
«Քթի, կոկորդի և ականջի հիվանդություններ» մասնագիտությամբ 
ասպիրանտուրայի ընդունելության հարցաշար 

 
1. Ականջի վնասվածքները, տեսակները, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը 
2. Դեղորայքային ռինիտ 
3. Քթային պոլիպոզ 
4. Քմային նշիկների անոթավորումն ու ներվավորումը 
5. Ակուստիկ նևրինոմա 
6. Խրոնիկ ֆարինգիտ, կլինիկան, բուժումը 
7. Ատրոֆիկ ռինիտ 
8. Ֆրոնտոտոմիա, կատարման տեսակները և տեխնիկան 
9. Ծանրալսությունը երեխաների մոտ 
10. Քթային շնչառության խանգարումները և նրա հետևանքները 
11. Սուր ֆարինգիտ, կլինիկան, բուժումը 
12. Կոկորդի զգացող և շարժիչ նյարդերը 
13. Ռինոգեն ներակնային բարդություններ 
14. Սուր օտիտները մանկական հասակում, կլինիկան, բարդությունները և բուժումը 
15. Կերակրափողի օտար մարմիններ 
16. Ստորին խեցիների վրա կատարվող միջամտություններ 
17. Ձայնառաջացման մեխանիզմները և ձայնի խանգարումները 
18. Կերակրափողի անատոմիան 
19. Սուր ֆարինգիտ, կլինիկան, բուժումը 
20. Ատրոֆիկ ռինիտ 
21. Ռինոգեն ներգանգային բարդություններ 
22. Ականջում աղմուկ, առաջացման պատճառները և մեխանիզմը 
23. Հոտառության խանգարումները 
24. Սուր և խրոնիկ լարինգիտներ  
25. Թմբկախորշի մկանները, նյարդավորումը, ֆունկցիան 
26. Հարքթային ծոցերի կլինիկական անատոմիան  
27. Դիմային նյարդի պերիֆերիկ պարալիչ, առաջացման պատճառները  
28. Կոկորդի ստենոզ 
29. Կոկորդի բարորակ նորագոյացություններ 
30. Caldwell-Luc-ի վիրահատությունը 
31. Ականջածին գլխապտույտի հնարավոր պատճառները 
32. Եվստախյան փողի ֆունկցիան և նրա խանգարումները, ախտորոշումը, բուժումը 
33. Կոխլեար և ռետրոկոխլեար ծանրալսության դիֆերենցումը 
34. Հոտառական անալիզատոր 
35. Կոկորդի պապիլոմատոզ 
36. ԼՕՌ օրգանների սնկային ախտահարումներ 
37. Կերակրափողի այրվածքներ, կլինիկան, բուժումը 
38. Կոկորդի զգացող և շարժիչ նյարդերը  
39. Գլոմուսային ուռուցքներ, տեղակայումը, դասակարգումը, բուժումը 



40. Իմպեդանսային աուդիոմետրիայի հնարավորությունները 
41. Լսողական ֆունկցիայի քննության մեթոդները 

42. Սուր ֆրոնտիտ, կլինիկան, բարդությունները, բուժումը 

43. Հետազոտման էնդոսկոպիկ մեթոդները օտոլարինգոլոգիայում 

44. ԼՕՌ օրգանների ախտահարումը տուբերկուլյոզի ժամանակ 

45. Օտոսկլերոզ 
46. Բերանի խոռոչի, ըմպանի, որկորի քիմիական այրվածքները և օգնությունը նման դեպքում 
47. Վազոմոտոր ռինիտ 
48. Սիգմայաձև ծոցի թրոմբոզ, կլինիկական բուժումը 
49. Միջին ականջի սուր բորբոքում և նրա բարդությունները 
50. Խխունջի անատոմիա 
51. Խրոնիկական պանսինուսիտներ, կլինիկան և բուժումը 
52. Կոկորդի քաղցկեղ, դասակարգումը բուժումը 
53. Լսողական անլիզատորի ֆիզիոլոգիան 
54. Էպիստաքսիա, կլինիկան և բուժումը 
55. Կեղծ կրուպ, նրա դիֆերենցիալ դիագնոստիկան 
56. Մենյերի հիվանդություն, բուժման եղանակները 
57. Ձայն հաղորդող և ձայն ընկալող ապարատ 
58. Կեղծ և իսկական կրուպ, նրանց դիֆերենցացիան 
59. Բերանի խոռոչի, ըմպանի, որկորի քիմիական այրվածքները և օգնությունը նման դեպքում 
60. Իմպեդանսային աուդիոմետրիայի հնարավորությունները 
61. Կոկորդի անատոմիա 
62. Արտաքին քթի հիվանդությունները և բուժումը 
63. Խրոնիկական տոնզիլիտ, կլինիկան և բուժումը 
64. Ստապեդոպլաստիկայի տեսակները 
65. Միջին ականջի խրոնիկական թարախային բորբոքում, նրա տեսակները, կլինիկան և բուժումը 
66. Նախադռան անատոմիա 
67. Հետըմպանային աբսցես, կլինիկան և բուժումը 
68. Ճակատային խոռոչի արմատական վիրահատության ցուցումները և տեխնիկան 
69. Քթային արյունահոսություն, նրա տեսակները և բուժումը 
70. Ձայնալարերի պարեզներ և պարալիչներ 
71. Ըմպանի լիմֆադենոիդ օղակը, նրա պաթոլոգիան մանկական հասակում 
72. Ականջի ձևափոխված արմատական վիրահատություն, ցուցումները, կատարման տեխնիկան 
73. Թմբկախորշի տոպոգրաֆիա 
74. Խրոնիկ ռինիտ, նրա կլինիկան և բուժումը 
75. Բերանում և ըմպանում առաջացած փոփոխությունները արյունաստեղծ համակարգի 

հիվանդությունների ժամանակ 
76. Ականջի արմատական վիրահատություն, ցուցումները, կատարման տեխնիկան 
77. Վեստիբուլար ապարատի կլինիկական քննության մեթոդները 
78. Քթային շնչառության խանգարումները և նրա հետևանքները 



79. Տոնզիլէկտոմիայի ցուցումները և հակացուցումները 
80. Էպիգլոտիտը երեխաների մոտ, բժշկի տակտիկան 
81. Օտոգեն ներգանգային բարդություն 
82. Քթի խոռոչի կլինիկական անատոմիա 
83. Տրախեոտոմիայի ցուցումները և նրա տեխնիկան 
84. Քիթըմպանի քաղցկեղ 
85. Քունքոսկրի կազմության առանձնահատկությունները վաղ մանկական հասակում և նրանց 

նշանակությունը սուր օտիտների կլինիկայում 
86. Ռինոգեն ներգանգային բարդություններ 
87. Ըմպանի ախտահարումները արյունաստեղծ օրգանների հիվանդությունների ժամանակ 

/ագրանուլոցիտոզ, մոնոցիտոզ, լեյկոզ/ 
88. Տիմպանոպլաստիկա, տիպերը, ժամանակակից դրույթները 
89. Ուղեղի և ուղեղիկի օտոգեն թարախակույտ 
90. Միջին ականջի և ներքին ականջի հիվանդությունների դիֆերենցիալ դիագնոստիկա 
91. Անգինաներ,նրանց կլինիկան և բուժումը 
92. Էնդոնազալ միկրովիրաբուժության ժամանակակից հնարովորությունները 
93. Լսողական ֆունկցիայի խանգարումները ֆարմակո-քիմիական թունավորումների ժամանակ 
94. Քթի հարակից խոռոչների խրոնիկական բորբոքումները և նրանց բուժումը 
95. Ըմպանի անատոմիան և ֆիզիոլոգիան 
96. Կոխլեար իմպլանտացիայի ցուցմունքները մեծահասակների մոտ 
97. Արտաքին ականջի բորբոքում, նրա տեսակները, կլինիկան և բուժումը 
98. Լսողական ներվի ախտահարումը 
99. Խրոնիկական տոնզիլիտը և նրա բարդությունները 
100. Լարինգեկտոմիայի տեսակները և ցուցմունքները 

 
 
 


