական գործընթացի կազմակերպման, 

բուժտարահանման ալգորիթմ ՀՇ սարքավորում և նյարդավիրաբույժական 

ծառայություն չունեցող ԲՀ-ներում կիրառելու համար 
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ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. ՄԳՈՒՎ-ի կառուցվածքում ըստ նոզոլոգիական ձևերի գերակշիռ մաս են կազ-

մում կոնսերվատիվ բուժում պահանջող ձևերը, որոնց գումարային տեսակարար 

կշիռը 95,0% է, այդ թվում գլխուղեղի ցնցում/? դեպքերը` 75,6%, գլխուղեղի թեթև, 

ծանր և միջին աստիճանի սալջարդների՝ համապատասխանաբար 7,9%, 5,8% և 

5,7%: Ավելի հազվադեպ են ՄԳՈՒՎ-ի վիրահատական բուժում պահանջող ձևերը, 

որոնց գումարային տեսակարար կշիռը կազմում է 5,0%, այդ թվում գլխուղեղի 

ճնշման համախտանիշով ընթացող ներգանգային արյունակույտերը՝ 4,0%, գանգա-

թաղի ներհրված կոտրվածքները՝ 1,0%: 

2. ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշման գործընթացի կազմակերպման մոտեցումները՝ ՀՀ-ում 

չլինելով միասնականացված և առանձնանալով ինչպես տարբեր, այնպես էլ համա-

նման ռեսուրսային ապահովում ունեցող ԲՀ-ներում, հանգեցնում են բազմաթիվ թե-

րացումների ու խիստ կարիք ունեն վերանայման և համակարգման: Գործընթացի 

բարելավման ուղղությամբ անհրաժեշտ է կիրառել միասնականացված և տարածա-

շրջանային առանձնահատկություններին (առողջապահական կառուցվածքային և 

ռեսուրսային ապահովման, վարչատարածքային, աշխարհագրական) համահունչ 

մոտեցումներ՝ կարևորելով նյարդավիրաբուժական ծառայության, գլխուղեղի ՀՇ և 

նյարդաօֆթալմոլոգիական հետազոտությունների դերը, բուժտարահանման 

հնարավորությունները: 

3. ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշման գործընթացի կազմակերպման ռիսկ են կլինիկաձևա-

բանական առանձնահատկությունները (համապատասխան նյարդաբանական ախ-

տանիշների, գանգոսկրի, ուղեղանյութի մակրոսկոպիկ փոփոխությունների բացա-

կայությունը), ոչ վնասվածքային բնույթի այլ օրգանային ախտահարումները, ալկո-

հոլային հարբածությունը, ախտորոշիչ հետազոտությունների ընտրության անար-

դյունավետությունն առանձին նոզոլոգիական ձևերի դեպքում: Նշված ռիսկերի նվա-

զեցման ուղղությամբ մշակված բժշկակազմակերպչական մոտեցումներն էականո-

րեն բարելավում են ՄԳՈՒՎ-ի ախտորոշման գործընթացը:  

4. Նյարդավիրաբուժական բաժանմունք կամ ծառայություն և ՀՇ սարքավորում 

ունեցող ԲՀ-ներում ՄԳՈՒՎ-ի բուժական գործընթացի կազմակերպման մոտեցում-

ներում առկա մի շարք թերացումները հիմնականում կապված են ախտորոշիչ հե-

տազոտությունների, բաժանմունքի և բուժման եղանակների ընտրության, դրանց 

ժամկետների և տևողության հետ:  Մշակված մոտեցումները՝ նշանակալիորեն 

կրճատելով ախտորոշման սխալները, բացահայտելով վնասվածքային փոփոխու-

թյունների շարժը, բարդությունները և հնարավորություն  տալով ընտրել բուժման 

համահունչ եղանակները, էապես բարելավել են ՄԳՈՒՎ-ի ելքերը:  

5. Նյարդավիրաբուժական բաժանմունք կամ ծառայություն և ՀՇ սարքավորում 

չունեցող ԲՀ-ներում ՄԳՈՒՎ-ի բուժական գործընթացի կազմակերպման մոտեցում-

ներում առկա մի շարք բացթողումները հիմնականում կապված են ախտորոշիչ հե-

տազոտությունների ընտրության, դրանց արդյունքների և նյարդաբանական ախտա-

նիշների համադրման ժամանակ ախտորոշման սխալների զգալի քանակության, բա-
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ժանմունքի ընտրության և բուժական միջոցառումների իրականացման հետ: 

ՄԳՈՒՎ-ի ելքերը զգալիորեն բարելավվում են բուժական գործընթացի կազմակերպ-

ման մշակված մոտեցումներով: 

6. ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների բուժտարահանման կազմակերպման հարցում առ-

կա թերացումները՝ հիմնականում կապված լինելով տեղերում իրականացվող ախ-

տորոշման, բուժական միջոցառումների, հիվանդների տեղափոխման  ձևերի, ժամ-

կետների, ցուցումների և ծավալների հետ՝ զգալիորեն կրճատվում են մշակված մո-

տեցումներով:  

7. ԲՀ դիմած ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների շրջանում ակնառու մեծ է չհոսպիտալաց-

ման դեպքերի թվաքանակը (38,8%), որի հիմնական պատճառն է  հիվանդի հրաժա-

րումը (90,5%), ինչը խիստ մտահոգիչ է անցանկալի ելքերի զարգացման վտանգի 

առումով: Ըստ ԲՀ-ների խիստ տարբերվում են ամբուլատոր բժշկական օգնության 

կազմակերպման մոտեցումները, որոնցում առկա թերացումները՝ կապված լինելով 

հիմնականում ախտորոշիչ հետազոտությունների ընտրության, տրվող խորհուրդնե-

րի հետ, էապես կրճատվում են մշակված մոտեցումների կիրառման արդյունքում: 

8. ՄԳՈՒՎ-ից հետո զարգացող քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի ան-

ցանկալի ելքերի նվազեցմանն ուղղությամբ մշակված  բժշկակազմակերպչական մո-

տեցումներում՝ նյարդաբանական դրսևորման, կլինիկական ընթացքի, ախտորոշիչ 

հետազոտությունների ընտրության, բուժական միջոցառումների իրականացման, 

ախտաձևաբանական փոփոխությունների շարժի հսկողության հետ մեկտեղ հաշվի է 

առնվել նաև դիսպանսեր հսկողության ժամկետի տևողության սահմանումը, որոնց 

արդյունավետությունը փաստարկված է հետազոտության արդյունքներով: 

9. Գիտագործնական հիմնավորում ստացած միասնական բժշկակազմակերպչա-

կան մոտեցումներով ստեղծվել են ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկա-

կան օգնության կանոնակարգման ալգորիթմներ՝ դյուրին կիրառելի գործանական 

առողջապահության համար: 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Նյարդավիրաբուժական և ՀՇ ծառայություն ունեցող ԲՀ-ներում ՄԳՈՒՎ-ով հի-

վանդների բուժումն իրականացնել գլխուղեղի ՀՇ դինամիկ հսկողության պայմաննե-

րում` կատարելով գլխուղեղի ՀՇ հիվանդի ընդունվելուց 0-24 ժամում, ներգանգային 

վնասվածքային փոփոխությունների հայտնաբերման դեպքում կրկնելով այն 

առնվազն 24 ժամվա ընթացքում և դրանից հետո:  

2. ԳԽԳԱՍ-ով “սահմանային” վիճակում գտնվող հիվանդներին պետք է հոսպի-

տալացնել վերակենդանացման, իսկ ոչ սահմանային” վիճակում գտնվող հիվանդ-

ներին՝ նյարդավիրաբուժական բաժանմունք:  

3. Գլխուղեղի ճնշման համախտանիշով ընթացող ներգանգային արյունակույտի 

հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է կատարել վիրահատություն առավելագույնը 

3 ժամվա ընթացքում՝  ԳԽԳԱՍ-ով “ոչ սահմանային” վիճակի դեպքում նախապատ-

վություն տալով ոսկրապլաստիկ տրեպանացիային: 
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4. Վերակենդանացման բաժանմունքից հիվանդին անհրաժեշտ է տեղափոխել 

նյարդավիրաբուժական բաժանմունք ընդհանուր վիճակի կայունացումից և գիտակ-

ցության վերականգնումից հետո՝ առավելագույնը 24 ժամվա ընթացքում: 

5.  Նյարդավիրաբուժական ծառայություն և ՀՇ սարքավորում չունեցող ԲՀ-ներում, 

որտեղից հիվանդին կարելի է առավելագույնը 3 ժամվա ընթացքում տեղափոխել նեղ 

մասնագիտացված ԲՀ, անհրաժեշտ է ստեղծել նյարդավիրաբուժական խորհրդատ-

վության հնարավորություն՝ կիրառելով կապի ժամանակակից եղանակները (հեռա-

հաղորդակցման միջոցներ, տվյալների բազա՝ ցանկացած ԲՀ-ում հասանելի համա-

ցանցով), իսկ վերոնշյալ ժամկետում տեղափոխման անհնարինության դեպքում՝ 

հիմնել նյարդավիրաբուժական ծառայություն և տեղակայել ՀՇ սարքավորում: 

6. ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների համար նպատակահարմար է սահմանել դիսպանսեր 

հսկողություն առնվազն 3 ամիս տևողությամբ, որի ընթացքում նյարդաբանական 

ախտանիշների պահպանման կամ զարգացման դեպքերում իրականացնել գլխու-

ղեղի ՀՇ հետազոտություն: 

7.  ՄԳՈՒՎ-ով հիվանդների բժշկական օգնության կանոնակարգման ալգորիթմ-

ներն առաջարկվում են կիրառելու գործնական առողջապահությունում: 

8. ՄԳՈՒՎ-ի բուժական գործընթացի կազմակերպման մշակված մոտեցումները 

կարող են հիմք հանդիսանալ կլինիկական ուղեցույցների և առողջապահական 

ծրագրերի մշակման համար: 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅՈՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

1. Միրզոյան Հ.Հ. Մեկուսացված, սուր գանգուղեղային վնասվածքների տարածվա-

ծությունը նյարդավիրաբուժական հիվանդների շրջանում և բուժապահովման օպտի-

միզացիայի ուղիները //ԱԱԻ “Գիտա-բժշկական հանդես”/ Երևան, 2011, №1- էջ 10-15:  

2. Միրզոյան Հ.Հ. Ծանր, սուր, մեկուսացված գանգուղեղային վնասվածքների սե-

ռատարիքային առանձնահատկությունները //ԱԱԻ, “Գիտա-բժշկական հանդես” / 

Երևան, 2011, №1, էջ 16-21: 

3. Միրզոյան Հ.Հ. Առանձնացված գանգուղեղային վնասվածքի հանդիպման հա-

ճախականությունը առանձին տարիքային խմբերում տարբեր սեռի հիվանդների մոտ 

և դրա բուժման հարցերը // Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր / Երևան, 

2011, № 2(62), էջ 43-46: 

4. Միրզոյան Հ.Հ. Ծանր առանձնացված գանգուղեղային վնասվածքների կլինիկա-

կան ընթացքի առանձնահատկություններն առանձին տարիքային խմբերում տարբեր 

սեռի հիվանդների մոտ և վիրահատական բուժման մոտեցումները // Տեսական և 

կլինիկական բժշկության հարցեր / Երևան, 2011, №2(62), էջ 49-53: 

5. Միրզոյան Հ.Հ., Պատրիկյան Դ.Ա., Եղունյան Մ.Ա. Մեկուսացված գանգուղեղա-

յին վնասվածքով հիվանդներին նյարդավիրաբուժական բաժանմունք ունեցող խոշոր 

քաղաքում մինչհոսպիտալային փուլում ցուցաբերվող բուժօգնության խնդրի շուրջ // 
Медицинский Вестник Эребуни / Ереван, 2013, № 3(55),  c. 6-11. 

6. Միրզոյան Հ.Հ. Գլխուղեղի կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա իրականացնելու 

հնարավորություն չունեցող տարածաշրջաններում մեկուսացված գանգուղեղային 
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վնասվածքով հիվանդներին մինչհոսպիտալային և տարահանման փուլերում ցուցա-

բերվող բուժօգնության հարցերի շուրջ // Медицинский Вестник Эребуни / Ереван, 

2013, №3(55), c. 12-16. 

7. Միրզոյան Հ.Հ. Հայաստանի Հանրապետության Վանաձոր քաղաքում մինչհոս-

պիտալային և տարահանման փուլերում մեկուսացված գանգուղեղային վնասված-

քով հիվանդներին ցույց տրվող բուժօգնության մասին // Տեսական և կլինիկական 

բժշկության հարցեր / Երևան, 2013, №6(82), էջ 57-61: 

8. Мирзоян А.О. Причины диагностических ошибок у больных с хронической суб-

дуральной гематомой, как осложнения изолированной ЧМТ на догоспитальном этапе / 

V съезд нейрохирургов Украины / Ужгород, 25-28 июня 2013 года, с. 47-48. 

9. Мирзоян А.О., Патрикян Д.А., Егунян М.А. К некоторым вопросам динамики и 

факторам развития хронической субдуральной гематомы у больных с изолированной 

черепно-мозговой травмой / V съезд нейрохирургов Украины / Ужгород, 25-28 июня 

2013 года, с. 48-49. 

10. Միրզոյան Հ.Հ., Պատրիկյան Դ.Ա., Ֆանարջյան Ռ.Վ., Եղունյան Մ.Ա. Մեկու-

սացված միջին աստիճանի գանգուղեղային վնասվածքներով հիվանդների ստացիո-

նար բուժման կազմակերպման խնդիրները Հայաստանում և դրա օպտիմալացման 

ուղիները // Հոգեկան առողջության հայկական հանդես / Երևան, 2013, հատոր 4, թիվ 

2.2013, էջ 16-23: 

11. Միրզոյան Հ.Հ. Մեկուսացված գանգուղեղային վնասվածք, գլխուղեղի ցնցման 

կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և ախտորոշման հարցում ցուցա-

բերվող մոտեցումները ՀՀ տարբեր բուժհաստատություններում // ԵՊԲՀ հաշվետու 

գիտաժողով / Երևան, 2013, հատոր 2, էջ 14-25: 

12. Միրզոյան Հ.Հ., Պատրիկյան Դ.Ա., Ֆանարջյան Ռ.Վ., Եղունյան Մ.Ա. Մեկու-

սացված գանգուղեղային վնասվածքով հիվանդներին ցույց տրվող ամբուլատոր բուժ-

օգնության օպտիմալացման ուղիները Հայաստանի  Հանրապետությունում // ԵՊԲՀ 

հաշվետու գիտաժողով /Երևան, 2013, հատոր 2, էջ 26-33: 

13. Միրզոյան Հ.Հ., Պատրիկյան Դ.Ա., Եղունյան Մ.Ա. Մեկուսացված գանգուղե-

ղային վնասվածքով հիվանդներին Հայատանի Հանրապետության շրջաններից նյար-

դավիրաբուժական ստացիոնար տարահանման խնդիրների մասին // Տեսական և 

կլինիկական բժշկության հարցեր /Երևան, 2013, №7(83), էջ 5-9: 

14. Միրզոյան Հ.Հ. Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի քաղաքում մեկուսաց-

ված գանգուղեղային վնասվածքով հիվանդներին մինչհոսպիտալային և տարահան-

ման փուլերում ցույց տրվող բուժօգնության խնդիրների շուրջ // Տեսական և կլինի-

կական բժշկության հարցեր /Երևան, 2013, №7(83), էջ 58-63: 

15. Միրզոյան Հ.Հ. Ավագ տարիքային խմբում (60 տարեկան և ավելի) մեկուսաց-

ված գանգուղեղային վնասվածքի վիրահատական բուժման ելքերի վրա ազդող գոր-

ծոնները// Մեծահասակների վիրաբուժության կոնգրեսի նյութեր (դեպի բարեկեցիկ 

երկարակեցություն) / Երևան, 2013, էջ 273-275: 

16. Միրզոյան Հ.Հ., Պատրիկյան Դ.Ա., Եղունյան Մ.Ա. Մեկուսացված գանգուղե-

ղային վնասվածքի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները վիրահատա-
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կան բուժման կարիք ունեցող, ավագ տարիքի (60 տարեկան և ավելի) հիվանդների 

մոտ // Մեծահասակների վիրաբուժության կոնգրեսի նյութեր (դեպի բարեկեցիկ եր-
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кого наблюдения с помощью компьютерной томографии в тактике лечения больных с  

изолированной черепно-мозговой травмой //Научная дискуссия: Вопросы Медицины. 
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Р Е З Ю М Е 

Оптимизация клинического менеджмента по организации диагностики, лечения и 

медицинской эвакуации больных с изолированной черепно-мозговой травмой 

(ИЧМТ), является одной из важнейших задач здравоохранения, решение которой 

имеет не только локальное значение, но и лежит в основе стратегической политики 

здравоохранения во многих странах мира.  

Целью работы является разработка единых подходов к организации медицинской 

помощи больным с ИЧМТ, котрые значительно улучшат исходы ИЧМТ.  

Первичным материалом исследования послужили данные, касающиеся организа-

ции и оказания медицинской помощи в медицинских центрах (МЦ) города Еревана и 

областных центров - Гюмри, Ванадзор, Капан, Раздан, Аштарак, больным с ИЧМТ, 

зарегистрированные в историях болезней и амбулаторных регистрационных журна-

лах. В городе Ереване исследования проводились в трех узкоспециализированных МЦ 

- “Армения”, “Эребуни”, “Святой Григорий Просветитель”, a в областных центрах - 

одноименных МЦ, из коих только Гюмри и Ванадзор имели компьютерный томограф 

(KT) и нейрохирургическую службу (НС). 

 Областные центры избраны с учетом геолокационных особенностей.  

В  исследовании включены 3911 больных, из которых 3746 с ИЧМТ, а 165 с хрони-

ческой субдуральной гематомой (ХСГ), развитой после ИЧМТ. Статистический анализ 

первичного материала исследования осуществлена с применением компьютерной 

программы SPSS 16,0 (статистический пакет для социальных наук).  

Выявлено, что в структуре ИЧМТ ведущими являются нозологические формы 

ИЧМТ, требующие консервативное лечение - 95,5% (сотрясение головного мозга/? -

75,6%, легкие, тяжелие и средние ушибы головного мозга соотвественно 7,9%, 5,8%, 

5,7%), гораздо реже встречаются формы ИЧМТ (5,0%), нуждающиеся в оперативном 

лечении (внутричерепная гематома - 4,0%, вдавленный перелом черепа -1,0%). 

 Обосновано, что в настоящем подходы к организации диагностики ИЧМТ в Арме-

нии, не являясь едиными, различаются в МЦ, имеющих как различное, так и 

одинаковое ресурсное обеспечение, что приводит к многочисленным упущениям и 

крайне нуждается в пересмотре и систематизации. Для оптимизации организации 

диагностики ИЧМТ необходимо использовать единые подходы с учетом региональ-

ных особенностей (структура и ресурсное обеспечение здравоохранения) и большой 

значимости НС, КТ и нейроофтальмологических исследований, а также возможностей 

медицинской эвакуации.  

В организации диагностики ИЧМТ факторами риска являются клиникоморфоло-

гические особенности (отсутствие соответствующих неврологических симптомов, мак-
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роскопическое изменение черепа или мозгового вещества), нетравматические пораже-

ния других органов, алкогольное опьянение, неэффективный выбор диагностических 

исследований при отдельных нозологических формах ИЧМТ.  

Разработанные нами медико-организационные подходы снижают отмеченные рис-

ки, существенно улучшают диагностику ИЧМТ. В МЦ, имеющих нейрохирургические 

отделения (НО) или НС и КТ, имеется ряд упущений в подходах к организации 

лечения ИЧМТ, в основном связанные с выбором диагностических исследований, 

отделений, методов лечения, их сроков и продолжительности. Разработанные подхо-

ды значительно сокращают допускаемые в диагностике ошибки, позволяют выявлять 

динамику ИЧМТ, осложнения, дают возможность выбрать оптимальные методы лече-

ния, значительно улучшая исходы ИЧМТ. В МЦ, не имеющих НО или НС и КТ, 

медико-организационные походы имеют ряд недостатков, связанные с выбором диаг-

ностических исследований, допущением диагностических ошибок при сопоставлении 

радиологических и неврологических симптомов, с выбором отделений и лечебных 

мероприятий. Исходы ИЧМТ в таких МЦ значительно улучшаются разработанными 

нами медико-организационными подходами.  

Недостатки в организации медицинской эвакуации больных с ИЧМТ, в основном, 

связанные с диагностикой и лечебными мероприятиями на месте, с показаниями, 

видами, со сроками и объемом транспортировки, значительно сокращаются разра-

ботанными нами подходами.  

Среди больных с ИЧМТ, обратившихся в МЦ, заметно число негоспитализирован-

ных случаев (38,8%), основной причиной которых является отказ больных (90,5%), что 

опасно с точки зрения развития нежелательных исходов. Резко отличаются организа-

ционные подходы при оказании амбулаторной медицинской помощи в разных МЦ, 

где допускают много ошибок в связи с выбором диагностических исследований и с да-

чей со стороны врачей советов, что заметно сокращается в результате применении раз-

работанных нами подходов. 

 В разработанных медико-организационных подходах по снижению нежелатель-

ных исходов ХСГ, развитой после ИЧМТ, вместе с динамическим наблюдением нев-

рологических проявлений, клинического течения, патоморфологических изменений 

установлены так же сроки длительности диспансерного наблюдения, что обосновано 

результатами исследования. Апробированные в процессе исследования единые меди-

ко-организационными подходы легли в основе разработанных нами алгоритмов по 

регламентации процесса оказания медицинской помощи больным с ИЧМТ, легко 

используемых в практике здравоохранении. 
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL JUSTIFICATION OF COLLABORATIVE  

APPROACHES IN ORGANIZATION OF RENDERING MEDICAL AID TO  

PATIENTS WITH ISOLATED TRAUMATIC BRAIN INJURY 

Mirzoyan Hayk Hovhannes 

 SUMMARY 

The improvement of diagnostics and approaches in organization of treatment processes 

of isolated traumatic brain injury (TBI) is one of the main problems in organization of 

modern health care and the efforts aimed at the solution of which are not just of local 

importance but they are included in the basis of health care strategy development of many 

countries.    

The aim of the work is to elaborate joint medical-oranizational approaches for 

optimization the organization of medical aid provided to patients with isolated TBI which 

will substantially improve the treatment results of isolated TBI.  

The main material of the study is the data on organization and aid rendering to patients 

with isolated TBI in medical institutions (MI) situated in different cities of RA like Yerevan 

and regional centers Gyumri, Vanadzor, Kapan, Hrazdan, Ashtarak registered in the relevant 

documents, i.e. pathographies and ambulatory log books. In Yerevan the study has been 

made in three ad hoc hospitals, that is “Armenia”, “Saint Grigor the Illuminator” and 

“Erebuni” MI-s. In MI-s situated in Gymri and Vanadzor there were CT scans and 

neurosurgical services. In MI-s located in other regional centers there were no CT scans and 

neurosurgical services, these MI-s were have been chosen taking into consideration 

geographical particularities. 3911 patients were involved into the study, including 3746 

patients with isolated TBI and 165 patients with chronic subdural hematomas developed 

after isolated TBI. The analysis of research primary material statistics has been carried out by 

SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social Sciences) computer programme which gave an 

opportunity to apply accepted statistic methods.  
It has been found out that as per nosological units in the structure of isolated TBI the 

forms requiring conservative treatment prevail (95,0%) including brain concussions 75,6%, 

mild, severe and moderate brain contusions correspondingly 7,9%, 5,8% and 5,7%. 

Treatments requiring surgical treatment are more seldom-5,0%, including intracranial 

hematomas 4,0%, calvarium fractures 1%. It has been proved that the approaches in 

organization of isolated TBI diagnostics processes being not collaborative and divergent in 

MI-s both having various and similar resources lead to numerous failures and need to be 

reviewed and systematized: To improve the process it is necessary to apply collaborative 

approaches keeping with regional particularities (health care structural and resource supply, 

administrative, geographical) and giving importance to neurosurgical service, brain CT 
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scans, neuroophtalmological examinations and medical transportation possibilities. The risks 

of isolated TBI diagnostics are clinic-morphological particularitites (according to the 

neurological symptoms, skull and absence of macroscopic changes in medullary substance), 

non traumatic other organic infections, alcoholic intoxication, ineffectiveness of diagnostic 

examination selection in case of particular nosological forms. The medical-organizational 

approaches, elaborated to decrease the mentioned risks, substantially impove isolated TBI 

diagnostics process. Some of the failures of treatment process organization approaches in 

MI’s having neurosurgical department or service and CT scans are mainly related to 

diagnostic examinations, selection of a department and ways of treatment, their terms and 

duration. The elaborated approaches substantially reduce the number of diagnoctic mistakes; 

they reveal the movements of traumatic alterations, complexities and give an opportunity to 

chose appropriate ways of treatment, to substantially improve treatment results of isolated 

TBI. Some of the mistakes in isolated TBI treatment process organization approaches in MI’s 

not having neurosurgical department or service and CT scans are mainly related to 

diagnoctic examinations way selection, their results and significant number of mistakes 

occurring while neurological symptoms are juxtaposed, selection of a department and 

realization of medical procedures.  The results of isolated TBI treatment are substantially 

improved by elaborated approaches of organization of medical processes. The mistakes in 

organization of transportation of patients with isolated TBI being mainly related to 

diagnoses given locally, treatment procedures, patients transportation ways, terms and 

volumes are substantially reduced by elaborated approaches. The number of patients with 

isolated TBI having applied to MI-s and not hospitalized is evidently big (38,8 %) the main 

reason of which is the patient’s refusal (90,5%) which is very concerning with regard to 

development of risk of undesirable results. According to MI-s the approaches in 

organization of ambulator medical aid are very divergent and the mistakes in them being 

mainly related to the selection of diagnostics examinations, advices given, are substantially 

reduced in the result of application of the approaches elaborated. In medical-organizational 

approaches elaborated to decrease the number of undesirable results with chronic subdural 

hematomas developed after isolated TBI the determination of dispensary surveillance term 

has been taken into consideration together with neurological emergence, clinical progress, 

selection of dianostic examinations, and realization of medical procedures and movements of 

patho-morphological alterations the effectiveness of which is reasoned by the results of the 

research. Easily applied in practical health care algorithms for regulating aid rendering to 

patients with isolated TBI have been created by means of collaborative medical-

organizational approaches which have been given scientific and practical justifications. 
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