
«Վիրաբուժություն» (տեղագրական անատոմիա և օպերատիվ 
վիրաբուժություն) մասնագիտությամբ հետազոտողի  

որակավորման քննության 
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 
1. Որովայնի առաջային պատի սահմանները, բաժանումը շրջանների 
2. Որովայնի առաջային պատի շերտագրությունը 
3. Որովայնի ուղիղ մկանի բունոցի ձևավորումը 
4. Աճուկային շրջանի, աճուկային եռանկյան և աճուկային տարածության տեղագրությունը 
5. Աճուկային խողովակի և սերմնալարի տեղագրությունը 
6. Որովայնի առաջային պատի անոթավորումը և ներվավորումը 
7. Գոտկային շրջանի տեղագրությունը 
8. Որովայնի առաջային պատի և գոտկային շրջանի բնածին թույլ դիմադրության տեղերի 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները 
9. Աճուկային ճողվածքների անատոմիական առանձնահատկությունները 
10. Ամորձաէջք, փոշտի շերտերի ձևավորումը 
11. Լապարատոմային կտրվածքներ 
12. Աճուկային ճողվածքահատումներ 
13. Որովայնամզի խոռոչի հարկերը, որովայնամզի ընթացքը սագիտալ կտրվածքի վրա 
14. Որովայնամզային ծոցեր, գրպաններ, խողովակներ 
15. Լյարդի, լեղապարկի և լեղուղիների տեղագրությունը 
16. Ստամոքսի տեղագրությունը 
17. Փայծաղի տեղագրությունը 
18. Ենթաստամոքսային գեղձի տեղագրությունը 
19. 12 մատյա աղու տեղագրությունը 
20. Աղիճ և զստաղիների տեղագրությունը 
21. Հաստ աղու տեղագրությունը 
22. Լեղապարկի հեռացումը 
23. Աղեկարերի հիմնական սկզբունքները 
24. Ստամոքսի ռեզեկցիա 
25. Ստամոքսաղիքային բերանակցումներ 
26. Խոռոչավոր օրգանների խուղակներ 
27. Ապենդեկտոմիա 
28. Հետորովայնամզային տարածության փակեղաբջջանքային տարածությունները 
29. Երիկամների, մակերիկամների և միզածորանների տեղագրությունը 
30. Որովայնային աորտայի, ստորին սիներակի, կրծքային ավշային ծորանի, կենտ և 

կիսակենտ երակների տեղագրությունը 
31. Կոնքի տեղագրությունը, փակեղաբջջանքային տարածությունները 
32. Ստորին վերջույթի տեղագրությունը, նստային շրջան 
33. Ենթաաճուկային շրջանի տեղագրությունը 
34. Ազդրային խողովակի տեղագրությունը 



35. Ազդրի առաջային շրջանի տեղագրությունը, ազդրային եռանկյունի, ազդր-ծնկափոսային 
խողովակ 

36. Ազդրի հետին շրջանի տեղագրությունը 
37. Ծնկան հոդի շրջանի տեղագրությունը 
38. Սրունքի առաջային շրջանի տեղագրությունը 
39. Սրունքի հետին շրջանի տեղագրությունը 
40. Սրունք-ծնկափոսային խողովակ 
41. Մկանանրբոլոքային վերին և ստորին խողովակներ 
42. Սրունք-թաթային հոդի շրջանի տեղգրությունը 
43. Ոտնաթաթի շրջանի տեղագրությունը 
44. Ստորին վերջույթի փակեղաբջջանքային տարածությունները 
45. Ստորին վերջույթի նյարդանոթային խրձերի ընթացքը, ուրվագծումը 
46. Ազդրային ճողվածքահատման սկզբունքները 
47. Ազդրի կոնաշրջանաձև եռամոմենտ ամպուտացիա ըստ Պիրոգովի 
48. Ազդրի ստորին 1 ∕ 3-ի ոսկրապլաստիկ ամպուտացիա ըստ Գրիտտի-Շիմանովսկու 
49. Սրունքի միջին 1 ∕ 3-ի ոսկրապլաստիկ ամպուտացիա ըստ Բիրի 
50. Սրունքի ստորին 1 ∕ 3-ի ոսկրապլաստիկ ամպուտացիա ըստ Պիրոգովի 
 
Գրականության ցանկ 

 
1. Պրոֆ. Մ.Մ. Միրիջանյան և հ.հեղինակներ «Վիրաբուժություն» 1-ին հատոր, Պրոֆ. Ս.Լ. 

Օրդույան - Գլուխ II «Օպերատիվ վիրաբուժություն» 
2. Ուսումնամեթոդական մշակումներ 
3. Ռ.Ս. Շամոյան՝ «Վերջույթների վիրաբուժական անատոմիան» ուսումնական ձեռնարկ  
4. Ֆ.Նետտեր` «Մարդու անատոմիայի ատլաս» 
5. "Оперативная хирургия и топографическая анатомия" – Վ.Վ. Կովանով 


