
«Ներքին հիվանդություններ» (ինֆեկցիոն հիվանդություններ) մասնագիտությամբ 

ասպիրանտուրայի ընդունելության քննական հարցաշար 

1. Ինֆեկցիոն պրոցես, ինֆեկցիոն հիվանդություն 
2. Բոտուլիզմի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, տարբերակիչ ախտորոշումը, 

բուժման սկզբունքները 
3. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ախտորոշման սկզբունքները 
4. Ցաների բնույթը և տարբերակիչ ախտորոշումը ինֆեկցիոն հիվանդությունների 

ժամանակ 
5. Գրիպի տարբերակիչ ախտորոշումը այլ սուր ռեսպիրատոր վիրուսային 

ինֆեկցիաներից 
6. ՄԻԱՎ-վարակի էպիդեմիոլոգիական, կլինիկական արտահայտությունները 
7. Անաֆիլակտիկ շոկ, առաջացման պատճառները 
8. Իերսինիոզի կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը 
9. Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի էթիոլոգիան, կլինիկան, տարբերակիճ 

ախտորոշումը, բուժումը 
10. Սերոթերապիան ինֆեկցիոն պրակտիկայւմ 
11. Հերպետիկ ինֆեկցիաներ 
12. Ժանտախտի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, ախտորոշումը, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը 
13. Իմունիտետ 
14. Մենինգոկոկային մենինգիտի կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը 
15. տ B Վիրուսային հեպատի

Փայտացում 
Վիրուսային հեպատի
Բնական ծաղիկի և

իոլոգիան, տարբերակիչ ախտորոշումը 
Սոդոկու և ֆելինոզ

սիկ շոկ 
D հեպատիտի էթիոլոգիան  ձևերը 
Տզային էնեցեֆալիտի ն, կլինիկան 
Կարմրուկ և կարմրախտ

ակության  խանգարումները ինֆեկցիոն 
հիվանդությունների

 
Խոլերա 
Մենինգոկոկային ի

նների ժամանակ 
Սալմոնելոզի  էթիոլոգիան  

ւթյուն 

16. 
17. տ C 
18.  ջրծաղիկի տարբերակիչ ախտորոշումը 
19. Անգինաների էթ
20.  
21. Ինֆեկցիոն տոք
22. , էպիդեմիոլոգիան, կլինիկական
23.  էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիա
24.  
25. Ջրաաղային փոխան

 ժամանակ 
26. Սննդային տոքսիկոինֆեկցիաներ
27. 
28. նֆեկցիա, կլինիկական ձևերը 
29. Նեյրոտոքսիկոզը ինֆեկցիոն հիվանդությու
30. , պաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը
31. Կատաղո



32. Խլամիդիոզների կլինիկական արտահայտությունները 
ձևերը 

ոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, տարբերակիչ 

ան ձևերը 
րոշումը ինֆեկցիոն հիվանդությունների 

իոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշման և բուժական 

, էպիդեմիկ (ոջլային) տիֆ 

ի էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, բուժումը 

ոշումը հեպատիտ E-ի հետ  

քները 
, բուժումը  

33. Սուր ռեսպիրատոր ինֆեկցիաների էթոլոգիան, կլինիկական  
34. Բծավոր տիֆ և Բրիլի հիվանդություն 
35. Գրիպի էպիդեմի

ախտորոշումը, բուժումը 
36. Մալարիայի էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկակ
37. Ցաների բնույթը և տարբերակիչ ախտո

ժամանակ 
38. Քրոնիկ հեպատիտների էթ

մոտեցեւմները 
39. Դիֆթերիայի էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, բուժումը, կանխարգելումը 
40. Հետադարձ
41. Շիգելոզի դասակարգումը, կլինիկան, բուժումը 
42. Լեյշմանիոզներ
43. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների դասակարգումը 
44. Նեմատոդոզների կլինիկան, բուժումը 
45. Վիրուսային հեպատիտ A, տարբերակիչ ախտոր
46. Տուլարեմիա  
47. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժման  սկզբուն
48. Քութեշի էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը
49. Տենդը ինֆեկցիոն հիվանդությունների ժամանակ, ջերմային կորագծերի 

տեսակները 
50. Կարմիր քամի 

 


