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Մագիստրատուրայի II կուրսի պետական քննական հարցաշար 

2015-2016 ուս. տարի  

 

Որովայնի ճողվածքներ 

 

1. Որովայնի ճողվածքներ, սահմանումը, ընդհանուր հասկացություն, ճողվածքների 

դասակարգումը, ճողվածքի բաղկացուցիչ մասերը:  

2. Ճողվածքների պատճառագիտությունը, կլինիկան, ընթացքը, ախտորոշումը, բուժումը: 

3. Աճուկային ճողվածքներ: 

4. Աճուկային թեք ճողվածք, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

5. Աճուկային ուղիղ ճողվածք, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

6. Ազդրային ճողվածք, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

7. Պորտային ճողվածք, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

8. Սպիտակ գծի ճողվածքներ, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

9. Հետվիրահատական ճողվածքներ, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, 

ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

10. Որովայնային ճողվածքների հազվադեպ տեսակներ: 

11. Որովայնի արտաքին ճողվածքների բարդությունները, օղակում, տեսակները, կլինիկան, 

ախտորոշումը, բուժումը: 

12. Որովայնի արտաքին ճողվածքների բարդությունները, ճողվածքի բորբոքում, 

կոպրոստազ, վնասվածք էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

 

Ապենդիցիտ 

 

1. Որդանման ելուն, անատոմիան, ֆիզիոլոգիան: 

2. Սուր ապենդիցիտ, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, դասակարգումը, ախտաբանական 

անատոմիան: 



3. Սուր ապենդիցիտ, կլինիկան, ախտորոշումը: 

4. Սուր ապենդիցիտի ընթացքի առանձնահատկությունները (ռետրոցեկալ, կոնքային և 

ձախակողմյան դասավորություններ): 

5. Սուր ապենդիցիտը երեխաների մոտ: 

6. Սուր ապենդիցիտը տարեց և ծերունական հասակի անձանց մոտ: 

7. Սուր ապենդիցիտը հղիների մոտ: 

8. Սուր ապենդիցիտի տարբերակիչ ախտորոշումը: 

9. Սուր ապենդիցիտի բարդությունները և նրանց բուժումը: 

10. Սուր ապենդիցիտի բուժումը, ապենդեկտոմիայի տեսակները: 

11. Ապենդէկտոմիայից հետո առաջացած բարդությունները և դրանց բուժումը: 

12. Խրոնիկական ապենդիցիտ: 

 

Լեղապարկ և լեղուղիներ 

 

1. Լեղապարկի և լեղուղիների անատոմիան, ֆիզիոլոգիան, հետազոտման մեթոդները: 

2. Լեղածորանների զարգացման անոմալիաներ: Լեղուղիների վնասվածքներ: 

3. Լեղաքարային հիվանդություն, քարերի առաջացման պատճառները, լեղային 

(լյարդային) խիթ:  

4. Խրոնիկական քարային խոլեցիստիտ, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, 

ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

5. Խրոնիկական քարային խոլեցիստիտի բարդությունները՝ խոլեդոխոլիթիազ, 

խոլեցիստոպանկրեատիտ, խոլանգիտ, դուոդենալ մեծ պտկիկի ստենոզ, 

բիլիոդիգեստիվ խուղակ, լեղապարկի ջրգողություն, էմպիեմա: 

6. Սուր խոլեցիստիտ, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը: 

7. Լեղաքարային հիվանդության ախտորոշումը, մինչ-, ներ- և հետվիրահատական 

հետազոտության եղանակները, բուժումը: 

8. Ոչ քարային խոլեցիստիտ, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

9. Խոլեցիստեկտոմիայի եղանակները, խոլեդոխոտոմիա: 

10. Հետխոլեցիստէկտոմիկ համախտանիշ: 

11. Ֆատերյան պտկիկի քաղցկեղ: 

12. Մեխանիկական դեղնուկ: 



 

Աղիքային անանցանելիություն 

 

1. Աղիքային անանցանելիություն, դասակարգումը, էթիոլոգիան: 

2. Աղիքային անանցանելիության պաթոգենեզը: 

3. Աղիքային անանցանելիություն, կլինիկան, ախտորոշումը: 

4. Աղիքային օբտուրացիոն անանցանելիություն: 

5. Ստրանգուլյացիոն անանցանելիություն, ոլորում և հանգուցագոյացում, էթիոլոգիան, 

պաթոգենեզը, բուժումը: 

6. Մեխանիկական անանցանելիության խառը ձևերը: 

7. Դինամիկ աղիքային անանցանելիություն: 

 

Հաստ աղիք 

 

1. Ոչ սպեցիֆիկ կոլիտներ: 

2. Հիշպրունգի հիվանդություն: 

3. Հաստ աղու դիվերտիկուլյոզ: 

4. Հաստ աղու պոլիպոզ: 

5. Հաստ աղու բարորակ ուռուցքներ: 

6. Խթաղու քաղցկեղ, ձևերը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

 

Սուր որովայն, պերիտոնիտ 

 

1. Սուր որովայն, սուր որովայնի տարբերակիչ ախտորոշումը: 

2. Պերիտոնիտ, դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը: 

3. Տարածուն թարախային պերիտոնիտ, կլինիկան, ախտորոշումը, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը: 

4. Որովայնի խոռոչի թարախակույտեր, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

5. Որովայնի փակ և բաց վնասվածքներ: 

6. Ստամոքս-աղիքային արյունահոսություններ: 

 



Փայծաղ 

 

1. Փայծաղ, անատոմիան, ֆիզիոլոգիան, հետազոտության մեթոդները: 

2. Փայծաղի վնասվածքներ, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

3. Փայծաղի հիվանդություններ, փայծաղի ինֆարկտ, թարախակույտ, էթիոլոգիան, 

կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

4. Փայծաղի հիվանդություններ, փայծաղի բշտեր, ուռուցքներ, էթիոլոգիան, կլինիկան, 

ախտորոշումը, բուժումը: 

5. Սպլենոմեգալիա, հիպերսպլենիզմ: 

6. Արյունաստեղծ համակարգի վիրաբուժական բուժում պահանջող հիվանդություններ՝  

հեմոլիտիկ միկրոսֆերոցիտար անեմիա, մեծ թալասեմիա, ձեռքբերովի հեմոլիտիկ 

անեմիա: 

7. Արյունաստեղծ համակարգի վիրաբուժական բուժում պահանջող հիվանդություններ՝ 

Վերլհոֆի հիվանդություն, Գոշեի հիվանդություն, լիմֆոգրանուլեմատոզ, խրոնիկական 

լեյկոզ: 

 

Լյարդ 

 

1. Լյարդ, անատոմիան, ֆիզիոլոգիան, հետազոտության մեթոդները: 

2. Լյարդի բաց և փակ վնասվածքներ: 

3. Լյարդի թարախակույտեր: 

4. Լյարդի էխինոկոկոզ, վարակման ուղիները, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

5. Լյարդի էխինոկոկոզի բարդությունները: 

6. Լյարդի ալվեոկոկոզ: 

7. Լյարդի ոչ մակաբուծային կիստաներ: 

8. Լյարդի բարորակ ուռուցքներ: 

9. Լյարդի չարորակ ուռուցքներ: 

 

Ստամոքս և տասներկումատնյա աղի 

 

1. Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու անատոմիան, ֆիզիոլոգիան և հետազոտության 

մեթոդները: 



2. Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, 

ախտաբանական անատոմիան: 

3. Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության կլինիկան, ախտորոշումը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը: 

4. Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության վիրաբուժական բուժումը, 

վիրահատության եղանակները: Վագոտոմիա, եղանակները: 

5. Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության բարդությունները` 

թափածակում: 

6. Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության բարդությունները` 

արյունահոսություն: 

7. Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության բարդությունները` 

պիլորոդուոդենալ նեղացում: 

8. Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության բարդությունները` խոցի 

պենետրացիա: 

9. Սուր խոցեր: Ուլցերոգեն էնդոկրին հիվանդություններ: 

10. Վիրահատված ստամոքսի հիվանդություններ` դեմպինգ համախտանիշ: 

11. Վիրահատված ստամոքսի հիվանդություններ` բերող գալարի համախտանիշ: 

12. Վիրահատված ստամոքսի հիվանդություններ` ռեցիդիվ պեպտիկ խոցեր, ռեֆլյուքս 

գաստրիտ: 

13. Վիրահատված ստամոքսի հիվանդություններ` խրոնիկ հետմասնահատումային 

պանկրեատիտ, խոլելիթիազ, դիսֆագիա, գաստրոստազ, դիարեա, 

սակավարյունություն: 

14. Ստամոքսի քաղցկեղ, կլինիկան, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը: 

15. Ստամոքսի քաղցկեղի բուժման մեթոդները: 

 

Ենթաստամոքսային գեղձ 

 

1. Ենթաստամոքսային գեղձ, անատոմիան, ֆիզիոլոգիան, հետազոտության մեթոդները: 

2. Սուր պանկրեատիտ, դասակարգումը, կլինիկան, ախտորոշումը: 

3. Սուր պանկրեատիտ, տարբերակիչ ախտորոշումը, բարդությունները, բուժումը: 

4. Խրոնիկական պանկրեատիտ: 

5. Ենթաստամոքսային գեղձի կիստաներ, խուղակներ: 

6. Ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ: 

 



Բարակ աղի 

 

1. Բարակ աղու անատոմիան, ֆիզիոլոգիան: 

2. Բարակ աղու զարգացման արատները, դիվերտիկուլներ: 

3. Կրոնի հիվանդություն: 

4. Աղիքային խուղակներ: 

 

Ստոծանի 

 

1. Ստոծանու անատոմիան, ֆիզիոլոգիան: 

2. Ստոծանու վնասվածքներ: 

3. Ստոծանու ճողվածքներ և ռելաքսացիա: 

4. Ստոծանու որկորային բացվածքի ճողվածքներ: 

 

Անոթային վիրաբուժություն 

 

1. Վերջույթների երակներ, հետազոտման մեթոդները: 

2. Վարիկոզ հիվանդություն, էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բարդությունները, 

բուժումը: 

3. Վարիկոզ հիվանդության վիրահատական բուժումը, վիրահատությունների 

տեսակները: 

4. Մակերեսային երակների թրոմբոֆլեբիտ, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, 

ախտորոշումը, բարդությունները, բուժումը: 

5. Խորանիստ երակների թրոմբոֆլեբիտ, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, 

ախտորոշումը, բարդությունները, բուժումը: 

6. Սուր ֆլեբոթրոմբոզներ, էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բարդությունները, 

բուժումը: 

7. Հետթրոմբոֆլեբիտիկ համախտանիշ, էթիոլոգիան, դասակարգումը, կլինիկան, ձևերը, 

բուժումը: 

8. Ծայրամասային զարկերակների հիվանդություններ, հետազոտման մեթոդները: 

9. Ոչ սպեցիֆիկ աորտո-արտերիիտ, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, 

ախտորոշումը, բուժումը: 

10. Աորտայի հիվանդություններ, հետազոտման մեթոդները: 



11. Աորտայի անևրիզմաներ, էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

12. Խցանող էնդարտերիտ, խցանող թրոմբանգիտ, խցանող աթերոսկլերոզ, էթիոլոգիան, 

պաթոգենեզը, կլինիկան, դասակարգումը, բուժումը: 

13. Լերիշի համախտանիշ, էթիոլոգիան, կլինիկան, դասակարգումը, ախտորոշումը, 

բուժումը: 

14. Զարկերակային սուր թրոմբոզներ և էմբոլիաներ, էթիոլոգիան, կլինիկան, 

դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը:  

15. Զարկերակային սուր թրոմբոզի և էմբոլիայի տարբերակիչ ախտորոշումը: 

16. Սուր և խրոնիկ զարկերակային անանցանելիությունների ժամանակ կիրառվող 

վիրահատությունների տեսակները: 

17. Ռեյնոյի հիվանդություն, էթիոլոգիան, կլինիկան, բուժումը: 

18. Երիկամային զարկերակների և միջընդերային զարկերակների հիվանդություններ: 

19. Դիաբետիկ անգիոպաթիա, դիաբետիկ ոտնաթաթի համախտանիշ, ձևերը, կլինիկան, 

բուժումը: 

 

Կրծքային վիրաբուժություն 

 

1. Կրծքային վիրաբուժությունում հիվանդների հետազոտման մեթոդները: 

2. Կրծքավանդակի փակ վնասվածքներ, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, հնարավոր 

բարդությունները: 

3. Կրծքավանդակի բաց վնասվածքներ, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, հնարավոր 

բարդությունները: 

4. Սպոնտան  և տրավմատիկ պնևմոթորաքս, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

5. Թոքի թարախակույտեր և փտախտ, թոքի գանգրենոզ թարախակույտ, էթիոլոգիան, 

կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշումը, բուժումը: 

6. Բրոնխոէկտատիկ հիվանդություն, էթիոլոգիան, կլինիկան, բարդությունները, 

ախտորոշումը, բուժումը: 

7. Թոքերի էխինոկոկոզ, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, բարդությունները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

8. Թոքերի բարորակ նորագոյացություններ (ադենոմա, խոնդրոգամարտոմա), 

էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

9. Թոքերի կենտրոնական քաղցկեղ, էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

10. Թոքերի ծայրամասային քաղցկեղ, էթիոլոգիան, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, 

բուժումը: 



11. Թոքամզային հեղուկ և արտաքիրտ, տեսակները, դասակարգումը, կլինիկան, 

ախտորոշումը, բուժումը: 

12. Թոքամզի էմպիեմա, պիոպնևմոթորաքս, ֆիբրոթորաքս, բնորոշումը, դասակարգումը, 

կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

13. Թոքամզի բարորակ և չարորակ նոյագոյացություններ, էթիոլոգիան, կլինիկան, 

ախտորոշումը, բուժումը: 

14. Սուր մեդիաստինիտ, էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

15. Խրոնիկական մեդիաստինիտ, էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը: 

16. Միջնորմի նորագոյացություններ և կիստաներ, էթիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, 

բուժումը: 

 

Սրտային վիրաբուժություն 

 

1. Սրտի և սրտապարկի անատոմիան, ֆիզիոլոգիան և հետազոտության հատուկ 

մեթոդները: 

2. Սրտի վիրահատությունների ապահովումը, արյան արհեստական շրջանառություն, 

կարդիոպրոտեկցիա: 

3. Սրտի և սրտապարկի վնասվածքներ, վիրավորումներ: 

4. Սրտի իշեմիկ հիվանդություն: Սրտի անևրիզմա: 

5. Սրտի բնածին արատներ, զարկերակային բաց ծորան: 

6. Սրտի բնածին արատներ, թոքային զարկերակի մեկուսացված փականային նեղացում: 

7. Միջնախասրտային միջնապատի առաջնային արատներ: 

8. Միջնախասրտային միջնապատի երկրորդային արատներ: 

9. Միջփորոքային միջնապատի արատ: 

10. Ֆալլոյի տետրադա: 

11. Ֆալլոյի տրիադա: 

12. Աորտայի կոարկտացիա: 

13. Սրտի ձեռք բերովի արատներ: Միտրալ փականի նեղացում և անբավարարություն: 

14. Սրտի ձեռք բերովի արատներ: Աորտայի փականի նեղացում և անբավարարություն: 

15. Վարակային էնդոկարդիտ: 

16. Պերիկարդիտներ: 

17. Առիթմիաներ: 



 

Գրականություն 

 

1. «Վիրաբուժական հիվանդություններ» դասագիրք,  Պրոֆ.Վ.Թ.Ափոյանի խմբագրությամբ,  2 

հատոր: 

2. «Хирургические болезни» учебник. Под редакцией М.И.Кузина. 

 

 

Վիրաբուժություն թիվ 3  

ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր      /Հ.Վ.Սարուխանյան/ 

 

Վիրաբուժություն թիվ 4  

ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր      /Մ.Մ.Միրիջանյան/ 


