
 «Վիրաբուժություն» (կրծքային) մասնագիտության  

ասպիրանտուրայի ընդունելության քննական 

հարցաշար 

 

1. Թորակալ վիրաբուժության տեխնոլոգիական զարգացման փուլերը 

2. Թորակալ վիրաբուժության զարգացման պատմությունը 

3. Համակարգչային տոմոգրաֆիա, մագնիսական-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա, պոզիտրոն-

էմիսիոն տոմոգրաֆիա 

4. Կրծքավանդակի հետազոտման ռադիոլոգիական մեթոդները. ռենտգենոգրաֆիա, 

ռենտգենոսկոպիա, տոմոգրաֆիա 

5. Նախավիրահատական հիվանդների շնչական համակարգի ֆունկցիայի գնահատումը 

6. Թորակալ վիրաբուժության հիվանդների նախավիրահատական գնահատումը, սիրտ-

անոթային համակարգի գնահատումը 

7. Թոքերի գազափոխանակության ֆիզիոլոգիան 

8. Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի ստուգումը 

9. Թորակալ վիրաբուժության մեջ ընդհանուր անզգայացման առանձնահատկությունները 

10. Շնչափողի անատոմիան և ֆիզիոլոգիան, հետազոտության մեթոդները 

11. Թոքերի անոտոմիան, բրոնխիալ և անոթային կառուցվածքը 

12. Բրոնխոսկոպիա 

13. Վիդիոթորակոսկոպիայի սկզբունքները, կիրառումը 

14. Թորակալ վիրաբուժության մեջ կիրառվող վիրահատական կտրվածքները 

15. Տրախեոբրոնխիալ սանացիաներ 

16.  Շնչափողի ստենոզներ 

17. Շնչափող-կերակրափողային խուղակներ 

18. Վերին շնչուղիների ուռուցքներ 

19. Տրախեոստոմիա 

20. Շնչափողի մասնահատում 

21. Թոքերի ավշային համակարգի անատոմիան 

22. Թոքերի զարգացման արատներ 

23. Թոքերի թարախակույտ և գանգրենա. ախտորոշումը և բուժումը 

24. Թոքային տուբերկուլոզ 

25. Թոքերի սնկային ինֆեկցիաներ 

26. Բրոնխէկտատիկ հիվանդություն, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները 

27. Թոքերի էխինոկոկկոզ, ախտորոշումը, բուժումը 

28. Թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ 

29. Թոքերի էմֆիզեմա և բուլլոզ հիվանդություն 

30. Արյուննախխում և թոքային արյունահոսություն 

31. Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա: Ախտորոշումը, բուժումը 

32. Թոքի բարորակ ուռուցքներ 

33. Թոքի խաղցկեղ. ընդհանուր դրույթներ 

34. Թոքի քաղցկեղ. էպիդեմիոլոգիան, հյուսվածաբանական դասակարգումը 

35. Թոքի քաղցկեղի դիագնոստիկան 



36. Թոքի քաղցկեղի TNM դասակարգումը 

37. Թոքի քաղցկեղի վիրահատական բուժումը 

38. Թոքի քաղցկեղի քիմիոթերապևտիկ և ճառագայթային բուժումը 

39. Թոքի հազվադեպ առաջնային չարորակ ուռուցքներ և սարկոմա 

40. Թոքերի մետաստատիկ ուռուցքներ, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները 

41. Մեդիաստինոսկոպիա, թոքի բաց բիոպսիա, պարաստեռնալ բիոպսիա 

42. Թոքի ատիպիկ մասնահատում 

43. Լոբէկտոմիա, սեգմենտէկտոմիա 

44. Պնևմոնէկտոմիա 

45. Բրոնխոպլաստիկ և անգիոպլաստիկ վիրահատություններ 

46. Միջնորմի ավշահանգույցների դիսսեկցիա 

47. Թոքերի փոխպատվաստում 

48. Պլևրայի անատոմիան և ֆիզիոլոգիան 

49. Պլևրայի հետազոտման մեթոդները 

50. Էքսուդատիվ պլևրիտներ, պլևրալ տրանսուդատ  

51. Պլևրալ էքսուդատների բուժումը 

52. Պլևրայի էմպիեմա, պիոպնևմոթորաքս. բուժումը 

53. Սպոնտան պնևմոմեդիաստինում 

54. Սպոնտան պնևմոթորաքս, ախտորոշումը, բուժումը 

55. Կրծքային ծորանի անատոմիան և ֆիզիոլոգիան: Խիլոթորաքս. բուժումը 

56. Մեզոթելիոմա. Ախտորոշումը, բուժումը 

57. Ֆիբրոթորաքս և թոքի դեկորտիկացիա 

58. Պլևրալ խոռոչի դրենավորման և արտածծման համակարգերը 

59. Թորակոստոմիա. պատմությունը, ցուցումները, տեխնիկան 

60. Թորակոպլաստիկա 

61. Կրծքավանդակի պատի անատոմիան և ֆիզիոլոգիան 

62. Կրծքավանդակի բնազծին դեֆորմացիաներ, բուժումը 

63. Կրծքավանդակի պատի նորագոյացություններ 

64. Կրծքավանդակի պատի մասնահատում, ստաբիլացում 

65. Ստոծանու անատոմիան և ֆիզիալոգիան, ստոծանաիական ճողվածքներ 

66. Միջնորմի հետազոտման մեթոդները 

67. Միջնորմի անատոմիան 

68. Միջնորմի նորագոյացություններ և կիստաներ 

69. Մեդիաստինիտ, ախտորոշումը, բուժումը 

70. Պերիկարդի վիրաբուժական հիվանդություններ 

71. Թիմոմա, ախտորոշումը, դասակարգումը, բուժումը 

72. Լիմֆոմաներ, ախտորոշումը 

73. Խպիպ, ներկրծքային խպիպի առանձնահատկությունները և բուժումը 

74. Միասթենիա գրավիս, վիրահատական բուժումը 

75. Կրծքավանդակի թափանցող վնասվածքներ, դասակարգումը 

76. Կրծքավանդակի հրազենային վնասվածքնեի առանձնահատկությունները 

77. Կրծքավանդակի թափանցող վնասվածքների բուժման սկզբունքները 

78. Կրծքավանդակի փակ վնասվածքներ 



79. Կրծքավանդակի փակ վնասվածքների բուժման սկզբունքները 

80. Տրախեոբրոնխիալ վնասվածքներ 

81. Ստոծանու, կերակրափողի, կրծքային ծորանի վնասվածքներ, բուժումը 

82. Սրտի և խոշոր անոթների վնասվածքներ, ախտորոշումը և բուժման սկզբունքները 

83. Շնչափողի օտար մարմիններ 

84. Կերակրափողի օտար մարմիններ 

85. Մեծահասակների ռեսպիրատոր դիսթրես համախտանիշ 

86. Երկարատև արհեստական շնչառություն 

87. Կերակրափողի անատոմիան և ֆիզաիլոգիան 

88. Կերակրափողի բարորակ պաթոլոգիաներ, քաղցկեղ, ախտորոշումը և բուժումը  

89. Հետվիրահատական ուշ բարդություններ թոքի մասնահատումից հետո 

90. Բրոնխոպլևրալ խուղակ պնևմոնէկտոմիայից հետո, ախտորոշումը, բուժումը  

91. Հետվիարահատակն ինտրապլևրալ արյունահոսություններ, մակարդված հեմոթորաքս 

92. Հետվիրահատական վաղ բարդություններ թոքի մասնահատումից հետո 

93. Երկարատև օդի արտահոսք և մնացորդային խոռոչներ թոքի մասնահատումից հետո 

94. Հետվիրահատական սիրտ-անոթային բարդություններ 

95. Ռեթորակոտոմիա, ցուցումները, ժամկետները 

96. Հետթորակոտոմիկ ցավ, բուժումը 

97. Հետվիրահատական թոքաբորբ, թոքի այտուց 

98. Հետվիրահատական բարդությունները կերակրափողի վիրահատություններից հետո 

99. Պլևրայի խրոնիկ էմպիեմա, ախտորոշումը, բուժումը 

100. Թոքի խրոնիկական թարախակույտ: Ախտորոշումը, բուժումը  

 

 


