
  «Մանկաբուժություն» մասնագիտությամբ 
ասպիրանտուրայի ընդունելության քննական հարցաշար 

1. Ջրաաղային փոխանակության առանձնահատկությունները երեխաների մոտ, 
դրանց նշանակությունը ախտաբանական վիճակների ժամանակ: 

2. Ռախիտ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, դասակարգումը, կլինիկան, 
բուժումը: 

3. Պերիկարդիտները երեխաների մոտ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, 
դասակարգումը, կլինիկան, բուժումը: 

4. Էքսուդատիվ-կատառալ դիաթեզ. էթիոլոգիան, ախտաբանությունը, կլինիկան, 
էնթացքը, բուժումը, կանխատեսումը: 

5. Սիրտ և անոթների զարգացման բնածին արատները երեխաների մոտ: 
Դասակարգումը, կլինիկական արտահայտությունները վաղ հասակի երեխաների 
մոտ: Ախտորոշումը, բուժումը:: 

6. Սուր թոքաբորբերը վաղ մանկական տարիքի երեխաների մոտ: 
Ախտածնությունը, դասակարգումը, կլինիկան, բուժումը: 

7. Ռաիտ և ռախիտանման հիվանդություններ: Տարբերակիչ ախտորոշում, 
կանխարգելման սկզբունքները: 

8. ՆՄՀ համախտանիշ: Էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 
9. Փոքր արյան շրջանառության թերարյումությամբ ընթացող արատներ: 
10. Պտղի արյունաստեղծումը (անգիոբլաստիկ, լյարդային, ոսկրածուծային): 

Միելոգրամայի պատկերը տարբեր տարիքի երեխաների մոտ:  
11. Նեյրոտոքսիկոզ: Էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 
12. Սրտի ձեռքբերովի արատները երեխաների մոտ: Ախտածնությունը: Կլիկական 

ձևերը: Ախտորոշումը, բուժումը: 
13. Անհաս երեխաների անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, 

անհասության նշաններ, նրանց բուժ. սպասարկման սկզբունքները: 
14. Տոքսիկոզ էքսիկոզով վաղ հասակի երեխաների մոտ: 
15. Ռևմատիզմ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, դասակարբումը, կլինիկան, 

ախտորոշումը: Առանձնահատկությունները երեխաների մոտ: 
16. Պիլորոսպազմ, պիլորոստենոզ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, 

կլինիկական պատկերը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 
17. Ռևմատոիդ արթրիտ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, ժամանակակից 

դասակարգումը, կլինիկան, բուժման սկզբունքները: 
18. Երկաթ-դեֆիցիտային անեմիաները վաղ հասակի երեխաների մոտ: 

Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, կլինիկան, բուժումը: Տարբերակիչ 
ախտորոշումը: 

19. Ռախիտ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, դասակարգումը, կլինիկան, 
տարբերակիչ ախտորոշումը,բուժումը: 

20. Կոմբինացված միտրալ արատ: Ախտածնությունը, հեմոդինամիկան, կլինիկան: 
Բուժումը արյան շրջանառության խանգարումների ժամանակ: 

21. Քրոնիկական գաստրիտներ, գաստրոդուոդենիտներ: Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, 
դասակարգումը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

22. Ստերոիդ հորմոնային բուժման սկզբունքները: 
23. Սուր բրոնխիտները վաղ հասակի երեխաների մոտ: Ախտածնությունը, 

ախտաբանությունը, կլինիկան, բուժումը: Տարբերակիչ ախտորոշումը: Անհապաղ 
օգնությունը շնչական անբավարարության ժամանակ: 



24. Սրտի ռիթմի խանգարումները: Ախտաշնությունը, ախտաբանությունը, 
դասակարգումը, կլինիկան: Անհապաղ օգնությունը: 

25. Սուր և քրոնիկական մակերիկամային անբավարարության պաթոգենեզը և 
կլինիկան: Տարբերակիչ ախտորոշումը: Բուժումը: 

26. Պարբերական հիվանդությունը երեխաների մոտ, ծագումնաբանությունը, 
կլինիկան, բուժման ժամանակակից մոտեցումը, բարդությունները: 

27. Ստամոքսի և 12-մատնյան աղու խոցային հիվանդություն: Էթիոլոգիան, 
դասակար•ումը, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը և 
կանխարգելումը: Անհետաձգելի օգնությունը արյունահոսությունների ժամանակ: 

28. Բիլիռուբինի փոխանակության պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմները և 
դեղնուկների զարգացումը: Դեղնուկների տարբերակիչ ախտորոշումը: 

29. Թոքբորբերը վաղ հասակի երեխաների մոտ: Ախտաշնությունը, 
ախտաբանությունը, բարդությունները: 

30. Սուր սիրտ-անոթային անբավարարությունը երեխաների մոտ: Ախտածնությունը, 
ախտաբանությունը, կլինիկան, բուժումը: 

31. Սպիտակուցային փոխանակության խանգարման ժառանգական 
հիվանդություններ: 

32. Սուր բրոնխիտներ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, դասակարգումը, 
կլինիկան, բուժումը: 

33. Սուր հետստրեպտոկոկային գլոմերուլոնեֆրիտ: Սուր նեֆրոտիկ համախտանիշ. 
էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշում, տարբերակիչ ախտորոշում, բուժում, 
կանխարգելում: 

34. Դեղնուկների տարբերակիչ ախտորոշումը նորածնային հասակում: 
35. Շնչառական ալերգոզներ, կլինիկա, բուժումը, տարբերակիչ ախտորոշումը: 
36. Հեմոռագիկ վասկուլիտները երեխաների մոտ: Էթիոպաթոգենեզը, 

դասակարգումը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները, 
հնարավոր բարդությունները, դիսպանսեր հսկողությունը: 

37. Նորածինների մաշկի և ենթամաշկի վարակային հիվանդությունները: Պորտի և 
պորտային անոթների հիվանդությունները: 

38. Թոքաբորբերը վաղ հասակի երեխաների մոտ: Ախտածնությունը, 
ախտաբանությունը, կլինիկական առանձնահատկությունները, բուժումը: 

39. Պանկրեատիտները երեխաների մոտ: Էթիոլոգիան, դասակարգումը, 
պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

40. Դեֆիցիտային անեմիաները վաղ հասակի երեխաների մոտ: Ախտածնությունը, 
ախտաբանությունը, կլինիկան, բուժումը: Տարբերակիչ ախտորոշումը: 

41. Լյարդային անբավարարություն. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, սուր և 
քրոնիկական ձևերը, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը, 
կանխարգելումը: 

42. Պնևմոպաթիանեը նորածինների մոտ: 
43. Սնուցման քրոնիկական խանգարումներ: Դասակարգումը, ախտածնությունը, 

կլինիկան, ծանրության աստիճանները, բուժման սկզբունքները, կանխարգելումը: 
44. Պարբերական հիվանդությունը երեխաների մոտ, ծագումնաբանությունը, 

կլինիկան, բուժման ժամանակակից մոտեցումը, բարդությունները: 
45. Սուր լարիգոտրախեիտներ: Ծագումնաբանությունը, կլինիկան առաջին 

օգնությունը, բուժումը: 
46. Հասկացողություն ներարգանդային վարակվածության մասին: Վարակներ. 

տոքսոպլազմոզ, ցիտոմեգալովիրուս, լիստերիոզ: 



47. Ժառանգական և բնածին բրոնխաթոքային հիվանդությունները, քրոնիկական 
թոքաբորբեր, պատճառները, կլինիկան, բուժման մոտեցումները: 

48. Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ: Կրոնի հիվանդություն: Ախտածնությունը, 
ախտաբանությունը, բուժումը: 

49. Թոքաբորբերը նորածինների մոտ: Առանձնահատկությունները: 
50. Բնածին ռախիտանման հիվանդությունները (տուբուլոպաթիաներ) երեխաների 

մոտ: 
51. Իմունոախտաբանական հիվանդություններ: Էթիոպաթոգենեզը, համակարգային 

կարմիր գայլախտ, կլինիկան, բուժումը: 
52. Ներարգանդային հիպոտրոֆիա. պատճառները, ախտորոշումը, դասակարգումը: 
53. Ցնցումային համախտանիշը երեխաների մոտ: Պատճառները, տարբերակիչ 

ախտորոշումը: Անհապազ օգնությունը: Բուժումը, կանխարգելումը: 
54. Միզազատական ուղիների վարակային հիվանդություններ: Պիելոնեֆրիտը 

երեխաների մոտ. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժում, 
կանխարգելումը: 

55. Ծննդաբերական տրվմաներ: Պատճառները, դասակարգումը, կլինիկան, 
բուժումը: Առանձնահատկությունները անհասների մոտ: 

56. Մալաբսորբցիայի համախտանիշ: Կլինիկական ձևերը: Կլինիկան, 
ախտորոշումը, բուժումը: 

57. Բրոնխիալ ասթման երեխաների մոտ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, 
կլինիկան, բուժումը: Անհապաղ օգնությունը նոպայի ժամանակ: 

58. Իմունիզացիայի ծրագիր: Պատվաստումների օրացույցի իրականացումը: 
Իմունիզացիայի ցուցումներ և հակացուցումներ: 

59. Հեմոլիտիկ անեմիաները երեխաների մոտ: Դասակարգումը: Իմուն հեմոլիտիկ 
անեմիաներ: Ախտորոշման չափանիշները և բուժման սկզբունքները: 

60. Քրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտներ, նեֆրիտիկ համախտանիշ: Էթիոլոգիան, 
դասակարգումը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

61. Հասկացություն կոնստիտուցիոնալ անոմալիաների մասին: Դրանց 
ազդեցությունը տարբեր հիվանդությունների կլինիկական ընթացքի վրա: 

62. Նեֆրոտիկ համախտանիշ: Էթիոլոգիան, դասակարգումը, կլինիկան, 
ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

63. Լյարդի ցիռոզ. էթիոլոգիան, դասակարգումը, պաթոգենեզը, կլինիկան, 
ախտորոշումը, բուժումը: 

64. Էքսիկոզներ, դրանց տեսակները, կլինիկան, բուժման սկզբունքները: Ինֆուզիոն 
թերապիա, հեղուկների քանակական և որակական ընտրության սկզբունքները: 

65. Գրիպ. էթիոլոգիան, համաճարակաբանությունը, կլինիկան, բուժումը, 
կանխարգելումը: 

66. Ճարպային թոխանակության խանգարման բնածին և ժառանգական 
հիվանդություններ, էնդոլիպիդոզներ: Կլինիկան, բուժումը: 

67. Ասկարիդոզը, էնտերոբիոզը երեխաների մոտ: Վարակման ուղիները: Կլինիկան, 
ախտորոշումը, բուժումը: 

68. Քրոնիկական թոքաբորբեր: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, կլինիկան, 
բուժումը: 

69. Բրոնխիալ ասթման երեխաների մոտ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, 
կլինիկան, բուժումը: Անհապաղ օգնությունը նոպայի ժամանակ: 

70. Ինֆեկցիոն էնդոկարդիտ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, 
դասակարգումը, կլինիկան, բուժումը: 



71. Երիկամների բնածին և ժառանգակաբ հիվանդությունները երեխաների մոտ: 
Նեֆրոպաթիաները և տուբուլոպաթիաները վաղ հասակի երեխաների մոտ: 

72. Սուր թոքաբորբերը ավագ հասակի երեխաների մոտ: Դասակարգումը: 
Ախտաբանությունը, կլինիկան, կրոըպոզ թոքաբորբի 
առանձնահատկությունները: Բուժումը, կանխատեսումը: 

73. Ցելիակիա. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, ելքը: 
74. Լեղուղիների ֆունկցիոնալ և բորբոքային հիվանդություններ. էթիոլոգիան, 

դասակարգումը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 
75. Քրոնիկական երիկամային անբավարարություն. էթիոլոգիան, դասակարգումը, 

կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, անհետաձգելի օգնությունը անուրիայի 
ժամանակ: 

76. Հասուն և անհաս նորաշին մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները: 
Հասկացողություն հասունության մասին: 

77. Ածխաջրատային փոխանակության խանգարման ժառանգական 
հիվանդություններ: Էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան ախտորոշումը, բուժումը: 

78. Քրոնիկական սիրտանոթային անբավարարությունը երեխաների մոտ: 
Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, կլինիկան, բուժումը, կանխատեսումը: 

79. Կարդիոմիոպաթիաները վաղ հասակի երեխաների մոտ: 
80. Քրոնիկական թոքաբորբեր: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, կլինիկան, 

բուժումը: 
81. Իմունոախտաբանական հիվանդություններ: Էթիոպաթոգենեզը: Սկլերոդերմիա, 

Յուվենիլ ռրմատոիդ արթրիտ, կլինիկան, բուժման սկզբունքները: 
82. Ցնցումային համախտանիշը երեխաների մոտ: Պատճառները, տարբերակիչ 

ախտորոշումը: Անհապաղ օգնությունը: Բուժումը: Կանխարգելումը: 
83. Մուկովիսցիդոզ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, կլինիկան, բուժումը: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը: 
84. Պիելոնեֆրիտը երեխաների մոտ, կանխարգելումը: 
85. Սուր բրոնխիտները վաղ հասակի երեխաների մոտ: Ախտածնությունը, 

ախտաբանությունը, կլինիկան, բուժումը: Տարբերակիչ ախտորոշումը: Անհապաղ 
օգնությունը շնչական անբավարարության ժամանակ: 

86. Հիրշպրուգի հիվանդություն: Էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը: 
87. Ռևմատոիդ արթրիտ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, կլինիկան, բուժման 

սկզբուբնքները: 
88. Ռախիտ, հիպոտրոֆիայի, անեմիայի պրոֆիլակտիկան երեխաների մոտ: 
89. Իմունոդեֆիցիտային վիճակներ: Դասակարգումը, բուժման մոտեցումները: 
90. Բրոնխիալ ասթման երեխաների մոտ: Ախտածնությունը, ախտաբանությունը, 

կլինիկան, բուժումը: Անհապաղ օգնությունը նոպայի ժամանակ: 
  


