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ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ)
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
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0913.01.01.4 «ԿՐՏՍԵՐ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ ԵՎ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ԵՐԵՎԱՆ 2016

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ նախնական մասնագիտական
__________________________________________

ՏՆՕՐԵՆ

(արհեստագործական)

ՈՒսումնական հաստատության անվանումը

____________________

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ կրտսեր

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

«___» ___________ 201…թ.

բուժքույր/բուժեղբայր
միջնակարգ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝

0913.01.01.4 «ԿՐՏՍԵՐ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ»

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1 տարի

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

առկա

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 0913.01.4 «ՀԻՎԱՆԴԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԽՆԱՄՔ»

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
մարտ

ապրիլ

մայիս

հունիս

հուլիս

օգոստոս

II. Ժամանակի բյուջեն

վ

ատեստավորում

Արձակուրդ Ամանոր

10

52

32

2

7

1

10

52

24

3
10
17

Ամփոփիչ պետական

Պրակտիկա

1

Տեսական ուսուցում

7

31

2

9
16
23

Մոդուլների ամփոփում

2.08

5.07

◊ ◊ ◊ : X X X I = = = = = = = 32

3.05

5.04

/շաբաթներով/

19
26
27.10
2.11
3
9
10
16
17
23
24
30
1
7
8
14
15
21
22
28
29.12
4.01
5
11
12
18
19
25
26.01 1.02
2
8
9
15
16
22
13
20

Կուրսը
1
7
8
14
15
21
22
28
29.09
5.10
6
12

փետր

Ամփոփիչ պետական

հունվ.

ր

ատեստավ. նախապ.

դեկտեմբե

2
8
9
15
16
22
23
29
30.03
6
12
13
19
20
26
27.04
4
10
11
17
18
24
25
31
1
7
8
14
15
21
22
28
29.06
6
12
13
19
20
26
27.07

նոյեմբեր

1.03

հոկտեմ

ր

23.02

սեպտեմբե

ընդա
մենը

1
2

: =
◊ / / = =
= :

3
4
Ընդամենը

0

◊

։։



III

=

Տեսական

Ուսումնա-

Նախաավարտական,

Մոդուլների

Նախապատրաստում

Ամփոփիչ

ուսուցում

կան

պրակտիկա

արտադրական

ամփոփում

ամփոփիչ պետական

պետական

ամանոր և

պրակտիկա

առանց տեսական

պրակտիկա

ատեստավո-

սուրբ ծնունդ

տեսական

ուսուցման

ուսուցմամբ

Ուսումնական

X

ատեստավորման

րում

Արձակուրդ,

III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ
Ատեստավորում ըստ
կիսամյակների

N
Առարկաների անվանումը և մոդուլները
Քնն.

1.

Ստուգարք

Կուրս
աշխ.

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը
(ժամ)
Պարտադիր լսարանային բեռնվածություն
Այդ թվում
Ընդամենը

Տես.
ուսուց.

Լաբոր.
և գործն.
աշխ

Սեմինար
պարապմունք

Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների
1-ին կուրս
1-ին
2-րդ
կիս.
կիս.

2-րդ կուրս
3-րդ
4-րդ
կիս.
կիս.

շաբ

շաբ.

շաբ.

շաբ.

3-րդ կուրս
5-րդ
6-րդ
կիս.
կիս
16

16

շաբ.

շաբ

38

34

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1.

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ

2.

Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3.

Իրավունքի հիմունքներ

4.

Պատմություն

5.

5,6տ

72

54

6տ

18

14

4

5,6տ

36

30

6

24

5տ

36

32

4

36

Օտար լեզու

5,6տ

60

20

40

30

30

6.

Ֆիզիկական կուլտուրա

5,6տ

64

4

60

32

32

7.

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ

5,6տ

36

22

14

20

16

8.

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

6տ

28

26

2

350

202

134

իրավիճակների հիմնահարցեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
2.

18

18

28
14

180

170

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.

Հաղորդակցություն

5տ

36

16

20

36

2.

Անվտանգություն և առաջին օգնություն

5տ

36

12

24

36

3.

Համակարգչային օպերատորություն

6տ

36

4

32

108

32

76

72

5տ

54

24

30

54

5տ

54

20

34

54

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
3.

12

36

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1.

Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա

2.

Մարդու կենսագործունեության փուլերը՝ մանկան
զարգացում, հասուն և ծեր հասակ

36

3.

Մանրէաբանություն, ընդհանուր հիգիենա և
համաճարակաբանություն

5տ

72

28

44

72

4.

Դեղաբանություն

5տ

18

4

14

18

5.

Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ

5տ

18

2

16

18

6.

Սնուցում՝ առողջ սնունդ և դիետոլոգիա

5տ

36

12

24

36

252

90

162

252

72

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
4.

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1.

Հիվանդի ընդհանուր խնամք

5տ

72

14

58

2.

Հիվանդի խնամքը թերապիայում և հերիատրիայում

6տ

54

18

36

54

3.

Հիվանդի խնամքը վիրաբուժությունում

6տ

36

6

30

36

4.

Հիվանդի խնամքը մանկաբարձությունում և

6տ

36

6

30

36

նեոնատոլոգիայում
5.

Հիվանդի խնամքը վերականգնողական թերապիայում

6տ

36

12

24

36

6.

Հիվանդի խնամքը հոգեբուժարանում

6տ

36

12

24

36

7.

Անաշխատունակություն, սահմանափակ
6տ

36

6

30

36

6տ

36

12

24

36

6տ

36

12

24

36

6տ

36

12

24

36

414

110

304

կարողություններով անձանց /հաշմանդամների/
խնամք
8.

Վարակիչ, մաշկային եվ սեռական ճանապարհով
փոխանցվող հիվանդություններով պացիենտի խնամք

9.

Աղետների բժշկություն

10.

Ամոքիչ օգնություն, պացիենտի և նրա հարազատների
կրթում, կրտսեր բուժքրոջ գործողությունները
պացիենտի մահվան դեպքում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5.

ԸՆՏՐՈՎԻ
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

72

342

24

24

4

4

1152
100

576

576

Շաբաթվա ժամերի քանակը

36

IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
1.

N
1.

Տարիքային հոգեբանություն

2.

2.
3.
4.
Կիսամյակ

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ
1.

Ուսումնական

2.

Նախաավարտական

Շաբաթ

5.

5,6

4

6.

6

3

7.

3.

8.

VII. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ
ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
Համակարգչային
ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների
աղետների բժշկության
քույրական գործի և հիվանդի ընդհանուր խնամքի կազմակերպման
թերապիայի նախակլինիկական
մանկաբուժության նախակլինիկական
վիրաբուժության նախակլինիկական
վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի

9.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Համալիր պետական քննություն՝ ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մոդուլներից /
հուլիսի 6-ից հուլիսի 12-ը /

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
1.
2.
3.
4.

Մարդու անատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի
մանրէաբանության
հիգիենայի
դեղաբանության
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

1.
2.

36

Մարզադահլիճ
մարզահրապարակ

VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
1.

ՈՒսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության
ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող են անցկացվել առանձին

արդյունավետությունը

առարկաների /մոդուլների/ ընթացիկ /միջանկյալ/

վերահսկելու

նպատակով, հաստատության

քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական

աշխատանքներ։ Ստուգարքներն, այդ թվում՝ տարբերակված, անցկացվում են առարկայի /մոդուլի/ համար սահմանված ժամերի հաշվին։

Ըստ առարկաների /մոդուլների/՝

ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարությունը։
2.

Լաբորատոր աշխատանքների,

օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար,

ֆիզիկական կուլտուրայի, ինչպես նաև

ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից

երաշխավորած առանձին առարկաների /մոդուլների/ գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և արհեստանոցներում արտադրական ուսուցման ժամանակ
ուսումնական խումբը բյուջետային ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝ ելնելով ուսուցանվող առարկայի /մոդուլի/
յուրահատկությունից։

Համապատասխան միջոցների առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ

/անհատական պարապմունքներ, ուսուցման անհատական ստեղծագործական ձևեր և այլն/։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների /մոդուլների/
տեսական դասընթացը կարող է կազմակերպվել հոսքային պարապմունքի ձևով։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական տարվա
սկզբում քննարկում է քոլեջի խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։
3.

Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը,բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը
հանձնաժողովների կողմից

4.

4 ժամ, որոշում է քոլեջը։ Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/

ներկայացված նախասիրական առարկաների ծրագիրը հաստատում է քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդը։

Ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայական ծրագրով նախատեսված նյութը

կարող է իրացվել

նաև արտաուսումնական պարապմունքների տարբեր

ձևերով՝ մարզական

ակումբներում, սեկցիաներում, խմբակներում։
5.

ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների
ամփոփման, պրակտիկայի, արձակուրդի

ընդհանուր տևողությունը։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը քոլեջը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային

ժամանակացույցը կազմելիս:
6.

Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։

7.

Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։

8.

Պահուստային ժամերը

տնօրինում է քոլեջը՝

ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին

համապատասխան։
9.

ՈՒսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար՝ պահպանելով պլանով նախատեսված ժամաքանակը։
Պրակտիկայի անցկացման

ժամկետը

կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի

ընթացքում։ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է

հաշվետվությամբ՝ գնահատումով։
10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։
11. Ուսումնական

հաստատությունը,

ելնելով

անհրաժեշտությունից,

կարող

է

ստեղծել

լրացուցիչ

կաբինետներ,

մասնագիտացված

լսարաններ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-Հ-4-16-001

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային
հաղորդակցության

հնարավորությունները,

ձևավորել

աշխատանքային

և

մասնագիտական

գործունեության

ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:
Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի

հաղորդակցության

դերն ու

նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների

իրականացման համար,
2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
4) ձևավորի և զարգացնի միջանձնային հաղորդակցում,
5) խթանի համագործակցության ձևավորումը, ստեղծի նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել

հաղորդակցության

դերն ու

նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների

իրականացման համար
Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների
համար,
2) ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները,
3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,
5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։

Գնահատման միջոցը

Ուսանողին կտրվի հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների
ու դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ նպատակային

հաղորդակցման

հնարավորությունները բացահայտելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու
պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրված իրավիճակում
օգտագործում է հնարավորությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
2) բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին,
3) հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք,
4) ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է,
5) մասնակցում է քննարկումների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Ուսանողին կտրվի հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ
զեկույց և հաղորդում պատրաստել, առաջադրվում է թեմատիկ քննարկումներ, որի ընթացքում ուսանողը հանդես է
գալիս հնարավոր բոլոր դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու

պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, խոսքը կառուցում է հստակ և
նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
2) կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան,
3) օգտագործում

է

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաները

և

այլ

տեխնիկական

միջոցները՝

նպատակային

տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,
4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,
5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,
6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,
7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային առաջադրանքների
միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի
թեմայի շուրջ

կազմել տեքստ՝ հաշվի առնելով հասցեատիրոջը,

կառաջադրվի թեմա, որի

վերաբերյալ տարբեր

աղբյուրներից հավաքագրվում, ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարվի բանավոր հակիրճ
միտքը վերածել գրավոր ամբողջական տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային
ինֆորմացիան և ներկայացնել հակիրճ խոսքով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու

պատասխանը, թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 80% ճշգրտությամբ
կատարում է հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում

Կատարման չափանիշներ

1) նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ հասցեատիրոջ,
2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը,
3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,
4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու
համար,
5) ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ,
6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,
7) կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և
դասակարգելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ անձնական շփում նախաձեռնելու, երկխոսության կողմ
լինելու, զրույցը պահպանելու և եզրափակելու կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն
առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր
(մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման

ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում

է

ժամ

համագործակցությանը

խթանող

միջոցառումները

(գովազդ,

հայտարարություններ,

ցուցահանդեսներ և այլն),
2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,
4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու
համար,
5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,
6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Թեստերի միջոցով ստուգվում է համագործակցությունը խթանող միջոցառումների իմացությունը, և կոնկրետ դեպքերի
համար

դրանց

կիրառման

առավել

նպաստավոր

տարբերակները։

Կհանձնարարվի

հավաքագրել

որոշակի

գործընկերոջ վերաբերյալ տեղեկատվություն և օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։
Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ գործնական հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և
հետադարձ կապ ապահովելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու
պատասխանը, թեստերը, նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-ԱԱՕ-4-16-001

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել

աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և
աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների
դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ:
Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները,

2) կազմակերպի կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան,
3) կանխի հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնի անվտանգության միջոցառումներ,
4) ցուցաբերի առաջին օգնություն:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման
անհրաժեշտությունը,

2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները,
3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները,
4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները,
5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,
6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեստային առաջադրանքի հիման վրա։ Ուսանողին կհանձնարարվի առնվազն

Գնահատման միջոցը

10 առաջադրանքով թեստ, որում նա պետք է ընտրի տվյալ իրավիճակի ճիշտ պատասխանը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝
1.

անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,

2. տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները,
պատասխանատվությունը, հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, դրանց
խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը, էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման
հետևանքները, պատասխանատվությունը, կենցաղային հիմնական սարքերի անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված
թեմաներ։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան

Կատարման չափանիշներ

1)

ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները
(սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական),

2) ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման, ճառայգայթումը,
լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն),
3) ներկայացնում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը,
4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի

Գնահատման միջոցը

ներկայացնել որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման, ինչպես նաև
անհրաժեշտ աշխատանքային կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված
թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ

Կատարման չափանիշներ

1)

ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները,

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,
3) ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն)
աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները,
4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու

դժբախտ պատահարների փաստաթղթային

ձևակերպումների կարգը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին
կտրվի հարցեր կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառների ու հետևանքների, դրանց
կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար
սահմանված

աշխատանքային

պայմանների

ապահովման

և

կոնկրետ

վտանգի

կանխարգելմանն

ուղղված

միջոցառումներ։

Կառաջադրվի

կոնկրետ

կենցաղային

վթարի

կամ

պատահարի

համար

ներկայացնել

փաստաթղթային ձևակերպումների բաղադրիչներ։
Արդյունքի

ձեռքբերումը

բավարար

է,

եթե

ուսանողը

ճիշտ

է

պատասխանում

հարցերին

և

կատարում

հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված
թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ցուցաբերել առաջին օգնություն

Կատարման չափանիշներ

1)

տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության հիմնական կանոններին,

2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,
3) կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն,
4) կատարում է արյան հոսքի դադարեցման և բաց վնասվածքների վիրակապման գործողություն,
5) կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու
գործողություններ,
6) տարբեր կոտրվածքների դեպքում կատարում է վիրակապման և անշարժացման գործողություն,
7) ներկայացնում է տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի
կատարել (անհնարինության դեպքում՝ նկարագրել) առաջին օգնության գործողություններ՝ ըստ դեպքերի։ Արդյունքի
գնահատման որոշակի քայլեր նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում բոլոր հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված
թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ, առաջին օգնության համար անհրաժեշտ միջոցներ, նյութեր։
ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-ՀՕ-4-16-001

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի

նպատակն

է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային

հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները,

աշխատանքային գործունեության ընթացքում և

անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային
փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերը, կատարելագործել

համացանցից օգտվելու կարողությունները և

տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները:
Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը,

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր,
3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ,
4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում,
5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն,
6) աշխատի համացանցում:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը

Կատարման չափանիշներ

1) համակարգչային համալիրում ներառվող հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչները բնութագրում է,
2) ճիշտ է պահպանում համակարգիչը և բաղադրիչները միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական
պայմանները,
3) օգտվում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից,
4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,
5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը,
6) բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,
7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,
8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ, պահպանում, բացում, փակում և տեղադրում է առաջադրված վայրում,
9) կատարում է փաստաթղթի տպագրում:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների

Գնահատման միջոցը

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ տեխնիկական
սարքերի, դրանց կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և դրան կից
օժանդակ տեխնիկական սարքերը, օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։
Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարել նույն գործողությունը. թղթապանակ և ֆայլ
բացելու, պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից օգտվելու, ստեղծված ֆայլը պահպանելու, փակելու,
առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ
տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր

Կատարման չափանիշներ

1) հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար ծրագրերը պատրաստել է,
2) մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,
3) տեքստային ցուցիչը տեղաշարժելով կատարելում է ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,
4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում,
5) կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին

Գնահատման միջոցը

կհանձնարարվի

նախապատրաստել

ծրագիրը՝

ըստ

առաջադրանքի

տեքստեր

մուտքագրելու,

ձևավորելու,

խմբագրելու տեքստը հավելելու գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և
ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ

Կատարման չափանիշներ

1)

4 ժամ

աղյուսակներ կազմելու համակարգչային ծրագրերը և դրանց կիրառումը ներկայացնում է,

2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ,
3) աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,
4) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին
կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի աղյուսակ կազմելու, ձևավորելու, խմբագրելու,
տվյալներ մուտքագրելու, աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու

գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։ Ֆունկցիոնալ կախվածության
օրինակ կարող է հանդիսանալ թվաբանական գործողությունների ամփոփումը, վերափոխումը (օրինակ՝ տոկոսի
վերածելը) և այլն։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և
ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

Կատարման չափանիշներ

1)

գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով նաև Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,

2) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,
3) ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը փոխելով,
4) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,
5) գծագրում է տեքստային բլոկներ,
6) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին
կհանձնարարվի

նախապատրաստել

ծրագիրը՝

պատկերներ, տեքստային բլոկներ գծագրելու,

ըստ

առաջադրանքի

գրաֆիկական

օբյեկտներ,

կանոնավոր

խմբագրելու, տվյալներ մուտքագրելու, խմբավորելու, ձևավորելու

գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և
ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպել ցուցադրություն

Կատարման չափանիշներ

1)

ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը ճիշտ է ներկայացնում,

2) մուտքագրում է տեքստ, թվային արժեքներ և պարզ գործողություններ,
3) ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով,
4) կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար,
5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական նյութը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին

Գնահատման միջոցը

կհանձնարարվի օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և
տեքստային տվյալներ մուտքագրելու, խմբագրելու, նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, աղյուսակային և
գրաֆիկական տվյալներ ներբեռնելու, ձևավորելու գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով
նույն գործառույթը։
Կառաջադրվի ազատ թեմայի ներկայացման համար պատրաստել ցուցադրություն և ներկայացնել՝ պահպանելով
թեմայի տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և
ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Աշխատել համացանցում

Կատարման չափանիշներ

1)

ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը,

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,

3) ներկայացնում է History, Favorites, Stop, Refresh հրամաների, Back և Forward կոճակների նշանակությունը,
4) փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և բաց
ցանցերից),
5) կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները,
6) գրանցվում է էլեկտրոնային փոստում, ինտերնետային ծրագրերում և այլ կայքերում,
7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացիա:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների

Գնահատման միջոցը

միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների
բազմազանությունը, համացանցի միջոցով կարգավորման ենթակա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի
մուտք գործել ինտերնետային ծրագիր՝ փնտրել առաջադրված տվյալները, ներբեռնել, օգտագործել և պահպանել
տվյալներ։ Կառաջադրվի որոշակի տեղեկատվություն փոխանցել սոցիալական կայքերի միջոցով կամ բաշխել ըստ
հասցեականության։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և
ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման
ժամաքանակը

երաշխավորված
գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ԱՆԱՏՈՄԻԱ ԵՎ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-001

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ ընդհանուր գիտելիքներ հյուսվածքների տեսակների, առանձին օրգան
համակարգերի, կառուցվածքի ու գործառույթների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

24

ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի հյուսվածքների տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնի հենաշարժիչ համակարգի կառուցվածքը, գործառույթները,
3) ներկայացնի շնչական, սիրտ- անոթային համակարգերի անատոմիական կառուցվածքը, գործառույթները,
4) ներկայացնի մարսողական, միզասեռական համակարգերի անատոմիական կառուցվածքը, գործառույթները,
5) ներկայացնի

նյարդային,

ներզատիչ

համակարգերի,

զգայարանների

անատոմիական

կառուցվածքը,

գործառույթները:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել հյուսվածքների տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում էպիթելային հյուսվածքի տեսակները, գործառույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շարակցական հյուսվածքի տեսակները, գործառույթները,
3) ճիշտ է ներկայացնում մկանային հյուսվածքի տեսակները, գործառույթները,
4) ճիշտ է ներկայացնում նյարդային հյուսվածքի տեսակները, գործառույթները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվի
թեստային

աշխատանքներ

հյուսվածքների

կառուցվածքի,

ֆունկցիաների,

դասակարգման

և

առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները՝
 էպիթելային հյուսվածքի դասակարգումը, ենթատեսակները, տարածվածությունը օրգանիզմում,
 շարակցական հյուսվածքի դասակարգումը ենթատեսակները, տարածվածությունը օրգանիզմում,
 մկանային հյուսվածքի դասակարգումը ենթատեսակները, տարածվածությունը օրգանիզմում,
 նյարդային հյուսվածքի տարածվածությունը օրգանիզմում:
Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեստերին:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական
և տեղեկատվական գրականություն, պատրաստի պատրաստուկներ, մանրադիտակ, ուսումնական տեսանյութ,
ցանկալի է տեսաֆիլմերի դիտումը:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել հենաշարժիչ համակարգի կառուցվածքը, գործառույթները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում մարդու կմախքի բաժինները, գործառույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ոսկրերի տեսակները, միացման ձևերը,
3) ճիշտ է ներկայացնում իրանի, վերին և ստորին վերջույթների, գլխի կմախքի բաժինների կառուցվածքը,
4) ճիշտ է ներկայացնում գլխի, պարանոցի մկանների տեսակները, տեղադրությունը, գործառույթները,
5) ճիշտ է ներկայացնում կրծքավանդակի, որովայնի, մեջքի մկանների տեղադրությունը, գործառույթները,
6) ճիշտ է ներկայացնում վերին և ստորին վերջույթների մկանների տեսակները, տեղադրությունը, գործառույթները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվի թեստային աշխատանքներ հենաշարժիչ համակարգի տարբեր
բաժիններից, գործնական առաջադրանքները նախատեսում են ցուցադրել ոսկրերի տեսակները, նկարագրել նրանց
կառուցվածքը, անատոմիական դիրքը, կմախքային մկանների կառուցվածքը:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները՝


ներկայացնել ոսկրերի տեսակները, կառուցվածքը,



ողնաշարի և կրծքավանդակի կառուցվածքը,



ողնաշարի մկանների դերը շարժումներում,



վերին և ստորին վերջույթների մկանների շարժման առանձնահատկությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստերին և
ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական
և տեղեկատվական գրականություն, կմախք, առանձին ոսկրեր, ուսումնական տեսանյութ, ցանկալի է տեսաֆիլմերի
դիտում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել շնչական, սիրտ- անոթային համակարգերի անատոմիական կառուցվածքը, գործառույթները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում շնչական համակարգի բաժինները, նրանց կառուցվածքը, գործառույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բրոնխների, ալվեոլների կառուցվածքը, գործառույթները,
3) ճիշտ է ներկայացնում սիրտ-անոթային համակարգի բաժինները, նրանց կառուցվածքը, գործառույթները,
4) ճիշտ է ներկայացնում անոթների տեսակները, նրանց կառուցվածքը, գործառույթները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման

միջոցով:

Ուսանողին

կառաջադրվի

թեստային

աշխատանքներ

շնչական

և

սիրտ-անոթային

համակարգերի օրգանների կառուցվածքից, գործնական առաջադրանքները նախատեսում են ցուցադրել դիտողական
պարագաների վրա շնչական և սիրտ-անոթային համակարգերի օրգանները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները՝


վերին շնչական ուղիները, ձայնաճեղքը, շնչափողը,



բրոնխեալ ծառը, բրոնխները, ալվեոլները,



պլևրալ թաղանթները, պլևրալ խոռոչը,



սրտի կառուցվածքը, սրտամականի աշխատանքի առանձնահատկությունները,



զարկերակների, երակների, մազանոթների կառուցվածքային առանձնահատկությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստերին և
ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական
և տեղեկատվական գրականություն, տեսանյութ, ցանկալի է տեսաֆիլմերի դիտումը:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել մարսողական, միզասեռական համակարգերի անատոմիական կառուցվածքը, գործառույթները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում մարսողության համակարգի բաժինները, կառուցվածքը, գործառույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ստամոքսի, 12 մատնյա աղու տեղադրությունը, կառուցվածքը, գործառույթները,
3) ճիշտ է ներկայացնում բարակ աղիների, հաստ աղու տեղադրությունը, կառուցվածքը, գործառույթները,
4) ճիշտ է ներկայացնում միզային համակարգի օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքը, գործառույթները,
5) ճիշտ է ներկայացնում սեռական օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքը, գործառույթները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման

միջոցով:

Ուսանողին

կառաջադրվի

թեստային

աշխատանքներ

մարսողական,

միզասեռական

համակարգերի օրգանների կառուցվածքից, գործնական առաջադրանքները նախատեսում են ցուցադրել դիտողական
պարագաների վրա մարսողական, միզասեռական համակարգերի օրգանները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները՝


բերանի խոռոչի, կերակրափողի, ստամոքսի, 12–մ. աղու կառուցվածքային առանձնահատկությունները,



բարակ և հաստ աղիների կառուցվածքային և գործառութային առանձնահատկությունները,



մարսողական գեղձերի կառուցվածքը և գործառութային առանձնահատկությունները,



երիկամների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, միզագոյացում,



սեռական օրգանների կառուցվածքային առանձնահատկությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստերին և
ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական
և տեղեկատվական գրականություն, տեսանյութ, ցանկալի է տեսաֆիլմերի դիտում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել

նյարդային,

ներզատիչ

համակարգերի,

զգայարանների

անատոմիական

կառուցվածքը,

գործառույթները
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում նյարդային համակարգի նշանակությունը, կառուցվածքը, դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կենտրոնական, ծայրամասային նյարդային համակարգերի կառուցվածքը, դասակարգումը,
գործառույթները,
3) ճիշտ է ներկայացնում ներզատիչ գեղձերի տեղադրությունը, կառուցվածքը, գործառույթները,
4) ճիշտ է ներկայացնում տեսողական օրգանի կառուցվածքը, տեղադրությունը, գործառույթները,
5) ճիշտ է ներկայացնում լսահավասարակշռության օրգանի կառուցվածքը, տեղադրությունը, գործառույթները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվի թեստային աշխատանքներ նյարդային, ներզատիչ համակարգերի,
զգայարանների

կառուցվածքից,

գ ործնական

առաջադրանքները

նախատեսում

են

պարագաների վրա նյարդային, ներզատիչ համակարգերի օրգանները, զգայարանները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները՝


գլխուղեղի կառուցվածքը /թաղանթները, կեղևային, ենթակեղևային հատվածները/,

ցուցադրել

դիտողական



հիպոֆիզի, վահանաձև գեղձի, ենթաստամոքսային գեղձի կառուցվածքային առանձնահատկությունները



մակերիկամների, սեռական գեղձերի ներզատիչ բաժինների կառուցվածքային առանձնահատկությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստերին և
ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական
և տեղեկատվական գրականություն, տեսանյութ, ցանկալի է տեսաֆիլմերի դիտումը:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ՝ ՄԱՆԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ՀԱՍՈՒՆ ԵՎ ԾԵՐ ՀԱՍԱԿ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-002

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել նորածնային, կրծքի հասակի երեխաների անատոմո- ֆիզիոլոգիական,
սոցիալ-հոգեբանական

առանձնահատկությունները,

վերարտադրողական,

կլիմակտերիկ

շրջանների

առանձնահատկությունները, տարեց և ծերունական տարիքի անատոմո-ֆիզիոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները,

հիմնական

պահանջները,

դրանց

բավարարման,

ինչպես

նաև

առողջության

պահպանման, ամրապնդման ուղիներն ու եղանակները:
Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34
Մուտքային պահանջները

ժամ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀԸԽ-4-16-001 «Մարդու անատոմիա և
ֆիզիոլոգիա» մոդուլը:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1)

նկարագրի նորածնային շրջանը, այս շրջանի անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, նորածնի
կենսական պահանջները,

2) ներկայացնի անհաս նորածնի անհասության նշանները, իրագործել անհաս նորածնի խնամք և կերակրում, կրծքի
հասակի

երեխաների

անատոմո-ֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները,

զարգացման

օրինաչափությունները, հիմնական պահանջները, կոփիչ միջոցառումները, սնուցման եղանակները,
3) ներկայացնի ֆիզիոլոգիական հղիության նշանները, ընթացքը, տևողությունը, հղի կնոջ հիմնական պահանջները,
անձնական հիգիենան, ռացիոնալ սնուցման ռեժիմը և շարժողական ակտիվության կարևորությունը,
4) ներկայացնի կանանց և տղամարդկանց օրգանիզմում ընթացող փոփոխությունները կլիմակտերիկ շրջանում,
առողջ ապրելակերպի ազդեցությունը կլիմակտերիկ շրջանի ընթացքի վրա,
5) ներկայացնի

ծերացման

գործընթացը

օրգանիզմում

տեղի

ունեցող

անատոմո-ֆիզիոլոգիական

փոփոխությունները, հիմնական պահանջները, պահանջների բավարարման ուղիները:
ՈՒսումնառության արդյունք 1
Կատարման չափանիշներ

Նկարագրել նորածնային շրջանը, այս շրջանի անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

նորածնի

կենսական պահանջները
1)

ճիշտ է ներկայացնում պտղի և մանկան զարգացման շրջանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում նորածնի օրգան համակարգերի անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,
3) ճիշտ է նկարագրում նորածնի կենսական պահանջները,
4) ճիշտ է ներկայացնում նորածնի անցողիկ ֆիզիոլոգիական վիճակները և հասունության նշանները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների, դերային խաղերի և գործնական
հանձնարարությունների կատարման միջոցով: ՈՒսանողը ցուցադրելու է նորածնի առաջին հարդարանքի, ամենօրյա
խնամքի կարողություններ, կառաջադրվի թեստային աշխատանքներ պտղի և մանկան զարգացման շրջանների,
անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների, նորածնի հասունության նշանների, կենսական պահանջների
վերաբերյալ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները՝


պրենատալ շրջանի առանձնահատկությունները, պտղի վրա ազդող գործոնները,



նորածնի բոլոր օրգան-համակարգերի անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,



երեխայի կենսական պահանջները, զարգացման տարբեր շրջաններում:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում առաջադրանքները կատարում է ճիշտ և
հիմնավոր:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական
և տեղեկատվական գրականություն, տեսանյութ, դերային խաղերի սցենարներ, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8

ժամ

Ներկայացնել անհաս նորածնի անհասության նշանները, իրագործել անհաս նորածնի խնամք և կերակրում, կրծքի
ՈՒսումնառության արդյունք 2

հասակի երեխաների անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, զարգացման օրինաչափությունները,
հիմնական պահանջները, կոփիչ միջոցառումները, սնուցման եղանակները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ

է

ներկայացնում

անհաս

նորածնի

անհասության

նշանները,

անատոմո-ֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները,
2) ճիշտ է կատարում անհաս նորածնի խնամք՝ պահանջների բավարարման շրջանակում /անձնական հիգիենա,
մարմնի տաքացում/,
3) ճիշտ է իրագործում անհաս նորածնի կերակրում տարբեր եղանակներով՝ պահպանելով կերակրման ռեժիմը,
չափաբաժինը, ջերմային ռեժիմը,
4) ճիշտ է ներկայացնում կյանքի առաջին տարում երեխայի անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,
5) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական պահանջների բավարարման եղանակները /շնչել, ջերմություն, սնուցում, քուն/,
6) ճիշտ է բացատրում կրծքով կերակրման առավելությունները,
7)
Գնահատման միջոցը

ճիշտ է կատարում մանկան անձնական հիգիենայի պահպանման միջոցառումները:

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների, դերային խաղերի և գործնական
հանձնարարությունների

կատարման

միջոցով:

ՈՒսանողը

ցուցադրելու

է

նորածնի

խնամք

պահանջների

բավարարման շրջանակներում, նորածնի կերակրում տարբեր եղանակներով, նորածնի անձնական հիգիենայի
պահպանման միջոցառումներ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները՝


անհաս նորածնի անհասության նշանները, պատճառները,



անհաս նորածնի անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,



անհաս նորածնի հիմնական պահանջների բավարարմանն ուղղված /կերակրել, տաքացնել/ կրտսեր բուժքրոջ
միջամտությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում առաջադրանքները կատարում է ճիշտ և
հիմնավոր:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական
և տեղեկատվական գրականություն, տեսանյութ, դերային խաղերի սցենարներ, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել ֆիզիոլոգիական հղիության նշանները, ընթացքը, տևողությունը, հղի կնոջ հիմնական պահանջները,
անձնական հիգիենան, ռացիոնալ սնուցման ռեժիմը և շարժողական ակտիվության կարևորությունը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիոլոգիական հղիության նշանները, ընթացքը, տևողությունը,

2) ճիշտ է սահմանում հղի կնոջ օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխությունները,
3) ճիշտ է կազմակերպում և իրականացնում հղի կնոջ անձնական հիգիենան, ռացիոնալ սնուցումը, հետևում օրվա
ռեժիմին, շարժողական ակտիվությանը,
4) ճիշտ է իրականացնում խնամք պերինատալ շրջանում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական հանձնարարությունների և դերային խաղի կատարման
միջոցով: ՈՒսանողը ներկայացնում է խորհրդատվություն հղի կնոջ անձնական հիգիենայի, ռացիոնալ սնուցման,
շարժողական ակտիվության վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ֆիզիոլոգիական հղիության ընթացքը և տևողությունը,



կրտսեր բուժքրոջ դերը հղի կնոջ օրվա ռեժիմի կազմակերպման ժամանակ,



կրտսեր բուժքրոջ դերը պերինատալ շրջանի խնամքի կազմակերպման ժամանակ:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ և
հիմնավոր:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական
և տեղեկատվական գրականություն, տեսանյութ, դերային խաղերի սցենարներ, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել կանանց և տղամարդկանց օրգանիզմում ընթացող փոփոխությունները կլիմակտերիկ շրջանում, առողջ

ժամ

ապրելակերպի ազդեցությունը կլիմակտերիկ շրջանի ընթացքի վրա:
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխությունները կլիմակտերիկ շրջանում,

2) ճիշտ է ներկայացնում կլիմակտերիկ շրջանի սոցիալ-հոգեբանական, բժշկա-հոգեբանական խնդիրները,
3) ճիշտ է պատկերացնում առողջ ապրելակերպի ազդեցությունը կլիմակտերիկ շրջանի բարենպաստ ընթացքի վրա:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
միջոցով: ՈՒսանողը կատարելու է թեստային աշխատանքներ կլիմակտերիկ շրջանի, նրա սոցիալ-հոգեբանական,
բժշկա-հոգեբանական խնդիրների շուրջ, գործնական առաջադրանքներ կլիմակտերիկ շրջանի վրա ազդող
գործոնների բացահայտմանն, կլիմակտերիկ շրջանի բարենպաստ ընթացքին ուղղված միջոցառումների շուրջ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


սեռական օրգաններում տեղի ունեցող փոփոխությունները կլիմակտերիկ շրջանում,



կլիմաքսի առաջացման հետ կապված հոգեբանական խնդիրները,



առողջ ապրելակերպի ազդեցությունը /առողջ սնունդ, վնասակար սովորություններ, աշխատանքի և հանգստի

պայմաններ/ կլիմակտերիկ շրջանի ընթացքի վրա:
Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ և
հիմնավոր:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական
և տեղեկատվական գրականություն, տեսանյութեր, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել ծերացման գործընթացը օրգանիզմում տեղի ունեցող անատոմո-ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները,
հիմնական պահանջները, պահանջների բավարարման ուղիները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում ծերացման հիմնական տեսությունները, դասակարգում է տարիքային խմբերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վաղաժամ ծերությանը նպաստող գործոնները և դրանց անցանկալի հետևանքները,
3) ճիշտ է ներկայացնում տարեց, ծերունական տարիքում օրգան համակարգերի անատոմո-ֆիզիոլոգիական,
հոգեբանական փոփոխությունները,
4) ճիշտ է ներկայացնում մարդու կենսագործունեության ավարտը` մահը, նրա փուլերը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և

գործնական հանձնարարությունների

միջոցով: ՈՒսանողը կատարելու է թեստային աշխատանքներ և գործնական հանձնարարություններ ծերացման
հիմնական տեսությունների, տարիքային խմբերի, ծերությանը նպաստող գործոնների, ծեր օրգանիզմի անատոմոֆիզիոլոգիական, հոգեբանական փոփոխությունների վերաբերյալ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները՝


տարիքային խմբերի անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,



«հերոնտոլոգիա» և «հերիատրիա» հասկացությունները,



Վաղաժամ ծերացմանը նպաստող գործոնները,



«էֆթանազիա» և «մահ» հասկացությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական
և տեղեկատվական գրականություն, տեսանյութեր, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8

ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԻԳԻԵՆԱ ԵՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-003

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել տարբերակել միկրոօրգանիզմներն ու վիրուսներն՝ ըստ իրենց հիմնական
հատկանիշների, պատկերացում ունենալ իմունիտետի և նրա գործոնների, վարակի աղբյուրի, տարածման ուղիների
մասին, իրականացնել վարակի տարածման կանխարգելիչ միջոցառումներ, գնահատել սանիտարահիգիենիկ վիճակը,
հիգիենիկ և համաճարակային հսկողության կարգը, վարակազերծումը, վարակազերծման տեսակները, վարակի
օջախում հակահամաճարակային միջոցառումների տեսակները, ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելման
հիմնական ուղիները:

Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

28 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

նկարագրի

միկրոօրգանիզմներն

իրենց

ձևաբանական,

կենսաքիմիական

հատկանիշների,

ախտածին

միկրոօրգանիզմների փոխանցման ուղիները, կանխարգելիչ միջոցառումները,
2) ներկայացնի

աղիքային

բակտերիաների

ընտանիքի,

մալարիայի

հարուցիչի

առանձնահատկությունները,

փոխանցման ուղիները, կանխարգելիչ միջոցառումները,
3) ներկայացնի զոոնոզ ինֆեկցիաների հարուցիչների և վիրուսների առանձնահատկությունները, փոխանցման
ուղիները և կանխարգելիչ միջոցառումները,
4) ներկայացնի օդը, հողը, ջուրը, որպես հնարավոր վարակի աղբյուր,
5) ներկայացնի սննդի հիգիենան,
6) ներկայացնի համաճարակային միջոցառումները վարակիչ հիվանդությունների օջախում,
7) ներկայացնի վարակազերծումը և ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելումը:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Նկարագրել

միկրոօրգանիզմներն

իրենց

ձևաբանական,

կենսաքիմիական

հատկանիշների,

ախտածին

միկրոօրգանիզմների փոխանցման ուղիները, կանխարգելիչ միջոցառումները
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է բացատրում միկրոօրգանիզմների դերը և գործնական նշանակությունը մարդու կյանքում,

2) ճիշտ է ներկայացնում հետազոտվող նյութի հավաքման և տեղափոխման կանոնները,
3) ճիշտ

է

ներկայացնում

առավել

հաճախ

հանդիպող

ախտածին

մանրէների

տեսակները,

առաջացրած

հիվանդությունները և կանխարգելիչ միջոցառումները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողն ընտրելու է 4
պատասխաններից

ճիշտ

պատասխանը:

Թեստում

ընդգրկված

են

լինելու

հարցեր

մարդու

կյանքում

միկրոօրգանիզմների դերի և գործնական նշանակության, հետազոտվող նյութի հավաքման և տեղափոխման, առավել
հաճախ

հանդիպող

ախտածին

մանրէների

տեսակների,

առաջացրած

հիվանդությունների

և

կանխարգելիչ

միջոցառումների վերաբերյալ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները՝


հետազոտվող նյութի հավաքման և տեղափոխման կարգը տարբեր միջավայրերից,



առավել հաճախ հանդիպող ախտածին մանրէների առանձնահատկությունները,



կանխարգելիչ միջոցառումների տեսակները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

ցուցադրական նյութեր, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն,

տեսանյութեր: Նպատակահարմար է պարապմունքի մի մասն անցկացնել համապատասխան

լաբորատորիայում:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել

աղիքային

բակտերիաների

ընտանիքի,

մալարիայի

հարուցիչի

առանձնահատկությունները,

փոխանցման ուղիները, կանխարգելիչ միջոցառումները
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է նկարագրում աղիքային վարակները, տարածման ուղիները, կանխարգելումը, աղիքային վարակով
հիվանդի խնամքի առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է նկարագրում խոլերայի վիբրիոնը, առաջացրած հիվանդությունը և կանխարգելումը,
3) ճիշտ է նկարագրում մալարիայի պլազմոդիումի փոխանցման ուղիները, առաջացրած հիվանդությունը և
կանխարգելումը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողն ընտրելու է 4
պատասխաններից ճիշտ պատասխանը:
Ստորև ներկայացվում են արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


աղիքային վարակներ առաջացնող հարուցիչների տեսակները,



խոլերայի կանխարգելման առանձնահատկությունները,



մալարիայի պլազմոդիումի տեսակները, փոխանցման ուղիները, առանձնահատկությունները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, տեսանյութեր, համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել զոոնոզ ինֆեկցիաների հարուցիչների և վիրուսների առանձնահատկությունները, փոխանցման
ուղիները և կանխարգելիչ միջոցառումները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում բրուցելլաները, առաջացրած հիվանդությունը և կանխարգելումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սիբիրախտի հարուցիչը, առաջացրած հիվանդությունը և կանխարգելումը,
3) ճիշտ է նկարագրում վիրուսների հիմնական առանձնահատկությունները, առաջացրած հիվանդությունները և
կանխարգելումը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողն ընտրելու է 4
պատասխաններից ճիշտ պատասխանը: Թեստում ընդգրկված են լինելու հարցեր զոոնոզ ինֆեկցիաների
հարուցիչների, նրանց առաջացրած հիվանդությունների, սիբիրախտի հարուցիչի, առաջացրած հիվանդության,
վիրուսների

հիմնական

առանձնահատկությունների,

առաջացրած

հիվանդությունների,

ն կարագրված

հիվանդությունների կանխարգելման վերաբերյալ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


բրուցելլաների տարածման ուղիները, վարակի աղբյուրները, կանխարգելումը,



սիբիրախտի հարուցիչի տարածման ուղիները, վարակի աղբյուրը, կանխարգելումը,



կանխարգելման նպատակով կիրառվող վակցինաները և իմուն շիճուկները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր,

պաստառներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և

տեղեկատվական գրականություն, տեսանյութեր, համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել օդը, հողը, ջուրը, որպես հնարավոր վարակի աղբյուր

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում վարակի օդակաթիլային փոխանցման ուղին,

2) ճիշտ է ներկայացնում վարակի օրալ-ֆեկալ փոխանցման ուղին,

3) ճիշտ է ներկայացնում ջրի միջոցով տարածվող վարակիչ հիվանդությունները,
4) ճիշտ է ներկայացնում հողի միջոցով տարածվող վարակիչ հիվանդությունները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողն ընտրելու է 4
պատասխաններից ճիշտ պատասխանը: Թեստում ընդգրկված են լինելու հարցեր վարակի օդա-կաթիլային, օրալֆեկալ փոխանցման ուղիների, հողի, ջրի միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


օդա-կաթիլային ճանապարհով փոխանցվող վարակների առանձնահատկությունները,



օրալ-ֆեկալ ճանապարհով փոխանցվող վարակներրի առանձնահատկությունները,



ջուրը որպես վարակի աղբյուր,



հողը որպես վարակի աղբյուր:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, տեսանյութեր, համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներ, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել սննդի հիգիենան

Կատարման չափանիշներ

1)

ժամ

ճիշտ է նկարագրում սպիտակուցների, ածխաջրերի, ճարպերի վիտամինների, հանքային աղերի հիգիենիկ
նշանակությունը օրգանիզմի համար,

2) ճիշտ է ներկայացնում անհրաժեշտ սննդամթերքների օգտագործումը, դրանց ֆիզիոլոգիական նորմերը,
3) ճիշտ է ներկայացնում սննդային թունավորումների առաջացման պատճառները և կանխարգելումը,
4) ճիշտ է նկարագրում սննդամթերքի տեղափոխման, պահպանման և օգտագործման հիգիենիկ պահանջները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողն ընտրելու է 4
պատասխաններից

ճիշտ

պատասխանը:

Թեստում

ընդգրկված

են

լինելու

ռացիոնալ

սննդի,

անհրաժեշտ

սննդամթերքների

ֆիզիոլոգիական

նորմերի,

սննդային

թունավորումների,

սննդամթերքի

տեղափոխման,

պահպանման և օգտագործման նորմերի վերաբերյալ հարցեր:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


գերսնուցման, թերսնուցման հետևանքով առաջացած հիվանդություններ,



սննդային թունավորումների դասակարգումը,



սննդամթերքի պահպանման, տեղափոխման, բաշխման առանձնահատկությունները ստացիոնարում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, աղյուսակներ, տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Ներկայացնել համաճարակային միջոցառումները վարակիչ հիվանդությունների օջախում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում համաճարակաբանության խնդիրները,

2) ճիշտ է նկարագրում վարակի աղբյուրը, փոխանցման ուղիները,
3) ճիշտ է ներկայացնում համաճարակի տարածման ուղիները,
4) ճիշտ է կատարում հիվանդ մարդու և կոնտակտավորների նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառումները,
5) ճիշտ է կատարում արտաքին միջավայրի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառումները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողն ընտրելու է 4
պատասխաններից ճիշտ պատասխանը: Թեստերում ընդգրկված են լինելու համաճարակաբանության խնդիրների,
հիգիենիկ և հակահամաճարակային հսկողության, տվյալ վարակային հիվանդության նկատմամբ ազգաբնակչության
ընկալունակության, հակահամաճարակային միջոցառումների իրագործման վերաբերյալ հարցեր:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները՝


համաճարակային գործընթացի երեք օղակները` վարակի աղբյուր, փոխանցման ուղիներ, ընկալություն,



կրտսեր բուժքրոջ դերը հիվանդ մարդու և կոնտակտավորների նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառումներում,



կրտսեր բուժքրոջ դերը արտաքին միջավայրի նկատմամբ ձեռնարկվող միջոցառումներում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 7

Ներկայացնել վարակազերծումը և ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելումը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում վարակազերծումը, դրա ձևերը,

2) ճիշտ է կատարում կանխարգելիչ վարակազերծում,
3) ճիշտ է կատարում ընթացիկ վարակազերծում,
4) ճիշտ է կատարում եզրափակիչ վարակազերծում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: ՈՒսանողը
ցուցադրելու է ախտահանիչ միջոցների աշխատանքային լուծույթների պատրաստման ունակություններ, կատարելու է
կանխարգելիչ, ընթացիկ, եզրափակիչ վարակազերծում:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման միջոցառումներ,



պատրաստում է ախտահանիչ լուծույթներ ձեռքերի, օգտագործված գործիքների, տարբեր մակերեսների,
լաբորատոր սպասքի, հատակի ախտահանման համար:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե հիմնականում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, ախտահանիչ լուծույթներ, անհրաժեշտ սպասք, ձեռնոցներ, տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-004

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել դեղ հասկացության բնութագիրը, դեղորայքի ձևերը, ձեռք բերել
ունակություններ պահպանելու դեղաչափը, դեղանյութի ընդունման ռեժիմը հիվանդի խնամքի շրջանակներում:

Մոդուլի տևողությունը

18 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

4

ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

տարբերակի և ցուցադրի դեղորայքային ձևերը,

2) ձեռք բերի դեղորայքի ընդունման հսկողության ունակություններ, հիվանդի խնամքի շրջանակներում:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տարբերակել և ցուցադրել դեղորայքային ձևերը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է խմբավորում դեղերի տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում դեղորայքային ձևերի կիրառման և պահպանման պայմանները,
3) ճիշտ է ներկայացնում դեղանյութի ներմուծման ուղիները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: ՈՒսանողը
դեղերի բազմությունից խմբավորելու է կարծր, հեղուկ, փափուկ դեղաձևերը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


կարծր դեղաձևեր, կիրառման առանձնահատկությունները, պահպանման պայմանները,



հեղուկ դեղաձևեր, տեսակները, կիրառման առանձնահատկությունները, պահպանման պայմանները,



փափուկ դեղաձևեր, կիրառման առանձնահատկությունները, պահպանման պայմանները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, ցուցադրական նմուշներ, տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ձեռք բերել դեղորայքի ընդունման հսկողության ունակություններ, հիվանդի խնամքի շրջանակներում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում դեղանյութի ընդունման ռեժիմ հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում դեղորայքի ընդունման չափաբաժին հասկացությունը,
3) ճիշտ է ներկայացնում գերդոզավորումից առաջացած թունավորման նշանները,
4) ճիշտ է կազմակերպում և իրագործում առաջին նախաբժշկական օգնություն դեղորայքի գերդոզավորումից
առաջացած թունավորման ժամանակ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: ՈՒսանողը կատարում է թեստային աշխատանք և գործնական հանձնարարություններ
դեղորայքի չափաբաժնի, ընդունման ռեժիմի, գերդոզավորումից առաջացած թունավորման նշանների, դրանց
ժամանակ առաջին նախաբժշկական օգնության ցուցաբերման վերաբերյալ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


օրգանիզմում առաջացած փոփոխությունները դեղորայքի կրկնակի և զուգորդված ներմուծման ժամանակ,



դեղորայքի ընդունումից առաջացած կողմնակի երևույթներ /ընտելացում, գերզգայնություն, կախվածություն,
կուտակում/,



դեղերի ներմուծման և արտազատման ուղիները,



ստամոքսի լվացում, գերդոզավորման դեպքում անտիդոտների կիրառում, նախաբժշկական օգնության

հիմունքներ:
Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, ցուցադրական նմուշներ, տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8

ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-005

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական բարոյա-հոգեբանական մոտեցում, մասնագիտական
էթիկա և դեոնտոլոգիա:

Մոդուլի տևողությունը

18 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի հոգեբանությունը որպես գիտություն, մարդու հոգեկան ակտիվության մակարդակները,

2) ներկայացնի ընկալման, հիշողության, հույզերի և զգացմունքների, երևակայության ընդհանուր բնութագրերը,
3) ներկայացնի ընդունակությունների, խառնվածքի, բնավորության նկարագրերը, ինչպես նաև սթրեսների,
ֆրուստրացիաների դերը աշխատանքային գործընթացում,
4) ներկայացնի դեոնտոլոգիական նորմերը, մարդկանց փոխհարաբերությունների էթիկան, յաթրոգենիա:

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել հոգեբանությունը որպես գիտություն, մարդու հոգեկան ակտիվության մակարդակները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանությունը որպես գիտություն, նպատակները, հիմնական բնագավառները, կապը այլ
գիտությունների հետ,

2) ճիշտ է ներկայացնում գիտակցության և ենթագիտակցության հոգեբանական բնութագրերը,
3) ճիշտ

է

ներկայացնում

ուշադրության

և

զգայությունների

ընդհանուր

բնութագրերը,

տեսակները,

առանձնահատկությունները և ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: ՈՒսանողը

գործնական հանձնարարություններ կատարելիս բաժանողական նյութերի և

իրավիճակային խնդիրների միջոցով ներկայացնելու է հոգեբանությունը որպես գիտություն, գիտակցության,
ենթագիտակցության հոգեբանական բնութագիրը, բնավորության գծերը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


հոգեբանության հետազոտման մեթոդները,



անձի հոգեբանական բնութագիրը, անհատ, առանձնահատկություն, անձնավորություն:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, ցուցադրական նմուշներ, հոգեբանական խնդիրներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել ընկալման, հիշողության, հույզերի և զգացմունքների, երևակայության ընդհանուր բնութագրերը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում ընկալումը, նրա տարրերը, հիմնական առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հիշողությունը, տեսակները և գործընթացները,
3) ճիշտ է ներկայացնում հույզերի և զգացմունքների գործառույթները, նրանց առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է տարբերում հուզական տարբեր վիճակները,
5) ճիշտ է ներկայացնում երևակայության

ընդհանուր բնութագիրը, տեսակները և դերը ստեղծագործական

աշխատանքում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: ՈՒսանողը
գործնական հանձնարարություններ կատարելիս բաժանողական նյութերի և իրավիճակային խնդիրների միջոցով
ներկայացնելու է ընկալման, հիշողության, հույզերի և զգացմունքների, երևակայության ընդհանուր բնութագիրը,
տեսակները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


հուզական վիճակների նկարագիրը, հույզերի կառավարումը,



հիշողության տեսակների նկարագիրը, առանձնահատկությունները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի

ուսուցումը

իրականացվում

է

գործնական

պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, ցուցադրական նմուշներ, հոգեբանական և իրավիճակային խնդիրներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել

ժամ

ընդունակությունների,

խառնվածքի,

բնավորության

նկարագրերը,

ինչպես

նաև

սթրեսների,

ֆրուստրացիաների դերը աշխատանքային գործընթացում
Կատարման չափանիշներ

1)
2)

ճիշտ է ներկայացնում ընդունակությունների ընդհանուր բնութագիրը, տեսակները, կառուցվածքը,
ճիշտ է ներկայացնում խառնվածքի ընդհանուր բնութագիրը, տիպերը, կապը հոգեկան այլ հատկությունների
հետ,

3) ճիշտ է ներկայացնում բնավորության ընդհանուր բնութագիրը, գծերը և կապը վարքի հետ, ինչպես նաև
բնավորության ընդգծված տիպերը,

4) ճիշտ

է

ներկայացնում

սթրեսը,

ֆրուստրացիան,

անձի

հարմարվողականությունը,

հոգեբանական

ինքնապաշտպանությունը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է

գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: ՈՒսանողը

գործնական հանձնարարություններ կատարելիս ներկայացնելու է ընդունակությունների ընդհանուր բնութագիրը,
խառնվածքի տիպերը, կապը հոգեկան այլ հատկությունների հետ, բնավորության գծերը, բնավորության ընդգծված
տիպերը, սթրեսը, ֆրուստրացիան, անձի հարմարողականությունը, հոգեբանական ինքնապաշտպանությունը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


բնավորության տիպերը, բնավորության արտահայտված գծերը,



սթրեսը որպես ինքնապաշտպանական ռեակցիա:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի

ուսուցումը

իրականացվում

է

գործնական

պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, ցուցադրական նմուշներ, հոգեբանական և իրավիճակային խնդիրներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել դեոնտոլոգիական նորմերը, մարդկանց փոխհարաբերությունների էթիկան, յաթրոգենիա

Կատարման չափանիշներ

1)

ժամ

ճիշտ է ներկայացնում դեոնտոլոգիական նորմերի պահպանումը հիվանդի խնամքը կազմակերպելիս,

2) ճիշտ է ներկայացնում հոգեպրոֆիլակտիկ միջոցառումները,
3) ճիշտ է ներկայացնում խնամող-հիվանդ միջանձնային փոխհարաբերությունները, առանձնահատկությունները,
հաղորդակցման բաղադրամասերը,
4) ճիշտ է ներկայացնում խոսքի հոգեբանական ազդեցությունը անձի վրա, յաթրոգենիա:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: ՈՒսանողը
գործնական հանձնարարություններ կատարելիս բաժանողական նյութերի և իրավիճակային խնդիրների միջոցով

ներկայացնելու է հիվանդի խնամքը իրագործելիս դեոնտոլոգիական նորմերի պահպանումը, հոգեպրոֆիլակտիկ
միջոցառումները ,հաղորդակցման բաղադրամասերը, խոսքի հոգեբանական ազդեցությունը անձի վրա:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


դեոնտոլոգիական նորմերը բժիշկ-բուժքույր-կրտսեր բուժքույր փոխհարաբերությունում,



յաթրոգեն հիվանդություններ, դրանց կանխումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի

ուսուցումը

իրականացվում

է

գործնական

պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն և իրավիճակային խնդիրներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4

ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՆՈՒՑՈՒՄ՝ ԱՌՈՂՋ ՍՆՈՒՆԴ ԵՎ ԴԻԵՏՈԼՈԳԻԱ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-006

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել պացիենտի սնուցման կազմակերպման առանձնահատկությունները,
սննդի բաղադրությունը, էներգետիկ արժեքը, ռացիոնալ, համարժեք, դիետիկ սնուցման սկզբունքները, պացիենտի
կերակրման եղանակները:

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

12

ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1)

ներկայացնի սննդի բաղադրությունը և էներգետիկ արժեքը, ռացիոնալ, համարժեք, դիետիկ սնուցման
սկզբունքները,

2) ներկայացնի դիետիկ սնուցման առանձնահատկությունները /դիետ սեղաններ/, պացիենտի համապատասխան
սնուցման կազմակերպումը,
3) ներկայացնի ծանր հիվանդների սնուցման կազմակերպումը /կերակրումը գդալով, խմոցով/, արհեստական
սնուցման ձևերը, կիրառման ցուցումները:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել սննդի բաղադրությունը և էներգետիկ արժեքը, ռացիոնալ, համարժեք, դիետիկ սնուցման սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում սննդի բաղադրությունը, սպիտակուցների, ածխաջրերի ճարպերի նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սննդի էներգետիկ արժեքը /կալորիականությունը/,
3) ճիշտ է ներկայացնում ռացիոնալ, համարժեք և դիետիկ սնուցման սկզբունքները,
4) ճիշտ է ներկայացնում ջրաաղային հավասարակշռության պահպանման կարևորությունը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային աշխատանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: ՈՒսանողը
ներկայացնելու է

սննդի

թեստային աշխատանքներ և գործնական հանձնարարություններ կատարելիս

բաղադրությունը, էներգետիկ արժեքը, ռացիոնալ, համարժեք, դիետիկ սնուցման

սկզբունքները, օրգանիզմի ջրաաղային հավասարակշռությունը, լուծելու է իրավիճակային խնդիրներ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


սպիտակուցների, ածխաջրերի, ճարպերի էներգետիկ արժեքի հաշվարկը,



ռացիոնալ, համարժեք, դիետիկ սնուցման առանձնահատկությունները,



ջրի դերը օրգանիզմի նորմալ գործունեության համար:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 2

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ
Ներկայացնել դիետիկ սնուցման առանձնահատկությունները /դիետ սեղաններ/, պացիենտի համապատասխան
սնուցման կազմակերպումը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում դիետ սնուցման անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում անկողնային ռեժիմում գտնվող հիվանդի էներգետիկ պահանջները,
3) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի սնուցման կազմակերպումը ստացիոնարում,
4) ճիշտ է տանում պացիենտի և ընտանիքի անդամների հետ բացատրական աշխատանք:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային աշխատանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: ՈՒսանողը

թեստային աշխատանքների և գործնական հանձնարարությունների միջոցով

ներկայացնելու է անկողնային ռեժիմում գտնվող հիվանդի էներգետիկ պահանջները, պացիենտի սնուցման
կազմակերպումը ստացիոնարում, պացիենտի և նրա հարազատների կրթումը, լուծելու է իրավիճակային խնդիրներ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


էներգետիկ պահանջ հասկացությունը և նրա հաշվարկը,



դիետ սեղանների նշանակությունը տարբեր օրգան համակարգերի հիվանդությունների ժամանակ,



դիետ սեղանների առանձնահատկությունները,

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել ծանր հիվանդների սնուցման կազմակերպումը /կերակրումը գդալով, խմոցով/, արհեստական սնուցման

ժամ

ձևերը, կիրառման ցուցումները
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի սնուցման կազմակերպումը ստացիոնարում, տանը,

2) ճիշտ է իրականացնում ծանր հիվանդների կերակրումը անկողնում գդալով, խմոցով,
3) ճիշտ է ներկայացնում արհեստական սնուցման եղանակները, դրանց կիրառման ցուցումները,
4) ճիշտ է իրականացնում արհեստական սնուցում զոնդով, սնուցող հոգնայի, գաստրոստոմի միջոցով:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային աշխատանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: ՈՒսանողը

թեստային աշխատանքների և գործնական հանձնարարությունների միջոցով

ներկայացնելու է պացիենտի սնուցում` ծանր հիվանդի կերակրում տարբեր եղանակներով, արհեստական սնուցման
եղանակները, սնուցող հոգնաները, լուծելու է իրավիճակային խնդիրներ:
Ստորև ներկայացվում են արդյունքի ծրագրային մանրամասներ`


Ստացիոնարում սննդի պատրաստման, տեղափոխման, բաշխման առանձնահատկությունները,



Ծանր հիվանդի կերակրումը անկողնում նստած, պարկած վիճակում,



Արհեստական սնուցումից հետո զոնդերի և այլ պարագաների լվացումը, մանրէազերծումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, զոնդեր, անհրաժեշտ սպասք, հոգնայի համար անհրաժեշտ պարագաներ,

իրավիճակային

խնդիրներ, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10

ժամ
ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԻՎԱՆԴԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԽՆԱՄՔ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-007

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ բազային

գիտելիքներ,

կրտսեր

բուժքրոջ

գործառույթների,

մանրէազերծման,

պարզագույն

ֆիզիոթերապևտիկ

միջամտությունների, դեղերի ներմուծման եղանակների, հոգնաների, մարմնի բիոմեխանիկայի, մեջքի, ողնաշարի
վնասվածքներով, պառկելախոցերով պացիենտների խնամքի իրականացման հմտություններ:
Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 58 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀԸԽ-4-16-001 «Մարդու անատոմիա և
ֆիզիոլոգիա» մոդուլը:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի քույրական գործի պատմությունը և տեսությունը, մարդու կենսական պահանջները կրտսեր բուժքրոջ
գործառույթները, տիրապետի քույրական խնամքի հմտություններին,

2) ներկայացնի «ներհիվանդանոցային վարակ» հասկացությունը, կանխարգելման միջոցները,
3) ներկայացնի «ախտանհանում» հասկացությունը, նրա տեսակները, ձևերը, եղանակները, «մանրէազերծում»,
«նախամանրէազերծում»

հասկացությունները,

տիրապետել

ախտահանման,

մանրէազերծման,

նախամանրէազերծման գործընթացներին,
4) ներկայացնի «մարմնի բիոմեխանիկա» հասկացությունը,
5) ներկայացնի և իրականացնի պարզագույն ֆիզիոթերապևտիկ միջամտություններ, ներկայացնել օրգանիզմ
դեղերի ներմուծման ուղիներն ու եղանակները,
6) ներկայացնի գազահան խողովակի կիրառման և տարբեր հոգնաների կատարման տեխնիկան,
7) ներկայացնի պացիենտի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը` պուլսի, զարկերակային ճնշման, շնչառության,
ջերմության չափումը: Ներկայացնի տենդի տեսակները և պացիենտի խնամքը տենդի տարբեր շրջաններում:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել քույրական գործի պատմությունը և տեսությունը, մարդու կենսական պահանջները կրտսեր բուժքրոջ

գործառույթները, տիրապետել քույրական խնամքի հմտություններին
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում քույրական գործի պատմությունը և տեսությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կրտսեր բուժքրոջ առաքելությունը, նրա գործառույթները,
3) ճիշտ է ներկայացնում մարդու կենսական կարևոր պահանջները,
4) ճիշտ է ներկայացնում մարդու կենսական պահանջների դասակարգումը,
5) ճիշտ է ներկայացնում կրտսեր բուժքրոջ գործառույթները պացիենտի կենսական պահանջների բավարարման
հարցում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային աշխատանքների միջոցով: ՈՒսանողն ընտրելու է չորս
պատասխանից ճիշտը: Թեստային աշխատանքներում ընդգրկվելու են քույրական գործի պատմությունը և
տեսությունը, կրտսեր բուժքրոջ առաքելությունը և գործառույթները, մարդու կ ենսական պահանջների դասակարգումը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


կրտսեր բուժքրոջ գործառույթները պացիենտի խնամքի հարցում` տնային պայմաններում և ստացիոնարում,



պացիենտի պահանջները, խնդիրները, խնամքի նպատակները, տեսակները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, թեստեր, իրավիճակային խնդիրներ, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել «ներհիվանդանոցային վարակ» հասկացությունը, կանխարգելման միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «ներհիվանդանոցային վարակ» հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ինֆեկցիոն գործընթացը, ինֆեկցիոն գործընթացի շղթան,
3) ճիշտ է իրագործում ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելմանն ուղղված նախազգուշական համընդհանուր

միջոցները,
4) ճիշտ է իրականացնում սանիտարահիգիենիկ միջոցառումները իր լիազորությունների շրջանակում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը ներկայացնելու է
ներհիվանդանոցային

վարակ

հասկացությունը,

ինֆեկցիոն

գործընթացը,

ինֆեկցիոն

գործընթացի

շղթան,

ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները, սանիտարահիգիենիկ միջոցառումները
իր լիազորության շրջանակներում:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ներհիվանդանոցային վարակի ռիսկի խմբերը,



տիրոջ ընկալության վրա ազդող գործոնները,



ձեռքերի լվացման մակարդակները,



արյան և կենսաբանական հեղուկների հետ աշխատելիս նախազգուշական միջոցների կիրառում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել «ախտանհանում» հասկացությունը, նրա տեսակները, ձևերը, եղանակները, «մանրէազերծում»,
«նախամանրէազերծում»

հասկացությունները,

տիրապետել

ախտահանման,

մանրէազերծման,

նախամանրէազերծման գործընթացներին
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «ախտանհանում» հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ախտահանման տեսակները, ձևերը, եղանակները,
3) ճիշտ է իրականացնում ախտահանիչ լուծույթի պատրաստումը և կիրառումը՝ պահպանելով անվտանգության

կանոնները,
4) ճիշտ է իրականացնում բժշկական գործիքների, սարքերի և տարածքների ախտահանումը,
5) ճիշտ է իրականացնում գործիքների նախամանրէազերծումը,
6) ճիշտ է ներկայացնում մանրէազերծման մեթոդները, միջոցները, եղանակները, ռեժիմները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը ցուցադրելու է
ախտահանիչ լուծույթների պատրաստումը և կիրառումը, բժշկական գործիքների, սարքերի, խնամքի պարագաների,
տարածքների ախտահանումը, գործիքների նախամանրէազերծումը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


«ախտահանում» հասկացության էությունը,



ախտահանման տեսակները, ձևերը, եղանակները,



անվտանգության կանոնները լուծույթները պատրաստելիս և կիրառելիս:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել «մարմնի բիոմեխանիկա» հասկացությունը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «մարմնի բիոմեխանիկա» հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կրտսեր բուժքրոջ մարմնի դիրքը նստած, կանգնած վիճակում և ծանրություն
տեղափոխելիս,
3) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի տեղափոխումը մահճակալից աթոռին և հակառակը, մահճակալից
պատգարակին և հակառակը,

4) ճիշտ է իրականացնում հիվանդի տեղաշարժումը անկողնում,
5) ճիշտ է իրականացնում անկողնային անշարժ հիվանդի անկողնային և անձնական սպիտակեղենի փոխումը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը ցուցադրելու է
մարմնի բիոմեխանիկան նստած, կանգնած դիրքում, ծանրություն տեղափոխելիս, պացիենտի տեղափոխումը
մահճակալից աթոռին և հակառակը, մահճակալից պատգարակին և հակառակը, հիվանդի տեղաշարժումը
անկողնում, անկողնային անշարժ հիվանդի անկողնային և անձնական սպիտակեղենի փոխումը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


մեջքի մկանների և ողնաշարի վնասվածքների պատճառները,



հիվանդի տեղաշարժումը անկողնում (կողքի վրա, փորի վրա, Սիմսի դիրք, Ֆաուլերի դիրք, մահճակալի
եզրին, դեպի գլխամաս):

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ և հիմնավոր:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական

նյութեր,

մուլյաժներ,

անկողին,

պատգարակ,

ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական գրականություն,

բաժանողական

նյութեր,

համապատասխան

իրավիճակային

խնդիրներ, դերային խաղերի

սցենարներ, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել և իրականացնել պարզագույն ֆիզիոթերապևտիկ միջամտություններ, ներկայացնել օրգանիզմ դեղերի
ներմուծման ուղիներն ու եղանակները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է կիրառում տաք և սառը թրջոցներ, ջեռակ, սառցեպարկ, կոմպրեսներ,

2) ճիշտ է իրականացնում նշանակված թթվածնաբուժությունը,
3) ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնները թթվածնի հետ աշխատելիս:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների

միջոցով: ՈՒսանողը ներկայացնելու է

սառը թրջոցների, տաք և տաքացնող կոմպրեսների, ջեռակ և սառցեպարկ դնելու, նշանակված թթվածնաբուժությունը
իրականացնելու ունակություններ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


պարզագույն

ֆիզիոթերապևտիկ

միջոցառումների

տեսակները,

հակացուցումները,

հնարավոր

բարդությունները,


թթվածնաբուժություն թթվածնի կաթետերով, կանյուլայով, դիմակով, բարձով,



ջրաբուժության տարբեր միջամտություններ,



տաք և սառը թրջոցների, ջեռակի, սառցեպարկի, կոմպրեսների կիրառում մարմնի տարբեր հատվածներում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Ներկայացնել գազահան խողովակի կիրառման և տարբեր հոգնաների կատարման տեխնիկան

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում հոգնաների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հոգնաների կատարման ընթացքում հնարավոր բարդությունները և իրականացնում դրանց
կանխարգելումը,
3) ճիշտ է տիրապետում տարբեր տեսակի հոգնաների կատարման տեխնիկային,
4) ճիշտ է տիրապետում գազահան խողովակի դրման տեխնիկային տարբեր տարիքային խմբերում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների

միջոցով: ՈՒսանողը գործնական

առաջադրանքների միջոցով ներկայացնելու է հոգնաների տեսակները, կատարման տեխնիկան, նպատակը,
ցուցումները,

հակացուցումները,

գազահան

խողովակի

դրման

տեխնիկան,

ցուցումները,

հակացուցումները,

հնարավոր բարդությունները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


հոգնայի տեսակները (մաքրող, յուղային, հիպերտոնիկ, դեղորայքային, սնուցող) ,



յուրաքանչյուր տեսակի հոգնայի կատարման տեխնիկան,



գազահան խողովակի դրման տեխնիկան երեխաների, միջին տարիքի, մեծահասակ և ծեր պացիենտների
մոտ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է գործնական պարապմունքների

միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 7

Ներկայացնել պացիենտի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը` պուլսի, զարկերակային ճնշման, շնչառության,
ջերմության չափումը: Ներկայացնել տենդի տեսակները և պացիենտի խնամքը տենդի տարբեր շրջաններում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է իրականացնում պացիենտի պուլսի և շնչառության հաշվում,

2) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի զարկերակային ճնշման և ջերմության չափում,
3) ճիշտ է ներկայացնում տենդի տեսակները և շրջանները,
4) ճիշտ է իրականացնում տենդող հիվանդի խնամքը ըստ շրջանների:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի

գնահատումը

իրականացվելու

առաջադրարանքների միջոցով

է

գործնական

առաջադրանքների

միջոցով:

ստուգվում է ուսանողի ունակությունները պացիենտի ֆունկցիոնալ վիճակի

գնահատման, տենդող հիվանդի խնամքի իրագործման հարցերում:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


Գործնական

պուլսի, շնչառության, զարկերակային ճնշման, ջերմության չափման տեխնիկայի տիրապետում,



տենդի տեսակները, շրջանները,



հիվանդի խնամքի առանձնահատկությունները տենդի տարբեր շրջաններում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի

ուսուցումը

իրականացվում

է

գործնական

պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք`

10 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԻՎԱՆԴԻ ԽՆԱՄՔԸ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ ԵՎ ՀԵՐԻԱՏՐԻԱՅՈՒՄ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-008

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ բազային
գիտելիքներ և ունակություններ, ներքին օրգանների հիվանդությունների առաջացման պատճառները, նրանց
կլինիկան, բարդությունները, պացիենտների հիմնական պրոբլեմները ճանաչելու, խնամք կազմակերպելու և
իրականացնելու նպատակով, հասուն և ծեր հասակում հիվանդությունների ընթացքի առանձնահատկությունների
ճանաչման, խնամքի իրագործման նպատակով:

Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

18

ժամ

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀԸԽ-4-16-002 «Մարդու գործունեության փուլերը՝
մանկան զարգացում, հասուն և ծեր հասակ» և ՀԸԽ-4-16-004 «Դեղաբանություն» մոդուլները:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1)

ներկայացնի թերապիայի էությունը, հիվանդություն, ախտանիշ, համախտանիշ, ախտորոշում, քույրական
ախտորոշում հասկացությունները, պացիենտի հետազոտում /սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ, օժանդակ, գործիքային/,
նախապատրաստի պացիենտին օժանդակ և գործիքային հետազոտություններին,

2) կազմակերպի և իրականացնի հիվանդի խնամք շնչական, սիրտ-անոթային համակարգերի առավել տարածված
հիվանդությունների ժամանակ,
3) կազմակերպի և իրականացնի հիվանդի խնամք մարսողության և միզային համակարգերի առավել տարածված
հիվանդությունների ժամանակ,
4) կազմակերպի և իրականացնի հիվանդի խնամք արյան, էնդոկրին համակարգերի առավել տարածված
հիվանդությունների և ալերգոզների ժամանակ,
5) ներկայացնի «հերիատրիա» հասկացությունը, ծերերի հետ շփման և խնամքի առանձնահատկությունները,
տարեց

և

ծեր

պացիենտների

սնուցման,

շարժողական

ակտիվության,

դեղորայքի

ընդունման

առանձնահատկությունները,
6) իրականացնի շնչական, սիրտ-անոթային, մարսողական, միզային, էնդոկրին, նյարդային համակարգերի և
զգայարանների խանգարումներով մեծահասակ և ծեր պացիենտների խնամք:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել

թերապիայի

էությունը,

հիվանդություն,

ախտանիշ,

համախտանիշ,

ախտորոշում,

քույրական

ախտորոշում հասկացությունները, պացիենտի հետազոտում /սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ, օժանդակ, գործիքային/,
նախապատրաստել պացիենտին օժանդակ և գործիքային հետազոտություններին
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում հիվանդություն, ախտանիշ, համախտանիշ, ախտորոշում, քույրական ախտորոշում
հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի հետազոտման մեթոդները,
3) ճիշտ է պատկերացնում օժանդակ, գործիքային հետազոտությունները,
4) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին լաբորատոր քննություններին,
5) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային քննություններին,
6) ճիշտ է կատարում զարկերակային ճնշման, պուլսի չափում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք է
թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը, ներկայացնի պացիենտի
հետազոտման մեթոդները, նախապատրաստի պացիենտին լաբորատոր, գործիքային հետազոտություններին,
կատարի զարկերակային ճնշման չափում, պուլսի հաշվում:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ներքին հիվանդությունների զարգացման պատմությունը,



ախտանիշ, համախտանիշ հասկացությունը,



սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ հետազոտում հասկացությունը,



ախտորոշում, բուժում, կանխարգելում հասկացությունը,



պացիենտի նախապատրաստում և ուղեկցում տարբեր հետազոտությունների,



զարկերակային ճնշման, պուլսի հետազոտում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, պաստառներ,

բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և

տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կազմակերպել և իրականացնել հիվանդի խնամք շնչական, սիրտ-անոթային համակարգերի առավել տարածված

ժամ

հիվանդությունների ժամանակ
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում շնչական համակարգի հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները,

2) ճիշտ է ներկայացնում այդ համակարգի առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունների կլինիկական
դրսևորումները,
3) ճիշտ է ներկայացնում սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները,

4) ճիշտ է ներկայացնում այդ համակարգի առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունների կլինիկական
դրսևորումները,
5) ճիշտ է իրականացնում խնամք շնչական համակարգի հիվանդություններով տառապող հիվանդների մոտ,
6) ճիշտ է իրականացնում խնամք սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններով տառապող հիվանդների մոտ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը, ներկայացնի շնչական, սիրտանոթային համակարգերի առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունները, այդ հիվանդությունների հիմնական
ախտանիշները, իրականացնի այդ հիվանդների խնամքը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


թոքաբորբով, բրոնխիտով, բրոնխեալ ասթմայով, թոքի քաղցկեղով, թոքի տուբերկուլյոզով հիվանդի խնամքի
իրականացում տնային պայմաններում և ստացիոնարում,



ռևմատիզմով, սրտի արատով, սրտամկանի ինֆարկտով, սուր և քրոնիկ սրտային անբավարարությամբ
հիվանդի խնամքի իրականացում տնային պայմաններում և ստացիոնարում,



նախաբժշկական օգնության և խնամքի իրականացում արտակարգ իրավիճակներում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, պաստառներ,

բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և

տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կազմակերպել և իրականացնել հիվանդի խնամք մարսողության և միզային համակարգերի առավել տարածված
հիվանդությունների ժամանակ

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում մարսողության համակարգի հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները,

2) ճիշտ է ներկայացնում այդ համակարգի առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունների կլինիկական
դրսևորումները,
3) ճիշտ է ներկայացնում միզային համակարգի հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները,
4) ճիշտ է ներկայացնում միզային համակարգի առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունների կլինիկական
դրսևորումները,
5) ճիշտ է իրականացնում խնամք մարսողության համակարգի հիվանդություններով տառապող հիվանդների մոտ,
6) ճիշտ է իրականացնում խնամք միզային համակարգի հիվանդություններով տառապող հիվանդների մոտ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը, ներկայացնի մարսողության և
միզային համակարգերի առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունները, այդ հիվանդությունների հիմնական
ախտանիշները, իրականացնի հիվանդների խնամք:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


գաստրիտով, ստամոքսի և 12–մ աղու խոցով, էնտերիտներով, կոլիտներով,

ստամոքսի քաղցկեղով,

հիվանդների խնամքի իրականացում տնային պայմաններում և ստացիոնարում,


գլոմերուլոնեֆրիտով, պիելոնեֆրիտով, միզաքարային հիվանդությամբ տառապող հիվանդների խնամքի
իրականացում տնային պայմաններում և ստացիոնարում,



նախաբժշկական օգնության և խնամքի իրականացում արտակարգ իրավիճակներում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, պաստառներ,

բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և

տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Կազմակերպել

և

իրականացնել

հիվանդի

խնամք

արյան,

էնդոկրին

համակարգերի

առավել

տարածված

հիվանդությունների և ալերգոզների ժամանակ
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում արյան համակարգի հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները,

2) ճիշտ է ներկայացնում այդ համակարգի առավել տարածված հիվանդությունների կլինիկական դրսևորումները,
3) ճիշտ է ներկայացնում էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները,
4) ճիշտ

է

ներկայացնում

էնդոկրին

համակարգի

առավել

տարածված

հիվանդությունների

կլինիկական

դրսևորումները,
5) ճիշտ է ներկայացնում ալերգոզներով տառապող հիվանդների հիմնական գանգատները,
6) ճիշտ է իրականացնում խնամք արյան և էնդոկրին համակարգերի հիվանդություններով տառապող հիվանդների
մոտ,
7) ճիշտ է իրականացնում խնամք ալերգոզների ժամանակ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք է
թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը, ներկայացնի արյան, էնդոկրին
համակարգերի առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունները, ալլերգոզները, այդ հիվանդությունների հիմնական
ախտանիշները, իրականացնի հիվանդների խնամք:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


սակավարյունությամբ, լեյկոզներով տառապող հիվանդների խնամքի իրականացում տնային պայմաններում և
ստացիոնարում,



թիրեոտոքսիկոզով, հիպոթիրեոզով, շաքարային դիաբետով տառապող հիվանդների խնամքի իրականացում
տնային պայմաններում և ստացիոնարում,



հիվանդի խնամքի իրականացում ալլերգոզների ժամանակ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

ցուցադրական նյութեր, պաստառներ,

բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և

տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել «հերիատրիա» հասկացությունը, ծերերի հետ շփման և խնամքի առանձնահատկությունները, տարեց և
ծեր պացիենտների սնուցման, շարժողական ակտիվության, դեղորայքի ընդունման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «հերիատրիա» հասկացությունը, հերիատրիայի խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ծերացման գործընթացը, երկարակեցության հասնելու ուղիները,
3) ճիշտ է ներկայացնում անատոմո-ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները ծերերի մոտ,
4) ճիշտ է հաղորդակցվում տարեց և ծեր պացիենտների հետ,
5)

ճիշտ է ներկայացնում տարեց և ծեր պացիենտների սնուցման առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է իրականացնում տարեց և ծեր պացիենտների սնուցումը տարբեր եղանակներով,
7) ճիշտ

է

աջակցում

շարժողական

ակտիվությունը

պահպանող

հիգիենիկ

և

բուժական

ֆիզկուլտուրայի

իրականացմանը,
8) ճիշտ է կատարում դեղորայքի բաժանում սոմատիկ և հոգեկան խանգարումներով տառապող ծերերին:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք է
թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը: Ներկայացնի «հերիատրիա»-ի
խնդիրները, ծերացման գործընթացը, երկարակեցության հասնելու ուղիները, ծերերի մոտ անատոմո-ֆիզիոլոգիական
փոփոխությունները, տարեց և ծեր պացիենտների հետ հաղորդակցման, սնուցման առանձնահատկությունները,
սնուցումը տարբեր եղանակներով, շարժողական ակտիվությունը պահպանող հիգիենիկ և բուժական ֆիզկուլտուրայի
էլեմենտները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ծերացման գործընթացի բնութագիրը,



ծերերի ֆիզիկական և հոգեբանական ադապտացիան,



տարեց և ծեր պացիենտների սնուցման իրականացումը, շաբաթվա օրինակելի ճաշացանկի կազմումը,



հիգիենիկ և բուժական ֆիզկուլտուրայի էլեմենտների տիրապետումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, պաստառներ,

բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և

տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Իրականացնել շնչական, սիրտ-անոթային, մարսողական, միզային, էնդոկրին, նյարդային համակարգերի և
զգայարանների խանգարումներով մեծահասակ և ծեր պացիենտների խնամք

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է իրականացնում շնչական համակարգի խանգարումներով մեծահասակ և ծեր պացիենտների խնամքը,

2) ճիշտ է իրականացնում սիրտ-անոթային համակարգի խանգարումներով մեծահասակ և ծեր պացիենտների
խնամքը,
3) ճիշտ է իրականացնում մարսողության համակարգի խանգարումներով մեծահասակ և ծեր

պացիենտների

խնամքը,
4) ճիշտ է իրականացնում միզային համակարգի խանգարումներով մեծահասակ և ծեր պացիենտների խնամքը,
5) ճիշտ է իրականացնում էնդոկրին համակարգի խանգարումներով մեծահասակ և ծեր պացիենտների խնամքը,
6) ճիշտ է իրականացնում նյարդային համակարգի և զգայարանների խանգարումներով մեծահասակ և ծեր
պացիենտների խնամքը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը: Ներկայացնի շնչական, սիրտանոթային, մարսողության, միզային, էնդոկրին, նյարդային համակարգերի, զգայարանների խանգարումներով
մեծահասակ և ծեր պացիենտների խնամքի առանձնահատկությունները, իրականացնի այդ հիվանդների խնամք և

հսկողությունը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


կրծքավանդակի, թոքերի, սրտի, անոթների տարիքային փոփոխությունները,



մարսողական, միզասեռական համակարգերի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունները,



շաքարային դիաբետը մեծահասակ և ծեր պացիենտների մոտ,



լսողության, տեսողության խանգարումներով ծերերի խնամքի առանձնահատկությունները,



խնամքը ծերունական փսիխոզների դեպքում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, պաստառներ,

բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և

տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԻՎԱՆԴԻ ԽՆԱՄՔԸ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-009

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ բազային
գիտելիքներ և ունակություններ վիրաբուժական հիվանդի նախա- և հետվիրահատական խնամքի շրջանակներում։

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

6

ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀԸԽ-4-16-007 «Հիվանդի ընդհանուր խնամք»
մոդուլը:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:
ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի մասնագիտության տեսությունը, կրտսեր բուժքրոջ գործառույթները, տիրապետի վիրաբուժական
հիվանդի խնամքի մասնագիտական հմտություններին նախա- և հետվիրահատական շրջանում,

2) ներկայացնի

«ախտանհանում»

հասկացությունը,

իմանա

նախամանրէազերծման

փուլում

իրականացվող

աշխատանքի ծավալը, տարբեր տեսակի գործիքների մաքրումն ու մշակումը նախամանրէազերծման փուլում,
3) ներկայացնի «վիրաբուժական պացիենտ», «նախավիրահատական խնամք», «հետվիրահատական խնամք»
հասկացությունները, դրանց կարևորությունը,
4) ներկայացնի գազահան խողովակի և տարբեր հոգնաների կատարման տեխնիկան, դրանց կիրառման
անվտանգության կանոնները վիրաբուժական ծառայությունում,
5) ներկայացնի վիրաբուժական պացիենտի նախավիրահատական պատրաստման և խնամքի գործառույթները,
6) ներկայացնի վիրաբուժական պացիենտի հետվիրահատական խնամքի հիմնական գործառույթները:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել մասնագիտության տեսությունը, կրտսեր բուժքրոջ գործառույթները, տիրապետել վիրաբուժական
հիվանդի խնամքի մասնագիտական հմտություններին նախա- և հետվիրահատական շրջանում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտության տեսությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կրտսեր բուժքրոջ առաքելությունը, նրա գործառույթները՝ վիրաբուժական ծառայությունում,
3) ճիշտ է ներկայացնում «վիրաբուժական հիվանդի նախա- և հետվիրահատական խնամք» հասկացությունը,
դրանց առանձնահատկությունները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Ներկայացնի

մասնագիտության տեսությունը, վիրաբուժական ծառայությունում կրտսեր բուժքրոջ գործառույթները, հիվանդի
խնամքի մասնագիտական հմտությունները նախա- և հետվիրահատական շրջաններում:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


սահմանել նախավիրահատական շրջանը և կրտսեր բուժքրոջ գործողությունները այս շրջանում,



սահմանել հետվիրահատական շրջանը,



խնամքի առանձնահատկությունները հետվիրահատական շրջանում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել

ժամ
ժամ

«ախտանհանում»

հասկացությունը,

իմանալ

նախամանրէազերծման

փուլում

իրականացվող

աշխատանքի ծավալը, տարբեր տեսակի գործիքների մաքրումն ու մշակումը նախամանրէազերծման փուլում
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «ախտանհանում» հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ախտահանման տեսակները, ձևերը, եղանակները,
3) ճիշտ

է

ներկայացնում

նախամանրէազերծման

փուլում

կիրառվող

նյութերի

և

միջոցների

հիմնական

բնութագրերը, դրանց կիրառման սկզբունքները,
4) ճիշտ է իրականացնում բժշկական գործիքների նախամանրէազերծումը,
5) ճիշտ է իրականացնում գործիքների նախամանրէազերծումը և որակի հսկողությունը,
6) ճիշտ է ներկայացնում սուր և կտրող բուժպարագաների հետ վարվելու կանոնները։
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք է թեստային
առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը: Գործնական հանձնարարության միջոցով
ներկայացնի

ախտահանման

տեսակները,

ձևերը,

եղանակները,

նախամանրէազերծման

փուլում

կիրառվող

ախտահանող նյութերի կիրառման սկզբունքները, բժշկական գործիքների նախամանրէազերծումը, սուր և կտրող
բուժպարագաների հետ վարվելու կանոնները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`



քիմիական ախտահանող նյութերի հիմնական խմբերը, կիրառումը,



օդակաթիլային, կոնտակտային, իմպլանտացիոն վարակի կանխարգելումը,



վիրաբուժական գործիքների /ընդհանուր վիրաբուժական, էնդոսկոպիկ/ նախամանրէազերծում,



նախամանրէազերծումային մշակման որակի ստուգման փորձեր,



սուր և կտրող բժշկական գործիքներ և բուժպարագաները, նրանց անվտանգ օգտագործումը,մշակումը,
պահպանումը և ուտիլիզացիան:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ

ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել «վիրաբուժական պացիենտ», «նախավիրահատական խնամք», «հետվիրահատական խնամք»
հասկացությունները, դրանց կարևորությունը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «վիրաբուժական հիվանդ» հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում «նախավիրահատական խնամք» հասկացությունը,
3) ճիշտ է ներկայացնում «հետվիրահատական խնամք» հասկացությունը,
4) ճիշտ է իրականացնում վիրաբուժական հիվանդի խնամքի գործառույթները։
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:Գործնական

հանձնարարության միջոցով ներկայացնի վիրաբուժական հիվանդ, նախավիրահատական, հետվիրահատական
խնամք հասկացությունները, կրտսեր բուժքրոջ գործառույթներրը հիվանդի խնամքի ժամանակ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`



կրտսեր բուժքրոջ գործառույթները պացիենտի նախապատրաստմանը վիրահատության,



հետվիրահատական շրջանի բարդությունները,



պացիենտի խնամքի առանձնահատկությունները բարդությունների ծագման ժամանակ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել

գազահան

խողովակի

և

տարբեր

հոգնաների

կատարման

տեխնիկան,

դրանց

կիրառման

անվտանգության կանոնները վիրաբուժական ծառայությունում
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում հոգնայի տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հոգնաների կատարման հնարավոր բարդությունները և դրանց կանխարգելումը
վիրաբուժական պացիենտների մոտ,
3) տիրապետում է տարբեր տեսակի հոգնաների կատարման տեխնիկային՝ վիրաբուժական պացիենտների մոտ,
4) տիրապետում է գազահան խողովակի դրման տեխնիկային վիրաբուժական պացիենտների մոտ՝ տարբեր
տարիքային խմբերում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

հանձնարարության

միջոցով

չորս

ներկայացնի

պատասխաններից
տարբեր

ընտրի

հոգնաների

ճիշտ

կատարման

պատասխանը:
տեխնիկան,

Գործնական

հաշվի

առնելով

առանձնահատկությունները վիրաբուժական պացիենտների դեպքում, ինչպես նաև գազահան խողովակի դրման
տեխնիկան վիրաբուժական պացիենտների մոտ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`



հոգնաների տեսակները / մաքրող, սիֆոնային, յուղային, հիպերտոնիկ, սնուցող/



հոգնաների կատարման առանձնահատկությունները հետվիրահատական շրջանում

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ

ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել վիրաբուժական պացիենտի նախավիրահատական պատրաստման և խնամքի գործառույթները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի նախավիրահատական պատրաստման և խնամքի անհրաժեշտությունը,
ծավալն ու իրականացումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում և իրականացնում պացիենտի վիրահատական դաշտի նախավիրահատարանային
նախապատրաստումը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք է թեստային
առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը: Գործնական հանձնարարության միջոցով
ներկայացնի պացիենտի նախապատրաստում վիրահատության, խնամքի անհրաժեշտություն, վիրահատական
դաշտի նախավիրահատարանային նախապատրաստում:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


պացիենտի նախապատրաստումը պլանային, շտապ և անհետաձգելի վիրահատությունների ժամանակ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ

ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական

գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 6

Ներկայացնել վիրաբուժական պացիենտի հետվիրահատական խնամքի հիմնական գործառույթները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում վիրաբուժական պացիենտի հետվիրահատական շրջանում տեղափոխման, անկողնում
դիրքի փոփոխման առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հնարավորինս անցավ կամ նվազագույն ցավ պատճառելով հիվանդի խնամքի սկզբունքը,
3) ճիշտ է ներկայացնում և իրականացնում անկողնային հիվանդի սանիտարական մշակման եղանակները,
4) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի խնամքի ընթացքում կիրառվող պաշտպանական, հիգիենիկ պարագաների
կիրառման կանոնները,
5) ճիշտ է ներկայացնում կենսաբանական հեղուկներով աղտոտված սպիտակեղենի, բուժպարագաների հավաքման
և հետագա գործառույթների սանիտարահիգիենիկական շղթան։
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով ներկայացնի հետվիրահատական շրջանում պացիենտի տեղափոխման, անկողնում
դիրքի փոփոխման կանոնները, տիրապետի խնամքի սկզբունքներին անցավ կամ նվազագույն ցավ պատճառելով
պացիենտին, անկողնային հիվանդի սանիտարական մշակման սկզբունքներին, կենսաբանական հեղուկներով
աղտոտված սպիտակեղենի սանիտարական մշակման սկզբունքներին:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


հետվիրահատական շրջանում պացիենտի խնամքի առանձնահատկությունները,



պացիենտի տեղափոխում տեղից տեղ,



պացիենտի դիրքի փոփոխում անկողնում,



պացիենտի սանիտարական մշակումը, հարդարելը,լվացնելը և լողացնելը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է

ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԻՎԱՆԴԻ ԽՆԱՄՔԸ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳԻԱ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-010

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել մանկաբարձական պացիենտի և նորածնի խնամքի, սնուցման համար
նախատեսված պարագաների նախամանրէազերծման և նախաախտահանման մեթոդները, անձնական հիգիենայի
պահպանման, հիգիենիկ պարագաների կիրառման առանձնահատկությունները։

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

6

գործնական աշխատանք՝ 30
Մուտքային պահանջները

ժամ
ժամ

Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀԸԽ-4-16-002 «Մարդու գործունեության փուլերը՝
մանկան զարգացում, հասուն և ծեր հասակ» և ՀԸԽ-4-16-007 «Հիվանդի ընդհանուր խնամք» մոդուլները:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի կրտսեր բուժքրոջ գործառույթների ծավալը մանկաբարձա-գինեկոլոգիական ծառայությունում,
պացիենտի և նորածնի խնամքի մասնագիտական հմտությունները,

2) ներկայացնի «մանկաբարձա-գինեկոլոգիական պացիենտի խնամք» հասկացությունը, իմանալ պերինատալ
շրջանում կնոջ խնամքի առանձնահատկությունները, իրականացվող աշխատանքի ծավալը,
3) ներկայացնի «նորածին», «նորածնի հիգիենա և խնամք», «նորածնի արհեստական սնուցում» հասկացությունները

և իրականացնել նորածնի խնամքի հետ կապված գործառույթները,
4) ներկայացնի հետծննդյան շրջանի առավել տարածված և վտանգավոր բարդությունները,
5) ներկայացնի նորածնի շնչառական սուր խանգարումները, ասֆիքսիան, սուր հիպոգլիկեմիկ վիճակները:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել

կրտսեր

բուժքրոջ

գործառույթների

ծավալը

մանկաբարձա-գինեկոլոգիական

ծառայությունում,

պացիենտի և նորածնի խնամքի մասնագիտական հմտությունները
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտության տեսությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կրտսեր բուժքրոջ առաքելությունը, նրա գործառույթները՝ հղիի, ծննդաբերի և նորածնի
խնամքում։
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

հանձնարարության

միջոցով

չորս

ներկայացնի

պատասխաններից
մասնագիտության

ընտրի

ճիշտ

տեսությունը,

պատասխանը:

բուժքրոջ

Գործնական

գործառույթները

հղիի,

ծննդաբերի և նորածնի խնամքում:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


մանկաբարձագինեկոլոգիական տերմինաբանություն,



ծննդկանի և ծննդաբերի անձնական հիգիենայի կանոնները,



խնամքի առարկաների ախտահանման եղանակները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել «մանկաբարձա-գինեկոլոգիական պացիենտի խնամք» հասկացությունը, իմանալ պերինատալ

ժամ

շրջանում կնոջ խնամքի առանձնահատկությունները, իրականացվող աշխատանքի ծավալը
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդյան շրջան» հասկացությունները և նրանց
առանձնահատկությունները պացիենտի խնամքի տեսանկյունից,

2) ճիշտ է ներկայացնում անձնական հիգիենայի պահպանման առանձնահատկությունները,
3) ճիշտ է ներկայացնում կրծքով կերակրողի կրծքի խնամքի հիմնական կանոնները,
4) ճիշտ է ներկայացնում «ծննդաբեր կնոջ մարմնի բիոմեխանիկա» հասկացությունը։
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության և թեստերի միջոցով ներկայացնի հղիություն, ծննդաբերություն, հետծննդյան շրջան, ծննդաբեր
կնոջ բիոմեխանիկա հասկացությունները, անձնական հիգիենայի պահպանման առանձնահատկությունները, կրծքի
խնամքի հիմնական կանոնները երեխային կերակրելիս,
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


խնամքի առարկաների ախտահանման եղանակներ,



առողջ ծննդկանի խնամք,



ծննդկանի չափումները /արյան ճնշում, ջերմություն, շնչառություն, պուլսի հաշվում/,



արտաքին սեռական օրգանների հարդարում, կարերի մշակում,



հետևել սննդակարգին, օրգան համակարգերի գործունեությանը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է

գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ

ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել «նորածին», «նորածնի հիգիենա և խնամք», «նորածնի արհեստական սնուցում» հասկացությունները և
իրականացնել նորածնի խնամքի հետ կապված գործառույթները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «նորածին» և «նորածնի հիգիենա, խնամք» հասկացությունները,

2) ճիշտ է իրականացնում նորածնի անձնական հիգիենայի պահպանումը բոլոր եղանակներով,
3) ճիշտ է ներկայացնում «նորածնի արհեստական սնուցում» հասկացությունը, տիրապետում է արհեստական
սնուցման համար նախատեսված պարագաների նախամանրէազերծման և ախտահանման գործառույթներին:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

հանձնարարության

և

թեստերի

չորս
միջոցով

պատասխաններից
ներկայացնի

ընտրի

նորածին,

ճիշտ

նորածնի

պատասխանը:
հիգիենա,

Գործնական

նորածնի

խնամք

հասկացությունները, ներածնի անձնական հիգիենան, արհեստական սնուցում, արհեստական սնուցման համար
նախատեսված պարագաների նախամանրէազերծումը, ախտահանումը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


նորածնի առաջնային հարդարանք,



նորածնի լողացում, պորտալարի մնացորդի և պորտի խնամք,



ականջների, աչքերի, մաշկի մշակում,



բերանի սանացիա,



նորածնի մերսում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ

ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել հետծննդյան շրջանի առավել տարածված և վտանգավոր բարդությունները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում հետծննդյան շրջանի թարախասեպտիկ բարդությունները և դրանց վերացման,
կանխարգելման մեջ ժամանակի գործոնի կարևորությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հետծննդյան արյունահոսության առաջնային ախտանիշները,
3) ճիշտ

է

ներկայացնում

սուր

արյունահոսությանը

բնորոշ

գանգատներն

ու

առաջնային

կլինիկական

դրսևորումները,
4) պատկերացնում է նշված գանգատների և ախտանիշների հայտնաբերման պարագայում վերադասին շտապ
տեղեկատվության կարևորությունը։
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով ներկայացնի հետծննդյան շրջանի թարախասեպտիկ բարդությունները, հետծննդյան
արյունահոսությունների առաջնային ախտանիշները, սուր արյունահոսությանը բնորոշ գանգատները, կլինիկական
դրսևորումները, բարդությունների դեպքում վերադասին շտապ տեղեկացնելու անհրաժեշտությունը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`



ստուգել, կթել, կաթնածծիչով դատարկել կաթնագեղձերը, մշակել ճաքած պտուկները,
առաջին նախաբժշկական օգնությունը սուր նախա և հետծննդաբերական արյունահոսության ժամանակ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել նորածնի շնչառական սուր խանգարումները, ասֆիքսիան, սուր հիպոգլիկեմիկ վիճակները

1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է ներկայացնում նորածնի սուր շնչառական խանգարումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ասֆիքսիան,
3) ճիշտ է ներկայացնում հիպոգլիկեմիկ վիճակի կլինիկական դրսևորումները,
4) պատկերացնում է նշված գանգատների և ախտանիշների հայտնաբերման պարագայում վերադասին շտապ
տեղեկացնելու կարևորությունը։
Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք

Գնահատման միջոցը

է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով ներկայացնի նորածնի սուր շնչական խանգարումները, ասֆիքսիան, հիպոգլիկեմիկ
վիճակը,

կլինիկական

դրսևորումները,

հիմնական

ախտանիշները,

առաջին

նախաբժշկական

օգնությունը,

վերադասին շտապ տեղեկացնելու անհրաժեշտությունը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


առաջին նախաբժշկական օգնությունը նորածնի սուր շնչական խանգարումների ժամանակ,



առաջին նախաբժշկական օգնությունը նորածնի մոտ հիպոգլիկեմիկ վիճակի զարգացման ժամանակ,



ասֆիքսիան, առաջացման առանձնահատկություններընորածնի մոտ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԻՎԱՆԴԻ ԽՆԱՄՔԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-011

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի

նպատակն

է

ուսանողին

սովորեցնել

վերականգնողական

բժշկության

հիմնական

դրույթները,

վերականգնողական բուժման էտապները, ուսանողի մոտ ձևավորել վերականգնողական թերապիայի ընթացքում
բուժքույրական խնամքի հմտություններ:
Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀԸԽ-4-16-007 «Հիվանդի ընդհանուր խնամք»
մոդուլը:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի վերականգնողական թերապիայի հիմնական դրույթները և նպատակը, վերականգնողական
թերապիայի տեսակները և միջոցները, կրտսեր բուժքրոջ գործառույթներն այդ ոլորտում,

2) ներկայացնի վերականգնողական թերապիայի բաժանմունքում կատարվող վերականգնողական միջոցառումները
և կրտսեր բուժքրոջ գործողություններն այդ ընթացքում,
3) ներկայացնի վերականգնողական բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման գործընթացում կրտսեր բուժքրոջ
պարտականությունները,
4) ներկայացնի

ֆիզիոթերապիան

որպես

վերականգնողական

թերապիայի

մաս,

կրտսեր

բուժքրոջ

պարտականությունները, խնամքի իրականացումը:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել

վերականգնողական

թերապիայի

հիմնական

դրույթները

և

նպատակը,

վերականգնողական

թերապիայի տեսակները և միջոցները, կրտսեր բուժքրոջ գործառույթներն այդ ոլորտում
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «վերականգնողական թերապիա» եզրույթը, դրա նպատակը և խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում այն հիվանդությունների շարքը, որոնց բուժումն ու կանխարգելումը իրականացվում է
վերականգնողական թերապիայի միջոցով,
3) ներկայացնում է վերականգնողական թերապիայում կիրառվող վերականգման մեթոդները և եղանակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հիվանդի հոսպիտալացման ընթացքում կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները և
իրականացնում այդ գործառույթը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով պետք է ներկայացնի վերականգնողական թերապիայի խնդիրներն ու նպատակը,
այստեղ կիրառվող առողջության վերականգնման մեթոդներն ու եղանակները, հիվանդությունների շարքը, որոնց
բուժումն ու կանխարգելումը իրականացվում է վերականգնողական թերապիայի միջոցով:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


վերականգնողական բժշկության տեսակները,



վերականգնողական բժշկության բաժանմունք, աշխատանքի սկզբունքները,



կրտսեր բուժքրոջ գործառույթները վերականգնողական բժշկության բաժանմունքում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել վերականգնողական թերապիայի բաժանմունքում կատարվող վերականգնողական միջոցառումները և
կրտսեր բուժքրոջ գործողություններն այդ ընթացքում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում վերականգնողական միջոցառումների անցկացման գործընթացը,

2) ներկայացնում է հիմնական տեխնիկական միջոցները և հարմարանքները, որոնք պացիենտի համար ստեղծում
են կենցաղային անկախ միջավայր,
3) ճիշտ է ներկայացնում վերականգնողական բաժանմունքում գործող բուժական գործողությունների կաբինետների

նպատակը և կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները,
4) ճիշտ է իրականացնում խնամքի բոլոր գործողությունները վերականգնողական ծառայությունում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով ներկայացնում է վերականգնողական միջոցառումները, նրանց ծավալը, հիմնական
տեխնիկական միջոցները, սարքերը, կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները բուժական միջամտությունների
կաբինետներում, խնամքի իրականացումը բուժական միջամտությունների ժամանակ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


բուժամիջոցների, գործիքների, սարքերի սանիտարական մշակումը,



բուժական կաբիներների սանիտարական մշակումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել վերականգնողական բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման գործընթացում կրտսեր բուժքրոջ

ժամ

պարտականությունները
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում վերականգնողական բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման հիմնական տեսակները,

2) ճիշտ է իրականացնում խնամքի բոլոր գործողությունները վերականգնողական բուժական ֆիզկուլտուրայի և
մերսման ընթացքում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով պետք է ներկայացնի բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման հիմնական տեսակները,
բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման կաբինետների սանիտարական նորմերը, իրականացնի պացիենտի խնամք
բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման ժամանակ:


բուժական ֆիզկուլտուրա և մերսում սոմատիկ հիվանդությունների վերականգնման շրջանում,



բուժական ֆիզկուլտուրա և մերսում նյարդային հիվանդությունների վերականգնման շրջանում,



բուժական

ֆիզկուլտուրա

և

մերսում

մանկական

տարիքում

և

մանկաբարձա-գինեկոլոգիական

պրակտիկայում,
Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել

ֆիզիոթերապիան

որպես

վերականգնողական

թերապիայի

մաս,

կրտսեր

բուժքրոջ

պարտականությունները, խնամքի իրականացումը
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիոթերապիան որպես վերականգնողական թերապիայի մաս,

2) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական ֆիզիոթերապևտիկ մեթոդները,
3) ճիշտ է իրականացնում կրտսեր բուժքույրական խնամքի գործառույթերը հիմնական ֆիզիոթերապևտիկ
միջամտությունների ընթացքում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով ներկայացնում է ֆիզիոթերապիան որպես վերականգնողական թերապիայի մաս,
ֆիզիոթերապևտիկ հիմնական մեթոդները, ֆիզիոթերապևտիկ միջամտությունների ընթացքում կրտսեր բուժքրոջ

կողմից իրականացվող խնամքը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ուլտրաձայնային, ինհալացիոն թերապիա, մագնիսաթերապիա, էլեկտրաբուժություն, ջրաբուժություն,



պացիենտի նախապատրաստում ֆիզիոթերապևտիկ միջամտության,



ֆիզիոթերապևտիկ սարքերի, գործիքների, օգտագործված բուժամիջոցների սանիտարա-հիգիենիկ մշակում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԻՎԱՆԴԻ ԽՆԱՄՔԸ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-012

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մտավոր խանգարումների, բուժման և խնամքի հիմնական
սկզբունքների և առանձնահատկությունների, մասնագիտական բուժքույրական խնամքի վերաբերյալ գիտելիքներ և
հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀԸԽ-4-16-001 «Մարդու անատոմիա և
ֆիզիոլոգիա» և ՀԸԽ-4-16-005 «Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ» մոդուլները:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի մտավոր խանգարումների հիմնական տեսակները, ախտանիշները, վարքագծային հնարավոր
դրսևորումները, կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները՝ հոգեբուժական ծառայությունում,

2) ներկայացնի խնամքի իրականացում մտավոր տարբեր խանգարումներով հիվանդների շրջանում: Մտավոր
խանգարումներով հիվանդի ընդունումը բուժհաստատություն և կրտսեր բուժքրոջ գործառույթները,
3) ներկայացնի խնամքի առանձնահատկությունները ալկոհոլիզմի, թմրամոլության դեպքում,
4) ներկայացնի մտավոր խանգարումները տարիքային տարբեր խմբերում և կրտսեր բուժքրոջ աշխատանքի
առանձնահատկությունները համապատասխան խնամք ապահովելու գործընթացում:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել մտավոր խանգարումների հիմնական տեսակները, ախտանիշները, վարքագծային հնարավոր
դրսևորումները, կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները՝ հոգեբուժական ծառայությունում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում հոգեբուժական ծառայության կազմակերպման համակարգը,

2) ճիշտ է թվարկում մտավոր խանգարումների առավել տարածված տեսակները, դրանց հիմնական ախտանիշները,
հիվանդների վարքագծային հնարավոր դրսևորումները,
3) ճիշտ է ներկայացնում հոգեկան խանգարումների առաջացման հիմնական պատճառները,
4) ճիշտ է ներկայացնում հիվանդի վարքագծային հնարավոր դրսևորումները մտավոր խանգարումների առավել
հաճախ հանդիպող դեպքերում,
5) ճիշտ է ներկայացնում կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները հոգեբուժական ծառայությունում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով ներկայացնի հոգեբուժական ծառայության համակարգը, մտավոր խանգարումների
առավել

տարածված

տեսակները,

վարքագծային

հնարավոր

դրսևորումները,

հոգեկան

խանգարումների

առաջացման հիմնական պատճառները, կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները այս ոլորտում:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


էթիկայի և դեոնտոլոգիայի կանոնների պահպանումը հոգեկան խանգարում ունեցող հիվանդների հետ

շփվելիս,


հոգեկան հիվանդությունների հիմնական կլինիկական դրսևորումները,



հոգեկան հիվանդի խնամքի ժամանակ անվտանգության սկզբունքները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել խնամքի իրականացում մտավոր տարբեր խանգարումներով հիվանդների շրջանում: Մտավոր
խանգարումներով հիվանդի ընդունումը բուժհաստատություն և կրտսեր բուժքրոջ գործառույթները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում հիվանդի անշարժացման գործողությունների հաջորդականությունը և կարգը, նրան
հիգիենիկ սենյակ ուղեկցման կարգը, կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մտավոր խանգարումներով հիվանդների հետ իրականացվող սանիտարա- հիգիենիկական
միջոցառումները հոգեբուժարանում և կրտսեր բուժքրոջ գործառույթները,
3) ճիշտ է բացատրում և իրականացնում անձնական և անկողնային սպիտակեղենի փոխարինման կարգը
հոգեբուժարանում,
4) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտին ուղեկցելու ընթացքում կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով ներկայացնի հիվանդի անշարժացման գործողությունների հաջորդականությունը,
հիգիենիկ սենյակ ուղեկցման կարգը, սանիտարա-հիգիենիկ միջոցառումները, իրականացնի անձնական և
անկողնային սպիտակեղենի փոխում, պացիենտի ուղեկցում մանիպուլացիաների:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


դեպրեսիայի մեջ գտնվող հիվանդների հսկողություն և խնամք,



փսիխո-մոտոր գրգռվածության մեջ գտնվող հիվանդների հսկողություն և խնամք:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել խնամքի առանձնահատկությունները ալկոհոլիզմի, թմրամոլության դեպքում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում և իրականացնում կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները ալկոհոլիզմով տառապող
պացիենտի խնամքի ապահովման գործընթացում,

2) ճիշտ է ներկայացնում և իրականացնում կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները թմրամոլությամբ տառապող
պացիենտի խնամքի ապահովման գործընթացում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով իրականացնի ալկոհոլիզմով, թմրամոլությամբ տառապող հիվանդի խնամք և
հսկողություն:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ալկոհոլիզմ, դրսևորման ձևերը, խնամքի առանձնահատկությունները



թմրամոլություն, դրսևորման ձևերը, խնամքի առանձնահատկությունները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել մտավոր խանգարումները տարիքային տարբեր խմբերում և կրտսեր բուժքրոջ աշխատանքի
առանձնահատկությունները համապատասխան խնամք ապահովելու գործընթացում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ

է

ներկայացնում

մտավոր

խանգարումների

տեսակներն

ու

խնամքի

առանձնահատկությունները

մտավոր

խանգարումների

տեսակներն

ու

խնամքի

առանձնահատկությունները

մտավոր

խանգարումների

տեսակներն

ու

խնամքի

առանձնահատկությունները

դեռահասների և մանուկների մոտ,
2) ճիշտ

է

ներկայացնում

չափահասների մոտ,
3) ճիշտ

է

ներկայացնում

ծերունական տարիքի պացիենտների մոտ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը: Թեստերի և գործնական
առաջադրանքների

միջոցով

ներկայացնի

մտավոր

խանգարումների

տեսակներն

ու

խնամքի

առանձնահատկությունները դեռահասների և մանուկների, չափահասների, ծերունական տարիքի պացիենտների
մոտ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


խնամքի իրականացում առավել հաճախ հանդիպող հոգեկան հիվանդությունների ժամանակ երեխաների
մոտ,



հիվանդի խնամքը շիզոֆրենիայի ժամանակ,



հիվանդի խնամքը մանիակալ դեպրեսիվ պսիխոզի դեպքում,



հիվանդի խնամքը նախածերունական, ծերունական թուլամտության ժամանակ,



էպիլեպսիա, էպիլեպտիկ ստատուս, առաջին նախաբժշկական օգնությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԱՆՁԱՆՑ /ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ/
ԽՆԱՄՔ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-013

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հաշմանդամության, դրա դասակարգման, սահմանափակ
կարողություններով անձանց ճիշտ խնամքի ապահովման ուղիների վերաբերյալ գիտելիքներ և գործնական
կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

6

ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀԸԽ-3-16-007 «Հիվանդի ընդհանուր խնամք»
մոդուլը:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի

սահմանափակ

կարողություններով

անձը`

որպես

հասարակության

լիիրավ

անդամ,

հաշմանդամության դասակարգումը և խմբերը, սահմանափակ կարողություններով անձանց հետ հաղորդակցման

առանձնահատկությունները,
2) ներկայացնի սահմանափակ կարողություններով անձանց ճիշտ ռեժիմի և խնամքի իրականացումը,
3) ներկայացնի սահմանափակ կարողություններով երեխաների խնամքի առանձնահատկությունները, կրտսեր
բուժքույրական խնամք՝ սահմանափակ կարողություններով երեխաների հանդեպ:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել սահմանափակ կարողություններով անձը` որպես հասարակության լիիրավ անդամ, հաշմանդամության
դասակարգումը

և

խմբերը,

սահմանափակ

կարողություններով

անձանց

հետ

հաղորդակցման

առանձնահատկությունները
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ձևակերպում «Սահմանափակ կարողություններով անձ» եզրույթը, ներկայացնում հաշմանդամությունը և
դրան ուղեկցող ախտանիշները,

2) ճիշտ է դասակարգում հաշմանդամությունը և տալիս հաշմանդամության խմբերի պարզագույն բնութագրումը,
3) ճիշտ է ներկայացնում սահմանափակ կարողություններով անձանց հետ շփման առանձնահատկությունները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով ներկայացնի հաշմանդամությունը և դրան ուղեկցող ախտանիշները, դասակարգի
հաշմանդամությունը,

սահմանափակ

կարողություններով

անձանց

հետ

շփման

առանձնահատկությունները,

իրականացնի նրանց խնամքը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


էթիկայի և դեոնտոլոգիայի կանոնների պահպանումը սահմանափակ կարողություններով անձանց հետ
շփվելիս,



տեսողական կամ լսողական խանգարում ունեցող սահմանափակ կարողություններով անձանց խնամքի և
շփման առանձնահատկությունները,

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել սահմանափակ կարողություններով անձանց ճիշտ ռեժիմի և խնամքի իրականացումը

Կատարման չափանիշներ

1)
2)

2

ժամ

ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամի ճիշտ ռեժիմի և խնամքի ապահովման ուղիները,
ճիշտ է իրագործում հաշմանդամի հետ շփումը, ցուցաբերում է մասնագիտական մոտեցում,

3) ճիշտ է հաղորդակցվում սահմանափակ կարողություններով անձի հետ, կատարում նրա կերակրումը,
4) ճիշտ է ներկայացնում սահմանափակ կարողություններով անկողնային պացիենտի խնամքի պարագաները,
հիգիենայի միջոցները, իրագործում է համապատասխան խնամք:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

չորս

պատասխաններից

ընտրի

ճիշտ

պատասխանը:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով ներկայացնի հաշմանդամի խնամքի և ռեժիմի ապահովման ճիշտ ուղիներ, ներկայացնի
սահմանափակ կարողություններով անձի խնամքի պարագաները, հիգիենայի միջոցները, շփման, հաղորդակցման
մասնագիտական մոտեցումը, իրականացնի նրանց խնամքը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ֆիզիկական արատ ունեցող սահմանափակ կարողություններով անձի խնամքի առանձնահատկությունները,



պառկելախոցերի կանխարգելումը, անկողնու սպիտակեղենի փոխելը,



ինքնուրույն սնվելու և խմելու պահանջի խանգարմամբ սահմանափակ կարողություններով անձի խնամքը,
արհեստական սնուցումը,



անմիզապահությամբ սահմանափակ կարողություններով անձի խնամքը, ցիստոստոմով հիվանդի խնամքը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն,

հիգիենիկ և խնամքի պարագաներ, իրավիճակային

խնդիրներ, թեստեր,

տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել սահմանափակ կարողություններով երեխաների խնամքի առանձնահատկությունները, կրտսեր

ժամ

բուժքույրական խնամք՝ սահմանափակ կարողություններով երեխաների հանդեպ
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում սահմանափակ կարողությունների առավել տարածված տեսակները երեխաների շրջանում,

2) ճիշտ է

ներկայացնում սահմանափակ կարողություններով երեխաների խնամքը, դրանց իրականացման

եղանակները և կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները այդ ընթացքում,
3) ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում սահմանափակ կարողություններով երեխաների հիգիենայի ապահովման
միջոցները,
4) ճիշտ է ներկայացնում և իրականացնում սահմանափակ կարողություններով երեխաների սնուցումը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է

թեստային

առաջադրանքների

հանձնարարության

միջոցով

չորս

ներկայացնի

պատասխաններից
սահմանափակ

ընտրի

ճիշտ

կարողություններով

պատասխանը:
երեխաների

Գործնական

խնամքը,

դրանց

իրականացման եղանակները, հիգիենայի պարագաները, սնուցման առանձնահատկությունները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


քայլքի ֆունկցիոնալ խանգարում ունեցող երեխայի խնամքը,



ինքնուրույն սնվել չկարողացող երեխայի խնամքը, արհեստական սնուցումը,



պետքանոթից ինքնութույն օգտվել չկարողացող հերեխայի խնամքը, անձնական հիգիենան,



անկողնային, անձնական սպիտակեղենի փոխում, անձնական հիգիենայի իրականացում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական հանձնարարությունները
հիմնականում կատարում է ճիշտ և հիմնավոր:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն,

հիգիենիկ և խնամքի պարագաներ, իրավիճակային

խնդիրներ, թեստեր,

տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12

ժամ
ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԱՐԱԿԻՉ, ՄԱՇԿԱՅԻՆ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏԻ
ԽՆԱՄՔ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-014

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել վարակիչ, մաշկային և սեռական ճանապարհով փոխանցվող
հիվանդությունների

ընդհանուր

կլինիկական

ախտանիշները,

բարդությունները

և

խնամքի

առանձնահատկությունները այդ պացիենտների բուժօգնությունն իրականացնելիս:
Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

12

ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀԸԽ-4-16-003 «Մանրէաբանություն, ընդհանուր
հիգիենա և համաճարակաբանություն» և ՀԸԽ-4-16-007 «Հիվանդի ընդհանուր խնամք» մոդուլները:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի

վարակիչ

հիվանդությունների

ընդհանուր

ախտաբանությունը,

համաճարակաբանության

և

վարակազերծման հիմունքները,
2) ներկայացնի աղիքային, անտրոպոնոզ, զոոնոզ վարակները, ընդհանուր բնութագիրը, նման հիվանդների
խնամքը և հսկողությունը,

3) ներկայացնի մաշկային հիվանդությունների ընդհանուր բնութագիրը, կլինիկական առանձնահատկությունները,
մաշկային հիվանդությամբ պացիենտի խնամքը,
4) ներկայացնի սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական
կլինիկական դրսևորումները, ձևավորի սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով պացիենտի
խնամքի և հսկողության կարողություններ:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել

վարակիչ

հիվանդությունների

ընդհանուր

ախտաբանությունը,

համաճարակաբանության

և

վարակազերծման հիմունքները
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է նկարագրում վարակը, վարակման ուղիները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վարակիչ հիվանդությունների խմբերը,
3) ճիշտ է ներկայացնում դեզինֆեկցիա, դեզինսեկցիա, դեռատիզացիա հասկացությունները, դրանց տեսակները,
4) ճիշտ է ներկայացնում վարակազերծող միջոցների կիրառումը, ընթացիկ և եզրափակիչ վարակազերծումը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է

թեստային

և գործնական առաջադրանքների

միջոցով: ՈՒսանողը

ներկայացնում է գիտելիքներ վարակիչ հիվանդությունների ընդհանուր ախտաբանության, համաճարակաբանության,
վարակազերծման հիմունքների վերաբերյալ: Գործնական հանձնարարություն կատարելիս ուսանողը ներկայացնում
է

դեզինֆեկցող

լուծույթների

պատրաստման,

կիրառման,

ընթացիկ

և

եզրափակիչ

վարակազերծման

միջոցառումների իրականացում;
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


պաթոգեն, պայմանական պաթոգեն մանրէներ, նրանց գործոնները,



վարակ, վարակի օջախ, վարակի հարուցիչ, վարակի փոխանցող, ընկալունակ օրգանիզմ շղթան,



հակաէպիդեմիկ գործընթաց վարակի օջախում,



դեզինֆեկցիա, դեզինսեկցիա, դեռատիզացիա, տեսակները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում հանձնարարությունները կատարում է
ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել աղիքային, անտրոպոնոզ, զոոնոզ վարակները, ընդհանուր բնութագիրը, նման հիվանդների խնամքը և
հսկողությունը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում աղիքային վարակները, կլինիկական նշանները, բարդությունները, կանխարգելումը,

2) ճիշտ է իրականացնում աղիքային վարակով հիվանդի խնամքը, սնուցումը և հսկողությունը,
3) ճիշտ է ներկայացնում անտրոպոնոզ վարակները, կլինիկական նշանները, բարդությունները, կանխարգելումը,
4) ճիշտ է իրականացնում անտրոպոնոզ վարակով հիվանդի խնամքը, սնուցումը և հսկողությունը,
5) ճիշտ է ներկայացնում զոոնոզ վարակների կլինիկական նշանները, բարդությունները, կանխարգելումը,
6) ճիշտ է իրականացնում զոոնոզ վարակով հիվանդի խնամքը, սնուցումը և հսկողությունը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է

թեստային

և գործնական առաջադրանքների

միջոցով: ՈՒսանողը

պետք է թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը: Ներկայացնում է
գիտելիքներ

աղիքային,

կանխարգելման,

այս

անտրոպոնոզ,

վարակներով

զոոնոզ

հիվանդի

վարակների

խնամքի,

կլինիկական

հսկողության,

նշանների,

սնուցման

բարդությունների,

վերաբերյալ:

Գործնական

հանձնարարության միջոցով ցուցադրում է խնամքի, սնուցման, հսկողության էլեմենտներ մուլյաժի վրա:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


որովայնային տիֆ, հիվանդի ընդհանուր խնամքը, սնուցումը,



սալմոնելյոզ, բոտուլիզմ, լաբորատոր հետազոտման համար նմուշի վերցման կարգը,



վիրուսային հեպատիտ, խոլերա, կրտսեր բուժքրոջ աշխատանքը հատուկ վտանգավոր վարակների
ժամանակ,



բրուցելյոզ, մալարիա, կլինիկական արտահայտությունները, խնամքի առանձնահատկությունները

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում եթե ուսանողը թեստերը և գործնական առաջադրանքները

հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, մուլյաժներ, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել մաշկային հիվանդությունների ընդհանուր բնութագիրը, կլինիկական առանձնահատկությունները,
մաշկային հիվանդությամբ պացիենտի խնամքը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում մաշկի ալերգիկ հիվանդությունների բնութագիրը, կլինիկական դրսևորումները, հիմնական
ախտանիշները, բարդությունները, կանխարգելումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մաշկի վիրուսային հիվանդությունները, կլինիկական դրսևորումները, հիմնական
ախտանիշները, բարդությունները, կանխարգելումը,
3) ճիշտ

է

ներկայացնում

մաշկի

սնկային

հիվանդությունները,

կլինիկական

դրսևորումները,

հիմնական

ախտանիշները, բարդությունները, կանխարգելումը,
4) ճիշտ է կազմակերպում և իրագործում մաշկային զանազան հիվանդությամբ պացիենտների խնամքը, սնուցումը և
հսկողությունը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է

թեստային

և գործնական առաջադրանքների

միջոցով: ՈՒսանողը

պետք է թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը:
ներկայացնում է գիտելիքներ

ՈՒսանողը

մաշկի ալլերգիկ, վիրուսային, սնկային ախտահարումների, դրանց կլինիկական

դրսևորումների, հիմնական ախտանիշների, բարդությունների, կանխարգելման վերաբերյալ: Իրագործի պացիենտի
խնամք, սնուցում և հսկողություն մաշկային զանազան հիվանդություններով հիվանդների մոտ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


էկզեմա, տոքսիկոդերմատիտ, խնամքի առանձնահատկությունները,



մաշկի թարախաբշտիկային հիվանդություններ,



մաշկի սնկային հիվանդություններ /տրիխոֆիտիա, էպիդերմոֆիտիա, միկրոսպորիա/,



քոս, ոջլոտություն, կրտսեր բուժքրոջ պարտականությունները /մազերի ստուգում/,



մաշկի վիրուսային հիվանդություններ, ցանափոշու, քսուկների օգտագործում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում եթե ուսանողը թեստերը և գործնական առաջադրանքները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական
կլինիկական դրսևորումները, ձևավորել սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով պացիենտի
խնամքի և հսկողության կարողություններ

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների կլինիկական դրսևորումները,
հիմնական ախտանիշները, բարդությունները,

2) ճիշտ է իրագործում սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով պացիենտի խնամքը, սնուցումը և
հսկողությունը,
3) ճիշտ է կիրառում անվտանգության կանոնները խնամքը իրականացնելիս:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը: ՈՒսանողը ներկայացնելու է
սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների կլինիկական դրսևորումները, հիմնական ախտանիշները,
բարդությունները, իրականացնելու է

սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով պացիենտների

խնամքը, սնուցումը, հսկողությունը պահպանելով անվտանգության կանոնները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`



տրիխոմոնիազ, գոնորեա, կլինիկական դրսևորումները, խնամքի առանձնահատկությունները,



սիֆիլիս, կլնիկական դրսևորումները, խնամքի առանձնահատկությունները,



ՁԻԱՀ, էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլնիկական դրսևորումները, խնամքը,



Դեոնտոլոգիայի կանոնների պահպանումը պացիենտի հետ շփվելիս:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում եթե ուսանողը թեստերը և գործնական առաջադրանքները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ է

ունենալ ցուցադրական նյութեր, բաժանողական նյութեր, համապատասխան ուսումնական, մեթոդական և
տեղեկատվական գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, տեսաֆիլմեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ-4-16-015

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ձևավորել ուսանողի մոտ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ՝ խաղաղ և
ռազմական արտակարգ իրավիճակներում աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու և պատեհաժամ բուժօգնություն
ցուցաբերելու համար:

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-4-16-001 «Անվտանգություն և առաջին
օգնություն» մոդուլը:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1)

ներկայացնի աղետների բժշկության ծառայության կազմակերպումը,

2) կազմակերպի բուժծառայության գործողությունները ճառագայթման, վարակման օջախում,
3) կազմակերպի բուժծառայության գործողությունները քիմիական վարակման օջախում,
4) դասակարգի և տարբերակի բնական և սոցիալական աղետները:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել աղետների բժշկության ծառայության կազմակերպումը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում աղետների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում աղետի օջախում մարդու առողջության վրա ազդող վնասակար գործոնները,
3) ճիշտ է ներկայացնում բուժտարահանման ժամանակակից համակարգը արտակարգ իրավիճակներում,
4) ճիշտ

է

ներկայացնում

սանառողջաբանական

և

հակահամաճարակային

միջոցառումները

արտակարգ

իրավիճակներում,
5) ճիշտ է ներկայացնում տուժածների որոնման, տեղափոխման, տուժածին մոտենալու տարբեր մեթոդներն աղետի
օջախում,
6) ճիշտ է ներկայացնում և կազմակերպում բուժտեսակավորումը աղետի օջախում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը
ներկայացնելու է աղետ հասկացությունը, նրա կառուցվածքը, բուժտարահանման ժամանակակից համակարգը
արտակարգ իրավիճակներում, սանառողջապահական և հակահամաճարակային միջոցառումները արտակարգ
իրավիճակներում: Գործնական հանձնարարության միջոցով ստուգվելու է ուսանողի աղետի օջախում տուժածների
որոնման, տուժածին մոտենալու, տեղափոխման տարբեր մեթոդների և բուժտեսակավորման
կարողություններ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


աղետի տեսակները, հատկանիշները` քանակական և որակական,



բուժտարհանման ժամանակակից համակարգը,



տուժածներին որոնման, տեղափոխման մեթոդները,



տուժածների բուժտեսակավորումը:

վերաբերյալ

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները և թեստերը
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմուքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, մեթոդական և ուսումնական գրականություն, տեսանյութեր, տեսաֆիլմեր, տեսաերիզներ,
մուլյաժներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կազմակերպել բուժծառայության գործողությունները ճառագայթման, վարակման օջախում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ

է

սահմանում

ճառագայթաակտիվ

նյութեր,

ճառագայթաակտիվություն,

իոնացնող

ճառագայթում,

ճառագայթային վթար, ճառագայթավտանգ օբյեկտ հասկացությունները, ներկայացնում է ԱԷԿ-ը և ԱԷԿ-ի
վթարների տեսակները,
2) ճիշտ

է

ներկայացնում

ճառագայթային

ախտահարումները,

կազմակերպում

առաջին

բուժօգնության

միջոցառումները,
3) ճիշտ է ներկայացնում բնակչության գործողությունները ճառագայթային վարակման վտանգի դեպքում,
4) ճիշտ է ներկայացնում ճառագայթային բաժնեչափական հսկման սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, նրանց
շահագործման կարգը, կատարում յոդային կանխարգելում և դեզակտիվացման միջոցառումներ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը ներկայացնելու է
ճառագայթաակտիվ

նյութեր,

ճառագայթաակտիվություն,

իոնացնող

ճառագայթում,

ճառագայթային

վթար,

ճառագայթավտանգ օբյեկտ հասկացությունները, ատոմային էլեկտրական կայանը և դրա վթարների տեսակները,
ճառագայթային

ախտահարումները, առաջին բուժօգնության միջոցառումները, բնակչության գործողությունները

ճառագայթային վարակման վտանգի դեպքում, ճառագայթային բաժնեչափական հսկման սարքերի աշխատանքի
սկզբունքները, նրանց շահագործման կարգը: Գործնական աշխատանքները կատարելիս ներկայացնելու է աղետի
օջախում առաջին բուժօգնության միջոցառումները, յոդային կանխարգելումը և դեզակտիվացման միջոցառումներ
իրավիճակային խնդիրների ձևով:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ճառագայթաակտիվ նյութեր,



ճառագայթաակտիվություն, իոնացնող ճառագայթում, ճառագայթային վթար,



ճառագայթավտանգ օբյեկտ հասկացությունը, ԱԷԿ-ի վթարների տեսակները,



ճառագայթային բաժնեչափական հսկման սարքերի աշխատանքի սկզբունքները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները հիմնականում
կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմուքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, առաջին բուժօգնության պարագաներ, մեթոդական և ուսումնական գրականություն,
տեսանյութեր, տեսաֆիլմեր, տեսաերիզներ, մուլյաժներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կազմակերպել բուժծառայության գործողությունները քիմիական վարակման օջախում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում քիմիապես վտանգավոր օբյեկտ, քիմիական վթար, ուժեղ ներգործության թունավոր
նյութեր հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ՈւՆԹՆ-ների հատկություները, դասակարգումը, թունավորման կլինիկական պատկերը և
կատարում բուժօգնություն նախահոսպիտալային փուլում,
3) ճիշտ է ներկայացնում մարտական թունավոր նյութերը և թունավորման ժամանակ կատարում բուժօգնություն
նախահոսպիտալային փուլում,
4) ճիշտ է ներկայացնում բնակչության գործողությունները քիմիական վարակման օջախում, դեգազացման
մեթոդները, ցուցադրում հակաքիմիական հետախուզման սարքերի կառուցվածքը, աշխատանքի ձևը, կատարում
դեգազացման միջոցառումներ, օգտվում քիմիական հետախուզման սարքերից:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Հարց ու պատասխանի,
թեստային առաջադրանքների միջոցով ուսանողը ներկայացնելու է քիմիապես վտանգավոր օբյեկտ, քիմիական

վթար, ուժեղ ներգործության թունավոր նյութեր հասկացությունները, ուժեղ ներգործության թունավոր նյութերի
հատկությունները և դասակարգումը: Բնութագրում է թունավորման կլինիկական պատկերը, մարտական թունավոր
նյութերը,

բնակչության

գործողությունները

քիմիական

վարակի

օջախում,

դեգազացման

մեթոդները,

հակաքիմիական հետախուզման սարքերի կառուցվածքը, աշխատանքի ձևը: Գործնական առաջադրանքների
միջոցով

ստուգվում

են

թունավորման

ձևերի

տարբերակման,

ծանրության

աստիճանի,

բուժօգնության

կազմակերպման, դեգազացիոն միջոցառումների հետ կապված ուսանողի ունակությունները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`
 քիմիապես

վտանգավոր

օբյեկտ,

քիմիական

վթար,

ուժեղ

ներգործության

թունավոր

նյութեր

հասկացությունները,
 ՈՒՆԹՆ-ների հատկությունները, դասակարգումը, թունավորման կլինիկական պատկերը և բուժօգնությունը,
 մարտական թունավոր նյութերը և բուժօգնությունը այդ նյութերով թունավորման դեպքում:
Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները և թեստերը
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմուքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, առաջին բուժօգնության պարագաներ, մեթոդական և ուսումնական գրականություն,
տեսանյութեր, տեսաֆիլմեր, տեսաերիզներ, մուլյաժներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ
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գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Դասակարգել և տարբերակել բնական և սոցիալական աղետները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում երկրաշարժի օջախի բժշկատակտիկական բնութագիրը, առաջին բուժօգնություն
ցուցաբերում երկարատև ճնշման համախտանիշի դեպքում,

2) ճիշտ է նկարագրում ջրհեղեղի օջախի բժշկատակտիկական բնութագիրը և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերում
ջրահեղձման դեպքում,
3) ճիշտ է սահմանում սողանքի օջախը և կազմակերպում բնակչության գործողությունները սողանքի օջախում,

4) ճիշտ է կազմակերպում առաջին բուժօգնությունը կայծակնահարության և էլեկտրահարության դեպքում,
5) ճիշտ է դասակարգում սոցիալական աղետները և ներկայացնում առաջին բուժօգնությունը ալկոհոլային կոմայի,
թմրանյութերով թունավորման դեպքում,
6) ճիշտ է կազմակերպում անձի վարքագիծը և գործողությունները ահաբեկչության դեպքում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստային և գործնական առաջադրանքների
միջոցով: Հարց ու պատասխանի, թեստային առաջադրանքների միջոցով ուսանողը ներկայացնելու է երկրաշարժի
օջախի բժշկատակտիկական բնութագիրը, առաջին բուժօգնությունը երկարատև ճնշման համախտանիշի դեպքում,
ջրհեղեղի օջախի բժշկատակտիկական բնութագիրը, առաջին բուժօգնությունը ջրահեղձման դեպքում, սոցիալական
աղետների դասակարգումը, առաջին բուժօգնությունը ալկոհոլային կոմայի, թմրամիջոցներից թունավորման
դեպքում, անձի վարքագիծը և գործողությունները ահաբեկչության դեպքում: Գործնական հանձնարարության
միջոցով

ստուգվում

են

կայծակնահարության,

էլեկտրահարության,

ալկոհոլային

կոմայի,

թմրանյութերով

թունավորման դեպքում առաջին բուժօգնության, ահաբեկչության դեպքում անձի վարքագծի, գործողությունների
հաջորդականության հետ կապված ուսանողի ունակությունները:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


երկրաշարժի օջախի բժշկատակտիկական բնութագիրը,



ջրհեղեղի օջախի բժշկատակտիկական բնութագիրը,



սողանքի օջախի բժշկատակտիկական բնութագիրը,



կայճակնահարություն և էլեկտրահարություն,



սոցիալական աղետներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները և թեստերը
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմուքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, առաջին բուժօգնության պարագաներ, մեթոդական և ուսումնական գրականություն,
տեսանյութեր, տեսաֆիլմեր, տեսաերիզներ, մուլյաժներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՄՈՔԻՉ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԱՐԱԶԱՏՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒՄ, ԿՐՏՍԵՐ ԲՈՒԺՔՐՈՋ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՑԻԵՆՏԻ ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ»
Մոդուլի դասիչը

ՀԸԽ -3-16-016

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ բազային գիտելիքներ և
ունակություններ

մահացող

հիվանդի

խնամքը

կազմակերպելու

և

իրականացնելու,

պացիենտին

և

նրա

հարազատներին բուժման և խնամքի մեջ ներգրավելու, ուսուցանելու, մահվան դեպքում անհրաժեշտ գործառույթ
իրականացնելու մեջ:
Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ ուսանողը պետք է ուսումնասիրի ՀԸԽ-4-16-005 «Ընդհանուր հոգեբանության
հիմունքներ» և ՀԸԽ-4-16-007 «Հիվանդի ընդհանուր խնամք» մոդուլները:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի ամոքիչ բուժման սկզբունքները, իրականացնի մահացող հիվանդի ամոքիչ խնամք,

2) ներկայացնի

ուսուցման

բովանդակությունը,

արդյունավետ

ուսուցմանը

նպաստող

գործոնները

և

նախապայմանները ուսուցման գործընթացի փուլերը, ուսուցման արդյունավերության գնահատումը,
3) ներկայացնի կրթական ծրագրի խնդիրը, ակտիվորեն ներգրավել պացիենտին և ընտանիքի անդամներին իր
առողջական վիճակի բարելավման գործընթացին,
4) ներկայացնի սիրտ-թոքային վերակենդանացումը, կլինիկական, կենսաբանական մահվան նշանները, կրտսեր
բուժքրոջ գործողությունները պացիենտի մահվան դեպքում:

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել ամոքիչ բուժման սկզբունքները, իրականացնել մահացող հիվանդի ամոքիչ խնամք

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «ամոքիչ խնամք» հասկացությունը, հոսպիսների դերը և գործունեությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում անբուժելի պացիենտի խնդիրներն ու պահանջները,
3) ճիշտ է ներկայացնում կրտսեր բուժքրոջ դերը և գործողությունները՝ անբուժելի պացիենտին խնամելիս,
4) ճիշտ է ցուցաբերում աջակցություն մահացող հիվանդի հարազատներին:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը պետք
է թեստային առաջադրանքների չորս պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը: ՈՒսանողը ներկայացնելու է
«ամոքիչ խնամք» հասկացությունը, անբուժելի պացիենտի պահանջներն ու խնդիրները, կրտսեր բուժքրոջ դերը և
գործողությունները անբուժելի պացիենտին խնամելիս, աջակցություն մահացող հիվանդի հարազատնրին:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ամոքիչ խնամքում առավել հաճախ հանդիպող ախտանիշները,



ցավ, ցավի կառավարման եռաստիճան սանդուխք,



ստամոքս-աղիքային ախտանիշները, դրանց կառավարման սկզբունքները,



շնչական համակարգի խնդիրները,



մաշկի խնդիրները, խնամքի առանձնահատկությունները ամոքիչ խնամքում,



հոգեբանական, հոգեբուժական վիճակներ ամոքիչ խնամքում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստերը և գործնական առաջադրանքները
հիմնականում կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմուքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, առաջին բուժօգնության պարագաներ, մեթոդական և ուսումնական գրականություն,
տեսանյութեր, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել ուսուցման բովանդակությունը, արդյունավետ ուսուցմանը նպաստող գործոնները և նախապայմանները

ուսուցման գործընթացի փուլերը, ուսուցման արդյունավերության գնահատումը
Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման բովանդակությունը և ուսուցման նպատակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում նպատակին հասնելու նախապայմանները,
3) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման ձևերը, առողջական խնդիրները, պարզ և մատչելի բացատրելու ունակությունը,
4) ճիշտ է ներկայացնում արդյունավետ ուսուցմանը նպաստող գործոնները և նախապայմանները,
5) ճիշտ է տիրապետում ուսուցման գործընթացի փուլերին,
6) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման արդյունավետության գնահատումը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է դերային խաղերի միջոցով: ՈՒսանողը ցուցաբերելու է ուսուցման տարբեր
ոլորտներում (ճանաչողական, էմոցիոնալ, հոգեշարժական) խորհրդատվություն կատարելու ունակություն:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


ուսուցման բովանդակությունը և նպատակը,



ուսուցման ոլորտները (ճանաչողական, էմոցիոնալ, հոգեշարժական) ,



արդյունավետ

ուսուցմանը

նպաստող

գործոնները

և

նախապայմանները

(ցանկություն,

պատրաստակամություն, մտավոր վիճակ, հիշողություն, ուշադրություն):
Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները հիմնականում կատարվել են ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմուքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, մեթոդական և ուսումնական գրականություն, տեսանյութեր, դերային խաղերի սցենարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել կրթական ծրագրի խնդիրը, ակտիվորեն ներգրավել պացիենտին և ընտանիքի անդամներին իր
առողջական վիճակի բարելավման գործընթացին

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի հետ անմիջական հաղորդակցության առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում և կատարում պացիենտի կրթման գործընթացում խոչընդոտների բացահայտումը և դրանց
հաղթահարումը,

3) ճիշտ

է

ներկայացնում

և

իրականացնում

պացիենտի

և

նրա

ընտանիքի

անդամների

ուսուցման

առանձնահատկությունների գնահատումը,
4) ճիշտ և մատչելի է բացատրում պացիենտին և ընտանիքի անդամներին հիվանդությունների վտանգավոր
նշանների ճանաչումը և հնարավոր համապատասխան միջոցառումների իրականացումը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների և դերային խաղերի միջոցով: ՈՒսանողը
ցուցաբերելու է պացիենտի և նրա ընտանիքի անդամների ուսուցման առանձնահատկությունների գնահատման,
հիվանդության

վտանգավոր

նշանների

ճանաչման

և

համապատասխան

միջոցառումների

իրականացման

ունակություններ:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


պացիենտի կրթման գործընթացում խոչընդոտների բացահայտումը և դրանց հաղթահարումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները հիմնականում կատարվել են ճիշտ և հիմնավոր:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմուքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, մեթոդական և ուսումնական գրականություն, տեսանյութեր, դերային խաղերի սցենարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել սիրտ-թոքային վերակենդանացումը, կլինիկական, կենսաբանական մահվան նշանները, կրտսեր
բուժքրոջ գործողությունները պացիենտի մահվան դեպքում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում «կորուստ, վիշտ, մահ» սահմանումը, կորստի հետ կապված ապրումների հինգ շրջանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կլինիկական և կենսաբանական մահվան նշանները,
3) ճիշտ է իրականացնում սիրտ-թոքային վերակենդանացումը /մեկ փրկարար/, /երկու փրկարար/,
4) ճիշտ է իրականացնում դիակի հետ վարվելու կարգը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողը
ներկայացնելու է կորուստի հետ կապված ապրումների հինգ շրջանները, կլինիկական և կենսաբանական մահվան
նշանները, սիրտ-թոքային վերակենդանացում հասկացությունը: Ցուցադրելու է սիրտ-թոքային վերակենդանացում,

դիակի հետ վարվելու կարգը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ծրագրային մանրամասները`


սիրտ-թոքային վերակենդանացում /մեկ փրկարար/, /երկու փրկարար/,



մահվան հաստատում, ճանաչում,



դիակի նախապատրաստում տեղափոխման, տեղափոխում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները հիմնականում կատարվել են ճիշտ և հիմնավոր:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմուքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, մեթոդական և ուսումնական գրականություն, թեստեր, մուլյաժ, տեսանյութեր, տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6

ժամ

