
 «Վիրաբուժություն» (նյարդավիրաբուժություն) մասնագիտությամբ 
ասպիրանտուրայի ընդունելության  

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
 

1. Ծանր Գ.ՈՒ.Վ.-ով  հիվանդների վարման ժամանակակից նեյրովիրաբուժական 
ռազմավարությունը: 

2. Խիազմալ-սելյար շրջանի նորագոյացությունների վիրաբուժական մուտքերի 
նախընտրությունը: 

3. Վարակի աղբյուրները և դրանց կանխարգելման ուղիները: 
4. Ոչ տրավմատիկ սուբարախնոիդալ արյունազեղումով հիվանդների վարման ժամանակակից 

նեյրովիրաբուժական մոտեցումները: 
5. Հիպերտենզիոն-դիսլոկացիոն համախտանիշ: Նեյրովիրաբուժական տեսանկյուն: 
6. Շփման և իմպլանտացիոն վարակի կանխարգելումը: 
7. Ներուղեղային հեմատոմաների նեյրովիրաբուժական բուժման հիմնական սկզբունքները: 
8. Միջողնային աճառի ճողվածքների նեյրովիրաբուժական բուժման սկզբունքները: 
9. Մեխանիկական և ֆիզիկական անտիսեպտիկա: 
10. Հետին գանգափոսի ուռուցքներ: 
11. Կարոտիդ – կավերնոզային բերանակցում: 
12. Քիմիական և կենսաբանական անտիսեպտիկա: 
13. Գլխուղեղի զարկերակային անևրիզմաներ : 
14. Հիդրոցեֆալիա : 
15. Արյունահոսություն, պատճառները, դասակարգումը : 
16. Գլխուղեղի զարկերակային անևրիզմաներ: 
17. Հիդրոցեֆալիա: 
18. Արյունահոսություն, պատճառները, դասակարգումը: 
19. Գանգուղեղային վնասվածքների դասակարգումը: 
20. Գլխուղեղ–ողնուղեղային հեղուկ, հետազոտության եղանակնեըը, լիկվորոդինամիկ փորձեր:  
21. Արյունահոսության դադարեցման վերջնական եղանակները: 
22. Գլխուղեղի իշեմիկ կաթված, նյարդավիրաբուժական մոտեցումները:  
23. Գլխուղեղի ուռուցքների դասակարգումը: 
24. Երկարատև ճնշման համախտանիշ (Կրաշ համախտանիշ): 
 
25. Գլխուղեղի անոթների անատոմիան: 
26. Կրանիոտոմիա /ձևերը, վիրաբուշական տեխնիկան/: 
27. Արյան փոխներարկման ցուցում : Փոխներարկված արյանազդեցության մեխանիզմները: 
 
28. Գանգաթաղի և գանգի հիմի կոտրվածքներ: 
29. Լիկվորային  համակարգի անատոմիան: 
30. Արյան փոխներարկման եղանակներ` ուղղակի և անուղղակի արյան  փոխներարկում: 
31. Ախտորոշման ժամանակակից եղանակները նյարդավիրաբուժության մեջ: 
32. Գլխուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումներ: 
33. Վերքեր, բնորոշումը, դասակարգումը և վերքերի նշանները: 
34. Հիպերտենզիոն համախտանիշ: 
35. Գլխուղեղի ծանր աստիճանի սալջարդ – ձևերը, կլինիկական ընթացքը, ախտորոշումը, 

բուժումը: 
36. Իշեմիկ ինսուլտ: 
37. Գլխուղեղի պարազիտար ախտահարումներ: 
38. Վերքերի լավացումը երկրորդային ձգումով : 



39. Խրոնիկական սուբդուրալ հեմատոմա: 
40. Հիպոֆիզար – սելլյար շրջանի ուռուցքներ – կլինիկական ընթացքը:  
41. Վերքերի բուժման սկզբունքները: 
42. Սուր էպիդուրալ հեմատոմա: 
43. Պիրամիդալ ուղու ախտահարման նշանները տարբեր մակարդակներում: 
44. Վերքերի առաջնային ու երկրորդային մշակումը: 
45. Գլխուղեղի աբսցեսներ: 
46. Ողնուղեղի և նրա թաղանթների ուռուցքների դասակարգումը: 
47. Սուր թարախային վիրաբուժական վարակ: Դասակարգումը, թարախային հիվանդությունների 

ընդհանուր և տողային բուժման սկզբունքները:  
48. Դիսլոկացիոն /ճմլման/ համախտանիշ: 
49. Պարասագիտալ մենինգիոմաներ – կլինիկան, ախտորոշոմը, բուժումը: 
50. Ֆուրունկուլ: Ֆուրունկուլյոզ: Կլինիկան, բուժման սկզբունքները: 
51. Գլխուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարման հիմնական կլինիկական ձևերը: 
52. Բարորակ ներգանգային հիպերտենզիա: 
53. Կարբունկուլ: Կլինիկան, բուժման սկզբունքները: 
54. Հիդրոցեֆալիա: 
55. Սուբդուրալ և էպիդուրալ էմպիեմա: 
56. Ֆլեգմոնա և թարախակույտ: Կլինիկան, բուժման սկզբունքները: 
57. Ողնաշարի և ողնուղեղի պարանոցային հատվածի վնասվածքներ: 
58. Ծանր գանգուղեղային վնասվածք, բուժման հիմնական սկզբունքները: 
59. Հյուսվածքների մեռուկացում` չոր և թաց փտախտ: 
60. Զարկերակային պարկաձև անևրիզմաների կլինիկական ընթացքը և ախտորոշումը: 
61. Կրանիոտոմիա – ձևերը, վիրաբուժական տեխնիկան: 
62. Վերքերի բուժման ժամանակ առաջացող բարդությունները (փայտացում, կատաղություն) : 
63. Հետին գանգափոսի ուռուցքներ – կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը:  
64. Սուր սուբդուրալ հեմատոմա: 
65. Խոցեր և խուղակներ: Կլինիկան, բուժումը: 
66. Գլխուղեղի երակային համակարգի անատոմիան: 
67. Նորմոտենզիվ հիդրոցեֆալիա: 
68. Անաէրոբ գազային վարակ: Կլինիկան, սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ կանխարգելման 

եղանակները, բուժումը: 
69. Գլխուղեղի ճնշման համախտանիշ: 
70. Գլխուղեղի գլիալ ուռուցքներ: 
71. Ողնաշարի դեգեներատիվ հիվանդություններ: 
72. Գլխուղեղի անոթային համակարգի արատներ: 
73. Ընդհանուր թարախային վարակ – սեպսիս: 
 
 


