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ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0915.02.5 «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0915.02.01.5 «ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ-ՄԵՐՍՈՂ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ

հոդվածի 2-րդ կետի պահանջով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի N 8 արձանագրային որոշման 14-րդ` «Հայաստանի

Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական կրթության և ուսուցման մասնագիտությունների և որակավորումների`

կարողությունների ձևավորմանը միտված պետական կրթական չափորոշիչների մշակման

և ներդրման հայեցակարգին ու գործողությունների ցանկին հավանություն տալու մասին»

կետը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2012թ.

օգոստոսի 10-ի N 777-Ա/Ք հրամանով հաստատված ոլորտային հանձնաժողովի

փորձագիտական եզրակացությունը`

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ.

1. Հաստատել միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում»

մասնագիտության 0915.02.01.5 «Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման

պետական կրթական չափորոշիչը` համաձայն հավելվածի:

2. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում»

մասնագիտության 0915.02.01.5 «Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման
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պետական կրթական չափորոշիչը մեկ պարբերաշրջանի ընթացքում փորձարկման

նպատակով ուսումնական հաստատություններում ներդնել 2017թ. սեպտեմբերի 1-ից:

3. Նախարարության աշխատակազմի նախնական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական կրթության վարչության պետին. մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-

ը հաստատման ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը, որոնցում

փորձարկման նպատակով ներդրվելու է միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5

«Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5 «Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող»

որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը:

4. Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենին. ապահովել չափորոշչի փորձարկման

ընթացքի վերաբերյալ ուսումնական հաստատություններից վերլուծական

հաշվետվությունների ստացումը:

5. Հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարարի տեղակալ Մանուկ

Մկրտչյանին:

ԼԵՎՈՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ



Հավելված

ՀՀ կրթության և գիտության

նախարարի «18» հոկտեմբերի 2016թ.

N 1033-Ա/2 հրամանի

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0915.02.5 «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0915.02.01.5 «ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ-ՄԵՐՍՈՂ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

ԳԼՈՒԽ 1.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն չափորոշիչը սահմանում է միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում»

մասնագիտության` ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն որոշմամբ հաստատված

Հայաստանի Հանրապետության որակավորումների ազգային շրջանակի 5-րդ մակարդակի 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորմանը (հետևյալ որակավորումներին) ներկայացվող պահանջները,

հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, ուսանողների ուսումնական

բեռնվածության նվազագույն և առավելագույն ծավալները:

2. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականցվել

ուսուցման հետևյալ ձևերով`

1) առկա

2) դրսեկության (էքստեռնատ)

3. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության

0915.02.01.5 «Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման

համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

1) կրթության առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2 տարի

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3 տարի

2) դրսեկության (էքստեռնատ) ձևով. կրթության հիմքը և ուսուցման տևողությունը որոշում է

ուսումնական հաստատությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007թ.

սեպտեմբերի 6-ի «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական

հիմնական կրթական ծրագրերի հեռավար (դիստանցիոն) և դրսեկությամբ (էքստեռնատով) ուսուցման

կարգերը հաստատելու մասին»  N 1028-Ն որոշման։

4. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրը միջնակարգ կրթության



հիմքով յուրացնող ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն ծավալը 2808 ժամ է, առավելագույն

ծավալը` 4428 ժամ։ Հիմնական կրթության հիմքով հիմնական կրթական ծրագրի յուրացման դեպքում

ուսումնառության տևողությունն ավելանում է 52 շաբաթով։

ԳԼՈՒԽ 2.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0915.02.5 «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0915.02.01.5 «ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ-ՄԵՐՍՈՂ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

5. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը

տրվում է ըստ զբաղմունքների տեսակների և մասնագիտական պարտականությունների:

6. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտությամբ

0915.02.01.5 «Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորմամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ

զբաղմունքը(ները)՝

1) բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող,

2) դասական-բուժական մերոսղ,

3) առողջարարական մերսող,

4) մանկական մերսող

7. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտությամբ 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորմամբ մասնագետի մասնագիտական պարտականություններն են.

1) մերսողի աշխատանքի կազմակերպում (մերսման սենյակի նախապատրաստում և հիվանդի

նախապատրաստում մերսմանը),

2) մերսման մեթոդական ցուցումների և հակացուցումների տիրապետում,

3) մերսման տեսակների տիրապետում,

4) համապատասխան հիվանդությունների ժամանակ կիրառվող բուժական մերսման

մեթոդիկայի և կատարման տեխնիկայի տիրապետում,

5) համապատասխան հիվանդության ժամանակ սեգմենտար մերսման կատարում,

6) համապատասխան հիվանդության ժամանակ շարակցահյուսվածքային և շուրջոսկրյա

մերսման կատարում,

7) համապատասխան հիվանդության ժամանակ կետային մերսման կատարում,

8) մանկական մերսման կատարում,

9) նյարդային հիվանդությունների ժամանակ մանկական բուժական մերսման կատարում,

10) բուժական ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների կազմակերպում,

11) սպորտային մերսման կատարում,

12) հիգիենիկ մերսման կատարում,

13) ինքնամերսման կատարում,

14) մասնակի մերսման կատարում,



15) մեխանոթերապիայի կիրառում սպորտային մերսման մեջ,

16) կինեզիոթերապիայի ակտիվ և պասիվ ձևերի տիրապետում,

17) կինեզիոթերապիայի ախտորոշման տեսակներին տիրապետում,

18) տարբեր հիվանդությունների ժամանակ կինեզիոթերապիայի կատարում,

19) հիվանդին խորհրդատվության տրամադրում,

20) աշխատանքի անվտանգության տեխնիկայի և հակահրդեհային անվտանգության կանոնների

պահպանում:

ԳԼՈՒԽ 3.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0915.02.5 «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0915.02.01.5 «ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ-ՄԵՐՍՈՂ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

8. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի նկատմամբ ընդհանուր

պահանջները սահմանվում են շրջանավարտին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների համաձայն:

9. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է`

1) ունենա մասնագիտական գործունեության տվյալ բնագավառում իր մասնագիտական դերին

անհրաժեշտ կարողությունները ձևավորելու համար պահանջվող տեսական ու գործնական

գիտելիքներ,

2) դրսևորի աշխատանքային և մասնագիտական պարտականությունները կատարելու

ընթացքում գործընկերների և ղեկավարների հետ հաղորդակցվելու, մասնագիտական և ընդհանուր

բնույթի հարցեր ներկայացնելու, դրանք պարզաբանելու կարողություն,

3) ունենա որոշակի փոփոխվող իրավիճակներում առաջացած խնդիրներին մասնագիտական

տիպային և  այլընտրանքային լուծումներ առաջարկելու կարողություն,

4) դրսևորի մասնագիտական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ փաստերը և

տեղեկատվությունը համադրելու և ամբողջության մեջ դիտարկելու, ինչպես նաև քաղաքացիական

գիտակցություն ցուցաբերելու կարողություն,

5) ունենա մասնագիտական գործունեության գործառույթները սահմանված նորմերին

համապատասխան իրականացնելու հմտություններ,

6) ցուցաբերի իր և աշխատակիցների (առկայության դեպքում) մասնագիտական կարիքները

գնահատելու և դրանց կարգավորման վերաբերյալ  առաջարկություններ ներկայացնելու

կարողություն,

7) ունենա մասնագիտական կարողությունների  պարբերաբար կատարելագործման ձգտում և

ինքնուսուցման կարողություն,



8) ցուցաբերի մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի անհրաժեշտ տեղեկատվություն փնտրելու,

դրանցից օգտվելու և դրանք նպատակային օգտագործելու կամ փոխանցելու կարողություն,

9) ունենա աշխատակիցների (առկայության դեպքում) աշխատանքները կազմակերպելու կամ

գործընկերային հարաբերությունները (լիազորության դեպքում) ըստ կարողությունների և

մասնագիտացման համակարգելու հմտություններ,

10) ընթացիկ մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ ցուցաբերի ռազմավարական

մոտեցումների տարրեր կիրառելու կարողություն։

ԳԼՈՒԽ 4.

0915.02.5 «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0915.02.01.5

«ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ-ՄԵՐՍՈՂ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

10. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր

նվազագույնի նկատմամբ պահանջները սահմանվում են ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-

տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների, առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և

հատուկ մասնագիտական կարողությունների բնագավառում շրջանավարտին ներկայացվող պահանջների

համաձայն:

11. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը ընդհանուր

հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների բնագավառում պետք է`

1) իմանա ՀՀ Սահմանադրության, զբաղվածության տվյալ բնագավառը կարգավորող հիմնական

նորմատիվ ակտերի, մարդու և հասարակության, քաղաքացիների միջև հարաբերությունները

կարգավորող օրենքների և նորմատիվ փաստաթղթերի հիմնական դրույթները,

2) տիրապետի հայոց լեզվին,

3) հաղորդակցվի առնվազն երկու օտար լեզուներով,

4) տիրապետի առողջ կենսակերպ վարելու, հիգիենայի և ֆիզիկական կուլտուրայի կանոններին,

5) գիտելիքներ ունենա ազգային և համաշխարհային պատմության և մշակույթի վերաբերյալ,

6) ունենա անձի և հասարակության զարգացման օրինաչափությունների, հասարակության

սոցիալական կառուցվածքի, շարժումների, քաղաքականության սուբյեկտների, քաղաքական

հարաբերությունների և գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ,

7) ցուցաբերի կիրառական տնտեսագիտության հիմնադրույթների, մասնագիտական գործունեության

բնագավառի տնտեսական երևույթների և հարաբերությունների առանձնահատկությունների,

մակրոտնտեսության և միկրոտնտեսության օրենքների, անցումային շրջանի տնտեսության

առանձնահատկությունների  իմացություն։



8) իմանա էկոլոգիական հիմնական հասկացությունների բովանդակությունը, բնապահպանական

գլոբալ և տարածաշրջանային հիմնախնդիրների դրույթները,

9) պատկերացում ունենա արտակարգ իրավիճակների մասին, տիրապետի արտակարգ

իրավիճակներում գործելու հիմնական սկզբունքներին և մոտեցումներին, տեղյակ լինի

փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման կառուցվածքին և ձևերին, օգտագործի

անհատական պաշտպանության միջոցներ։

12. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության

0915.02.01.5 «Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը

պետք է տիրապետի հավելված 1-ի աղյուսակ 1-ում բերված մոդուլներով սահմանված առանցքային

հմտություններին։

13. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է

տիրապետի հավելված 1-ի աղյուսակ 2-ում բերված մոդուլներով ըստ մասնագիտացումների սահմանված

ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողություններին:

ԳԼՈՒԽ 5.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0915.02.5 «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0915.02.01.5 «ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ-ՄԵՐՍՈՂ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

14. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող

հաստատության կադրային ապահովության և կադրային համապատասխանության նկատմամբ սահմանվում

են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնական պարապմունքներ վարող դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին

համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում, կամ

տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ` եթե

տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն Հայաստանի

Հանրապետությունում չի իրականացվում։  Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող

դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է,

2) ուսումնական պրակտիկան վարող արտադրական ուսուցման վարպետը պետք է  ունենա տվյալ

մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքի փորձ և մասնագիտական կրթություն։

3) արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները վարում է մասնագիտական դասընթացի

դասախոսը։

15. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիր



իրականացնող հաստատության ուսումնամեթոդական ապահովության նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ

պահանջները.

1) հաստատությունը պետք է ունենա մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված

առարկաների և մոդուլների ծրագրային բովանդակությանը համապատասխանող ուսումնական,

մեթոդական և տեղեկատվական նյութեր (գրադարանային ֆոնդ, տվյալների համակարգչային բազա

և այլն), գնահատման և ատեստավորման նպատակով օգտագործվող նյութեր, ուսումնական

գործընթացի արդյունավետ իրականացմանը նպաստող այլ նյութեր, ուղեցույցներ:

16. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիր

իրականացնող հաստատության նյութատեխնիկական ապահովության նկատմամբ պահանջները

սահմանվում են ըստ ուսումնական կաբինետների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, սպորտային

համալիրի: Դրանց հագեցվածությունը որոշվում է  ուսումնական ծրագրերի պահանջներին

համապատասխան:

1) ՈՒսումնական կաբինետների երաշխավորվող ցանկը՝

ա. հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների,

բ. լեզուների,

գ. քույրական գործի նախակլինիկական,

դ. թերապիայի նախակլինիկական,

ե. ֆիզիոթերապիայի նախակլինիկական,

զ. վիրաբուժության նախակլինիկական,

է. համաճարակաբանության,

ը. մաշկային, վարակիչ հիվանդությունների նախակլինիկական,

թ. աղետների բժշկության,

ժ. համակարգչային,

ի. մեթոդական,

լ. բուժական մերսման նախակլինիկական

2) ՈՒսումնական լաբորատորիաների երաշխավորվող ցանկը՝

ա. անատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի,

բ. հիգիենայի,

գ. դեղաբանության,

դ. մանրէաբանության

3) Սպորտային համալիր՝

ա. մարզադահլիճ,

բ. մարզահրապարակ

Կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ձևավորել

լրացուցիչ կաբինետներ, լաբորատորիաներ, արհեստանոցներ։



17. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության

0915.02.01.5 «Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով ուսումնական

գործընթացի կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) առկա ուսուցման ձևի համար ուսումնական տարվա սկիզբը սեպտեմբերի 1-ն է, դրսեկության

(էքստեռնատ) ձևի համար սահմանվում է ուսումնական պլաններով,

2) ուսումնական յուրաքանչյուր տարվա տևողությունը սահմանվում է ուսումնական պլանով,

3)ուսանողի շաբաթական ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը չպետք է

գերանզանցի 54 ժամը` ներառյալ լսարանային և արտալսարանային ուսումնական աշխատանքի

բոլոր տեսակները,

4) ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և պարտադիր պարապմունքների

շաբաթական ծավալը չպետք է գերազանցի 36 ժամը՝ առանց նախասիրական առարկաների,

խորհրդատվությունների և լրացուցիչ արտալսարանային պարապմունքների բեռնվածության,

5) հեռակա ուսուցման ձևի դեպքում ուսանողների հետ պարտադիր պարապմունքների տարեկան

ծավալը առնվազն  160 ժամ է,

6) ուսումնական խմբի համար խորհրդատվության տարեկան ծավալը կազմում է մինչև 100 ժամը,

7) նախասիրական առարկաների ցանկը, դրանց ծավալը (առանձին դասացուցակով) և ուսուցման

ժամկետները յուրաքանչյուր ուսումնական տարում որոշվում է հաշվի առնելով ուսանողների

ընտրությունը։

18. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի

պրակտիկաների կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը ներառում է ուսումնական (տեսական ուսուցմամբ

և/կամ առանց տեսական ուսուցման), արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաներ,

2) պրակտիկայի յուրաքանչյուր տեսակի տևողությունը սույն չափորոշչով սահմանված պրակտիկայի

ընդհանուր տևողությանը համապատասխան սահմանվում է մասնագիտության ուսումնական պլանով,

3) պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերը կազմում և հաստատում է ուսումնական

հաստատությունը.

4) ուսումնական պրակտիկաներն անցկացվում են պրակտիկայի ծրագրի կատարումն ապահովելու

համար բավարար կահավորում և տեխնիկական հագեցում ունեցող ուսումնական

արհեստանոցներում, ուսումնափորձնական տեղամասերում, ուսումնական հաստատության այլ

ուսումնաօժանդակ օբյեկտներում, ինչպես նաև կազմակերպություններում, հաստատություններում,

5) արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները, որպես կանոն, անց են կացվում

պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերի բովանդակությանը համապատասխան պայմաններ ունեցող

կազմակերպություններում։



19. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման ուսանողների ատեստավորումների նկատմամբ սահմանվում

են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնառության ընթացքում բոլոր ուսանողները պարբերաբար ատեստավորվում են, որի

նպատակը  ըստ սույն չափորոշչով սահմանված կարողությունների տարրերի նրանց ձեռքբերումները

հավաստող վկայություններ ստանալն է,

2) ուսումնական կիսամյակի սկզբում ուսանողը տեղեկացվում է կիսամյակի ընթացքում միջանկյալ

ատեստավորման բնույթի, ժամկետների, անցկացման ձևի և ներառվող նյութի ծավալի մասին,

3) պետական ամփոփիչ ատեստավորումը երաշխավորվում է անց կացնել առանձին առարկաներից

կամ մոդուլներից քննության, համալիր (միջառարկայական կամ միջմոդուլային) քննության կամ

ավարտական (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու և պաշտպանելու ձևով,

4) պետական ամփոփիչ ատեստավորման ընտրված ձևը և ներառվող նյութի ծավալը պետք է

հնարավորություն տա ստուգել շրջանավարտի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների

համապատասխանությունը սույն չափորոշչով 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության

0915.02.01.5 «Բուժքույր/բուժեղբայր մերսող» որակավորման համար սահմանված պահանջներին։

ԳԼՈՒԽ 6.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0915.02.5 «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0915.02.01.5 «ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ/ԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐ-ՄԵՐՍՈՂ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱ

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

20. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնելու համար

հաստատությունը կազմում և հաստատում է առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ

մասնագիտական մոդուլների, ընտրովի դասընթացի ուսումնական ծրագրերը, կրթության կառավարման

պետական լիազորված մարմնի երաշխավորած ձևին համապատասխան ուսումնական պլանը` հաշվի

առնելով հավելված 1-ի 3-րդ աղյուսակում բերված օրինակելի ուսումնական պլանը:

21. Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության 0915.02.01.5

«Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնող

հաստատությունը սույն չափորոշչի հիման վրա մոդուլային ուսումնական ծրագրերը և ուսումնական պլանը

կազմելու ժամանակ`

1) կարող է փոփոխել դասընթացների և մոդուլների ժամաքանակը՝ պահպանելով մասնագետի

(շրջանավարտի) կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող  պահանջները,

2) պետք է մոդուլների արդյունքներին և դրանց կատարման չափանիշներին համապատասխան

ուսումնական ծրագրերը մշակելիս հաշվի առնի գործատուների, գործադիր իշխանությունների,

մասնագիտական ոլորտը կառավարող պետական լիազորված մարմինների, այլ շահագրգիռ

սուբյեկտների (սոցիալական գործընկերների) առաջարկությունները,



3) պետք է առարկայի և /կամ/ մոդուլի ընդհանուր ժամաքանակի սահմաններում որոշի

տեսական, գործնական և լաբորատոր պարապմունքների ժամաքանակները,

4) պետք է միջանկյալ ատեստավորման ընդհանուր շաբաթների սահմաններում որոշի ըստ

կիսամյակների այս ատեստավորմանը հատկացվող ժամանակը,

5) պետք է մասնագիտության նկարագրին համապատասխան տվյալ որակավորման

ամբողջացման անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունը հաշվի առնելով` կազմի և հաստատի

ընտրովի դասընթացների ուսումնական ծրագրերը,

6) օգտվելով երաշխավորված ձևում տրված պարզաբանումներից` պետք է կազմի ուսումնական

պլանի կիրառման պարզաբանումները,

7) պետք է պրակտիկայի համար նախատեսված շաբաթների սահմաններում որոշի ուսումնական

և արտադրական պրակտիկաների տևողությունները, անցկացման ժամկետները, նախաավարտական

պրակտիկայի տևողությունը,

8) պետք է սույն չափորոշչով երաշխավորված ամփոփիչ ատեստավորման ձևերին

համապատասխան ընտրի ամփոփիչ ատեստավորման ձևը։



Հավելված 1

Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության

0915.02.01.5 «Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող» որակավորման պետական կրթական

չափորոշչի

Աղյուսակ 1

Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի առանցքային

հմտությունների մոդուլներ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»

1. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-16-001

2. 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:

3. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

4. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

5. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

6. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների

իրականացման համար

7. 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:

8. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը



9. 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 դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության

շարունակականությունը:

10. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

11. 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:

12. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել  միջանձնային հաղորդակցում

13. Կատարման չափանիշներ 1) նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ

հաստեատիրոջ,

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:

14. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության



համար

15. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ,

ցուցահանդեսներ և այլն),

2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,

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:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»

16. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-16-001

17. 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

18. Մոդուլի տևողությունը 30 ժամ

19. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

20. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

21. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

22. Կատարման չափանիշներ 1) 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 հակահրդեհային պաշտպանության  կանոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,



6)ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:

23. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան

24. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող

գործոնները (սանիտարահիգենիկ, 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,

25. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ

26. 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:

27. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն

28. 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) կատարում է  վիրակապման և անշարժացման գործողություն՝ տարբեր կոտրվածքների դեպքում,

7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության կազմակերպման

գործողությունները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»



29. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-5-16-001

30. Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին

իրազեկվածության բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը,

աշխատանքային գործունեության ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը,

ընթացիկ հաջողության հասնելու նախապայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած

բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու, ղեկավարի և

գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությնների, առաջացած աշխատանքային

խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։

31. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

32. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

33. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

34. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել և գտնել աշխատանք

35. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,

2) կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական,

աշխատատեղը(երը)՝ օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և

տեխնոլոգիաները,

3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),

4) ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատասխանությունը,

5) ներկայացնում է աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու

հիմնական ընթացակարգերը:

36. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ

37. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող

հիմնական պահանջները,

2) հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրամադրվածությունը,

3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ

հաղորդակցվելու օրինակներ,

4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության



դրսևորումներ,

5) ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողություններ։

38. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը

39. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կազմակերպության նպատակները և դրա իրականացման գործում թիմային

աշխատանիքի և միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը,

2) ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզնունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները,

3) դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունք գործընկերների նկատմամբ՝ ըստ նրանց վարքագծի

դրսևորման,

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,

5) կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։

40. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները

41. Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,

3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային

հաջողությունների հասնելու գործում,

4) ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության

հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

42. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-16-001

43. 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) ծրագրերերը, կատարելագործել

համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու

հմտությունները:

44. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ



45. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

46. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

47. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Համակարգչային տեխնիկայի տիրապետում  և օպերացիոն համակարգի կիրառում

48. Կատարման չափանիշներ 1) տիրապետում է համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչներին,

2) տիրապետում է միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմաններին,

3) տիրապետում  է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից (printer, scaner, projector, fax,

պատճենման սարք և այլն),

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը (microsost office),

6) կարողանում է բացել 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 առաջադրված փաստաթղթի տպագրում (Print):

49. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տեքստերի խմբագրում և ֆորմատավորում

50. Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ծրագրերը պատրաստել հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար,

2) մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,

3) կարողանում է տեղաշարժել տեքստային ցուցիչը տեքստի մեջ կատարելով ուղղումներ, ջնջումներ,

լրացումներ,

4) կատարում է մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում՝  փոխելով տողերի

դասավորությունը, միջտողային տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության

խորությունները լուսանցքներից,

5) կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ և այլն:

51. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում

52. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աղյուսակներ կազմելու համապատասխան ծրագրերը և նախապատրաստել դրանք,

2) կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ,

3) կատարում է ուղղումներ ու լրացումներ աղյուսակում (տվյալներ, տողեր, սյուներ և այլն),



4) փնտրում  և գտնում է  տվյալներ աղյուսակում,

5) ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ:

53. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

54. Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ,

2) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,

3) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,

4) ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը

փոխելով,

5) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

6) գծագրում է տեքստային բլոկներ,

7) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:

55. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրագրերով

56. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը,

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:

57. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատել համացանցում

58. 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 ինֆորմացի

(հաղորդագրություն, նամակ և  կցորդ):



Աղյուսակ 2

Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի ընդհանուր

մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողությունների մոդուլներ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ՝ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ»

1. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ-5-16-001

2. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել լատիներեն լեզվի քերականության և տերմինների

կազմության ձևերը, կարողանալ ճիշտ կարդալ, գրել և թարգմանել բժշկական տերմինները, դեղերի

անվանումները:

3. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

4. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

5. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

6. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել  լատիներեն լեզվի  քերականության կազմման հմտություններին

7. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հոլովում հաճախ հանդիպող լատիներեն բառերը,

2) ճիշտ է թարգմանում քերականական դարձվածքները,

3) ճիշտ է կազմում բժշկական նշանակություն ունեցող նախադասությունները:

8. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել   լատիներեն տերմինների կազմման հմտություններին

9. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հասկանում լատիներենով գրված բժշկական տերմինները,

2) ճիշտ է հասկանում դեղատոմսում առկա լատիներեն բառերիի կրճատումները,

3) ճիշտ է հասկանում լատիներենով գրված դեղատոմսը,

4) ճիշտ է կարդում և բացատրում միանման տերմինների ծագումը:

10. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել լատիներեն բժշկական տերմիններ, հիվանդություններ և դեղանյութերի անվանումները

11. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է  թարգմանում բժշկական տերմինները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հիվանդությունների և դեղանյութերի անվանումները,

3) ճիշտ է կազմում բժշկական բարդ տերմիններ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ՆՈՐՄԱԼ ԱՆԱՏՈՄԻԱ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ»

12. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ -5-16-002



13. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բջջի կառուցվածքը, գործառույթները, հյուսվածքների

տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ոսկրերի կառուցվածքը, տեղադրությունը,

միացման ձևերը, մկանների կառուցվածքը,  տեղադրությնը և գործառույթները, արյան կազմը և

գործառույթները ներկայացնելու, բացատրելու և ցուցադրելու կարողություններ:

14. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

15. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-5-16-001

«Լատիներեն լեզու՝ բժշկական տերմինաբանությամբ>> մոդուլը:

16. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

17. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ցուցադրել, տարբերակել   և բացատրել  բջջի կառուցվածքը, գործառույթները, բազմացման ձևերը

18. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ցուցադրում բջջաթաղանթը, ցիտոպլազման, կորիզը՝ կառուցվածքը և գործառույթները,

2) ճիշտ է տարբերակում օրգանոիդների և ներառումների տեսակները և գործառույթները,

3) ճիշտ է բացատրում և ներկայացնում բջջի բազմացման եղանակները` միտոզ, մեյոզ, ամիտոզ:

19. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տարբերակել  հյուսվածքների տեսակները,  բացատրել կառուցվածքային առանձնահատկությունները

20. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում էպիթելային հյուսվածքի տեսակները, կառուցվածքը, տեղադրությունը,

բացատրում առանձնահատկությունները և գործառույթները,

2) ճիշտ է ցուցադրում շարակցական հյուսվածքի տեսակները, ցուցադրում կառուցվածքը, բացատրում

առանձնահատկությունները և գործառույթները,

3) ճիշտ է տարբերակում մկանային հյուսվածքի տեսակները, կառուցվածքը, տեղադրությունը և

բացատրում առանձնահատկությունները ու գործառույթները,

4) ճիշտ է ներկայացնում նյարդային հյուսվածքի կառուցվածքը, բացատրում առանձնահատկությունները

և գործառույթները:

21. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ցուցադրել, տարբերակել   և  բացատրել մարդու ոսկրահոդային  համակարգի  կառուցվածքային

առանձնահակությունները  և գործառույթները

22. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում և ցուցադրում մարդու կմախքի բաժինները, ներկայացնում գործառույթները,

2) ճիշտ է ցուցադրում ոսկրերի տեսակները, ներկայացնում քիմիական կառուցվածքը, միացման ձևերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ողնաշարի և կրծքավանդակի կառուցվածքը և միացումները,



4) ճիշտ է տարբերակում վերին վերջույթների ոսկրերի տեսակները և ցուցադրում միացումները,

5) ճիշտ է տարբերակում ստորին վերջույթների ոսկրերի տեսակները և ցուցադրում միացումները,

6) ճիշտ է ցուցադրում գանգի ոսկրերը և միացումները:

23. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցադրել մարդու մկանային համակարգը, բացատրել կառուցվածքային  առանձնահատկությունները  և

գործառույթները

24. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում գլխի, պարանոցի մկանները, ցուցադրում տեղադրությունը, բացատրում

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ճիշտ է ներկայացնում գործառույթները,

2)ճիշտ է ցուցադրում կրծքավանդակի, որովայնի, մեջքի մկանների տեղադրությունը, ճիշտ է բացատրում

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ներկայացնում գործառույթները,

3) ճիշտ է ցուցադրում վերին և ստորին վերջույթների մկանների տեղադրությունը, ճիշտ է բացատրում

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ներկայացնում գործառույթները:

25. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ճանաչել արյան բաղադրությունը, տարբերակել ձևավոր տարրերը և պլազման, ներկայացնել

գործառույթները

26. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արյան բաղադրությունը,

2) ճիշտ է բացատրում արյան գործառույթները,

3) ճիշտ է տարբերակում արյան պլազմայի և ձևավոր տարրերի կառուցվածքը և գործառույթները,

4) ճիշտ է բացատրում արյան խմբերը և ճիշտ է ներկայացնում ռեզուս գործոնը,

5) ճիշտ է բացատրում արյան մակարդման գործընթացը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ՆՈՐՄԱԼ  ԱՆԱՏՈՄԻԱ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ` ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ, ԱՎՇԱՅԻՆ, ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԵՎ

ՄԻԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ»

27. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ -5-16-003

28. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է  ուսանողի մոտ ձևավորել  սիրտ-անոթային, ավշային, շնչառական, միզային

համակարգի անատոմիական կառուցվածքի և գործառույթների վերաբերյալ տարբերակման

կարողություններ:

29. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

30. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-5-16-001

«Լատիներեն լեզու՝ բժշկական տերմինաբանությամբ» մոդուլը:



31. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

32. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել և բացատրել սիրտ-անոթային համակարգի անատոմիական կառուցվածքային

առանձնահատկությունները, ներկայացնել գործառույթները

33. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ցուցադրում սիրտ-անոթային համակարգի կառուցվածքը,

2) ճիշտ է տարբերակում անոթների տեսակները և բացատրում կառուցվածքային

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ցուցադրում սրտի տեղադրությունը, անոթավորումը, ներվավորումը,

4) ճիշտ է բացատրում սրտի գործառույթը,

5) ճիշտ է բացատրում սրտի ֆիզիոլոգիան և հաղորդչական համակարգը,

6) ճիշտ է ցուցադրում արյան մեծ և փոքր շրջանառության զարկերակները,

7) ճիշտ է ցուցադրում արյան մեծ և փոքր շրջանառության երակները:

34. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ցուցադրել և բացատրել  ավշային համակարգի անատոմիական կառուցվածքը և գործառույթները

35. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ցուցադրում ավշային համակարգի կառուցվածքը, բացատրում գործառույթները,

2) ճիշտ է ցուցադրում ավշային անոթները, բացատրում առանձնահատկությունը,

3) ճիշտ է ցուցադրում ավշային համակարգի կառուցվածքը, բացատրում գործառույթները,

4) ճիշտ է ցուցադրում ավշային անոթները, բացատրում առանձնահատկությունը:

36. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ցուցադրել շնչառական համակարգի անատոմիական կառուցվածքը և բացատրել գործառույթները

37. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ցուցադրում շնչառական համակարգի օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքը,

բացատրում գործառույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շնչառության ֆիզիոլոգիան,

3) ճիշտ է ցուցադրում օդատար ուղիները,

4) ճիշտ է ցուցադրում թոքերի կառուցվածքը և գործառույթները,

5) ճիշտ է բացատրում արտաշնչման և ներշնչման մեխանիզմը,

6) ճիշտ է բացատրում գազափոխանակությունը:

38. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բացատրել և ցուցադրել միզային համակարգի անատոմիական կառուցվածքային

առանձնահատկություններըը և գործառույթները

39. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ցուցադրում միզային համակարգի օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքը, բացատրում



գործառույթները,

2) ճիշտ է ցուցադրում և բացատրում երիկամների կառուցվածքը (նեֆրոն),

3) ճիշտ է բացատրում միզագոյացման մեխանիզմը,

4) ճիշտ է ներկայացնում միզածորանի, միզապարկի կառուցվածքը, բացատրում գործառոյթները,

5) ճիշտ է բացատրում մեզի բաղադրությունը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ՆՈՐՄԱԼ ԱՆԱՏՈՄԻԱ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ՝ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ, ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ, ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ»

40. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ -5-16-004

41. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է  ուսանողի մոտ ձևավորել  մարսողական համակարգի անատոմիական

կառուցվածքի և գործառույթների, նյութափոխանակության տեսակների և վիտամինների տեսակների,

սեռական համակարգի կառուցվածքի և գործառույթների վերաբերյալ  տարբերակման կարողություններ:

42. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

43. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-5-16-001

«Լատիներեն լեզու՝ բժշկական տերմինաբանությամբ» մոդուլը:

44. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

45. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ցուցադրի մարսողական համակարգը, բացատրի անատոմիական կառուցվածքը, գործառույթները

46. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ցուցադրում մարսողական համակարգի օրգանների տեղադրությունը,, տարբերակում

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, բացատրում գործառույթները,

2) ճիշտ է ցուցադրում մարսողական խողովակի բաժինները, տարբերակում կառուցվածքային

առանձնահատկությունները, բացատրում գործառույթները,

3) ճիշտ է ցուցադրում մարսողական գեղձերի տեղադրությունը և բացատրում գործառույթները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մարսողական հյութերի կազմությունը, բացատրում մարսողության ֆիզիոլոգիան:

47. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել նյութափոխանակության տեսակները, վիտամինների տեսակները և նշանակությունը

48. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հասկանում և բացատրում սպիտակուցային փոխանակությունը՝ ասիմիլյացիա և

դիսիմիլյացիա,

2) ճիշտ է հասկանում և բացատրում ածխաջրատային փոխանակությունը,



3) ճիշտ է հասկանում և բացատրում ճարպային փոխանակությունը,

4) ճիշտ է հասկանում և բացատրում ջրա-աղային փոխանակությունը

5) ճիշտ է տարբերակում ջրալուծ և ճարպալուծ վիտամինները,

6) ճիշտ է բացատրում վիտամինների նշանակությունը՝ հիպո, հիպերվիտամինոզներ, ավիտամինոզներ:

49. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բացատրել արական սեռական օրգանների անատոմիական կառուցվածքը և գործառույթները

50. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում արական սեռական օրգանների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

գործառույթները,

2)ճիշտ է ներկայացնում ներքին սեռական օրգանները,

3)ճիշտ է բացատրում սպերմայի կազմը:

51. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել իգական  սեռական օրգանների անատոմիական կառուցվածքը և գործառույթները

52. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում իգական սեռական օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքը,

գործառույթները,

2) ճիշտ է բացատրում արտաքին սեռական օրգանների կառուցվածքը և ֆիզիոլոգիան,

3) ճիշտ է բացատրում արգանդափողերի, հեշտոցի կառուցվածքը, ֆիզիոլոգիան,

4) ճիշտ է ներկայացնում ձվարանների կառուցվածքը, ֆիզիոլոգիան, օվոգենեզը,

5) ճիշտ է բնութագրում օվուլյացիան, բեղմնավորումը, դաշտանային ցիկլը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ՆՈՐՄԱԼ ԱՆԱՏՈՄԻԱ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ՝ ԱՐՏԱԶԱՏԻՉ ԵՎ ՆԵՐԶԱՏԻՉ ԳԵՂՁԵՐԻ,

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԶԳԱՅԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ»

53. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ -5-16-005

54. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային

համակարգի, զգայարանների անատոմիական կառուցվածքը  և գործառույթները ներկայացնելու և

տարբերակելու կարողություններ:

55. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

56. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-5-16-001

«Լատիներեն լեզու՝ բժշկական տերմինաբանությամբ» մոդուլը:

57. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։



58. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տարբերակել արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի  անատոմիական կառուցվածքը և գործառույթները

59. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում և ցուցադրում արտազատիչ գեղձերը, բացատրում տեղադրությունը,

անատոմիական կառուցվածքը և գործառույթները,

2) ճիշտ է բացատրում հիպոֆիզի, էպիֆիզի տեղադրությունը և տարբերակում գոործառույթները,

3) ճիշտ է բացատրում վահանագեղձի, հարվահանագեղձի, ուրցագեղձի տեղադրությունը և տարբերակում

գործառույթները,

4) ճիշտ է բացատրում մակերիկամի և սեռական գեղձերի անատոմիական կառուցվածքը և տարբերակում

գործառույթները:

60. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ցուցադրել, տարբերակել մարդու նյարդային համակարգի անատոմիական կառուցվածքը և

գործառույթները

61. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ցուցադրում և տարբերակում նյարդային համակարգի դասակարգումը և կառուցվածքը,

բացատրում գործառույթները,

2) ճիշտ է ցուցադրում կենտրոնական նյարդային համակարգի բաժինները՝ գլխուղեղ, ողնուղեղ,

թաղանթները, տեղադրությունը, կառուցվածքը, բացատրում գործառույթները,

3) ճիշտ է տարբերակում ծայրամասային նյարդային համակարգի դասակարգումը, բացատրում

գործառույթները, գանգուղեղային 12 զույգ նյարդերը և ողնուղեղային 31 զույգ նյարդերը,

4) ճիշտ է բացատրում վեգետատիվ նյարդային համակարգը՝ սիմպատիկ և պարասիմպատիկ բաժինները

գործառույթները:

62. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բացատրել  զգայական համակարգի  անատոմիական կառուցվածքը և գործառույթները

63. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ցուցադրում մաշկի կառուցվածքը, տարբերակում հավելումները, բացատրում գործառույթները,

2) ճիշտ է բացատրում տեսողական համակարգը, ցուցադրում տեղադրությունը՝ ակնագունդ, օժանդակ

ապարատ, կառուցվածքը, գործառույթները,

3) ճիշտ է բացատրում և ցուցադրում լսահավասարակշռության օրգանի` արտաքին, միջին, ներքին

ականջի, վեստիբուլյար ապարատի, տեղադրությունը, կառուցվածքը և գործառույթները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱ»

64. Մոդուլի դասիչը ԲՄ-ԲՄ -5-16-006

65. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի «մոտ ձևավորել  գենետիկայի հիմնական հասկացությունների,



ժառանգականության և փոփոխականության, ժառանգական ախտաբանությունների առաջացման

պատճառների տարբերակման, ուսումնասիրման մեթոդների կիրառման վերաբերյալ կարողություններ:

66. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

67. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-5-16-001

«Լատիներեն լեզու՝ բժշկական տերմինաբանությամբ», ԲՄԲՄ-5-16-002 «Մարդու նորմալ անատոմիա,

ֆիզիոլոգիա» մոդուլները:

68. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

69. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմել կարիոտիպեր, կարիոգրամաներ և լուծել խնդիրներ ժառանգական ինֆորմացիայի կոդավորման,

տրանսկրիպցիայի, մոնո-դիհիբրիդ խաչասերման, արյան խմբերի և ռեզուս գործոնների ժառանգման

վերաբերյալ

70. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում և ներկայացնում քրոմոսոմների կառուցվածքը և ֆունկցիաները,

նուկլեինաթթուների գենետիկական դերը, գենետիկական կոդը,

2)ճիշտ է տարբերակում և ներկայացնում միտոզի և մեյոզի փուլերը և մեխանիզմները,

3)ճիշտ է կազմում կարիոտիպեր, կարիոգրամաներ,

4)ճիշտ է բացատրում Մենդելի օրենքները, ժառանգականության ժամանակակից քրոմոսոմային

տեսության էությունը,

5)ճիշտ է լուծում խնդիրներ ժառանգական ինֆորմացիայի կոդավորման, տրանսկրիպցիայի, մոնո-

դիհիբրիդ խաչասերման, արյան խմբերի և ռեզուս գործոնների ժառանգման վերաբերյալ:

71. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել ժառանգական ախտաբանությամբ հիվանդների հարցումը և զննումը, տոհմագրական

վերլուծության հիման վրա բացահայտելռիսկի խմբերի  պացիենտներին

72. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում տոհմագրական մեթոդի էությունը կիրառումը,

2) ճիշտ է տարբերակում հատկանիշների ժառանգման հիմնական տիպերը,

3) ճիշտ է կազմում և կարդում տոհմագրական սխեմաներ,

4) ճիշտ է բացատրում մուտացիոն փոփոխականության էությունը, մուտացիաների հիմնական

տեսակները (գենային, քրոմոսոմային, գենոմային),

5) ճիշտ է լուծում խնդիրներ Դաունի, Պատաուի, Էդվարդսի, Շերիշևսկի-Տերների,Կլայնֆելտերի

սինդրոմների վերաբերյալ,



6) ճիշտ է բացատրում բժշկա-գենետիկական խորհրդատվության նպատակները և խնդիրները,

7) ճիշտ է իրականացնում ժառանգական ախտաբանությամբ հիվանդների հարցումը և զննումը,

տոհմագրական վերլուծության հիման վրա, բացահայտում է ռիսկի խմբերի պացիենտներին:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ»

73. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ-5-16-007

74. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գործնական հմտություններ խաղաղ և ռազմական

արտակարգ իրավիճակներում աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու և ժամանակին բուժօգնություն

ցուցաբերելու համար:

75. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

76. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-5-16-001

«Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԲՄԲՄ-5-16-002 «Մարդու նորմալ անատոմիա,  ֆիզիոլոգիա»

մոդուլները:

77. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

78. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել աղետների բժշկության ծառայության կազմակերպումը

79. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում աղետների տեսակները,

2) ճիշտ է ցուցադրում և բացատրում աղետի օջախում մարդու առողջության վրա ազդող վնասական

գործոները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժտարահանման ժամանականկից համակարգը արտակարգ

իրավիճակներում,

4) ճիշտ է բացատրում սանիտարական և հակահամաճարակային միջոցառումները արտակարգ

իրավիճակներում,

5) ճիշտ է տիրապետում տուժածների որոնմանը և տեղափոխմանը, տուժածին մոտենալու տարբեր

մեթոդներին աղետի օջախում,

6) ճիշտ է բացատրում բուժտեսակավորման կազմակերպումը աղետի օջախում:

80. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել բուժծառայության գործողությունները ճառագայթման և վարակման օջախում

81. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում ճառագայթաակտիվնյութեր, ճառագայթաակտիվություն, իոնացնող ճառագայթում,



ճառագայթային վթար, ճառագայթավտանգ օբյեկտ հասկացություները, ներկայացնում ատոմային

էլեկտրակայանները (ԱԷԿ) և ատոմային էլեկտրակայանների վթարների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճառագայթային ախտահարումենրը, կազմակերպում առաջին բուժօգնության

միջոցառումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բնակչության գործողությունները ճառագայթային վարակման վտանգի դեպքում,

4) ճիշտ է ներկայացնում ճառագայթային բաժնեչափական հսկման սարքերի աշխատանքի սկզբունքները,

դրանց շահագործման կարգը, կատարում յոդային կանխարգելում և դեզակտիվացման միջոցառումները:

82. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել բուժծառայության գործողություները քիմիական վարակման օջախում

83. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում քիմիապես վտանգավոր օբյեկտ, քիմիական վթար, ուժեղ ներգործության

թունավոր նյութեր հասկացությունները,

2) ճիշտ է բացատրում ՈւՆԹՆ-ների հատկություները, դասակարգումը, թունավորման կլինիկական

պատկերը և կատարում բուժօգնություն նախահոսպիտալային փուլում,

3) ճիշտ է բացատրում մարտական թունավոր նյութերը և ցուցադրում թունավորման ժամանակ

բուժօգնություն նախահոսպիտալային փուլում,

4) ճիշտ է բացատրում բնակչության գործողություները քիմիական վարակման օջախում, դեգազացման

մեթոդները, ցուցադրում հակաքիմական հետախուզման սարքերի կառուցվածքը, աշխատանքի ձևը,

կատարում դեգազացման միջոցառումներ, օգտվում քիմիական հետախուզման սարքերից:

84. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Դասակարգել և տարբերակել բնական և սոցիալական աղետները

85. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում երկրաշարժի օջախի բժշկա-տակտիկական բնութագիրը, առաջին բուժօգնության

ցուցաբերումը երկարատև ճնշման համախտանիշի դեպքում,

2) ճիշտ է նկարագրում ջրհեղեղի օջախի բժշկա-տակտիկական բնութագիրը և առաջին բուժօգնություն

ցուցաբերումը ջրահեղձման դեպքում,

3) ճիշտ է սահմանում սողանքի օջախը և բնակչության գործողություների կազմակերպումը սաղանքի

օջախում,

4) ճիշտ է ցուցաբերում առաջին բուժօգնությունը կայծակահարության և էլեկտրահարության դեպքում,

5) ճիշտ է դասակարգում սոցիալական աղետները և ցուցադրում առաջին բուժօգնությունը ալկոհոլային

կոմայի, թմրանյութերով թունավորման դեպքում,

6) ճիշտ է բացատրում անձի վարքագիծը և գործողություները ահաբեկչության դեպքում:



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

86. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-008

87. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել դեղորայքային ձևերի տարբերակման, դեղերի

դասակարգման կարողություններ:

88. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

89. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-05-16-001

«Լատիներեն լեզու՝ բժշկական տերմինաբանությամբ» մոդուլը:

90. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

91. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տարբերակել դեղորայքային ձևերը

92. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ձևակերպում դեղաբանություն և <<դեղ>> հասկացությունները,

2) ճիշտ է բնութագրում դեղաձևերը և տարբերակում դրանք,

3) ճիշտ է տարբերակում դեղաձևերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, կիրառումն ու

պահպանումը:

93. ՈՒսումնառության արդյունք 2 1) Տարբերակել դեղատոմսի ձևերը

94. Կատարման չափանիշներ 2) ճիշտ է ներկայացնում դեղատոմսի ձևերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում դեղատոմսում առկա կրճատումները,

4) ճիշտ է օգտվում տեղեկագրքերից,

5) ճիշտ է տարբերակում դեղորայքային ձևերը դեղատոմսում:

95. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տարբերակել դեղանյութերի օրգանիզմ ներմուծման ուղիները և ազդեցության տեսակները

96. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դեղանյութերի ներմուծման ուղիները,

2) ճիշտ է ներկայացնում նրանց ներծծումը, տեղաբաշխումը և հեռացումը օրգանիզմից,

3) ճիշտ է տարբերակում դեղանյութերի ազդեցության տեսակները, դեղաչափի տեսակները,

4) ճիշտ է տարբերակում դեղանյութերի կրկնակի և համակցված ներմուծման ժամանակ օրգանիզմում

առաջացող փոփոխությունները:

97. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տարբերակել կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա ազդող դեղերը

98. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում դեղերն ըստ խմբերի,



2) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,

3) ճիշտ է տարբերակում դեղերից առաջացող կողմնակի երևույթները, գերդոզավորումից առաջացած

թունավորման նշանները, դրանց կանխարգելման միջոցները և կիրառվող առաջին բուժօգնությունը:

99. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տարբերակել սիրտանոթային, շնչառական համակարգի վրա ազդող դեղերը

100. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում դեղերն ըստ խմբերի,

2) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,

3) ճիշտ է տարբերակում դեղերից առաջացող կողմնակի երևույթները, գերդոզավորումից առաջացած

թունավորման նշանները, դրանց կանխարգելման միջոցները և կիրառվող առաջին բուժօգնությունը:

101. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Տարբերակել ստամոքսաղիքային, արյան համակարգի վրա ազդող դեղերը, հորմոնալ դեղերը և

վիտամինները

102. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում դեղերն ըստ խմբերի,

2) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,

3) ճիշտ է տարբերակում դեղերից առաջացող կողմնակի երևույթները, գերդոզավորումից առաջացած

թունավորման նշանները, դրանց կանխարգելման միջոցները և կիրառվող առաջին բուժօգնությունը:

103. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Տարբերակել և դասակարգել հակամիկրոբային դեղանյութերը, մերսման պրակտիկայում կիրառվող

քսուքները

104. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում դեղերն ըստ խմբերի,

2) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,

3) ճիշտ է տարբերակում դեղերից առաջացող կողմնակի երևույթները, գերդոզավորումից առաջացած

թունավորման նշանները, դրանց կանխարգելման միջոցները և կիրառվող առաջին բուժօգնությունը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՎԵԼԱԿԵՐՊ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԻՄԻՋ»

105. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-009

106. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել փոխհարաբերության էթիկայի, ծառայողական

վարվելակերպի և մերսման մեջ մասնագիտական իմիջի ստեղծման կարողություններ:

107. Մոդուլի տևողությունը 36 Ժամ

108. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

109. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման



չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

110. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տարբերակել հոգեբանության բնագավառները, մեթոդները և հոգեկան ակտիվության մակարդակները

111. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում ուշադրության ձևերը և հիմնական առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է տարբերակում զգայարանները,

3)ճիշտ է տարբերակում ընկալման առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է տարբերակում հիշողության տեսակները և գործընթացները,

5)ճիշտ է տարբերակում զգացմունքների տեսակները և հուզական վիճակները,

6)ճիշտ է տարբերակում ընդունակության չորս խմբերը,

7) ճիշտ է տիրապետում սթրեսի, ֆրուստրացիաների և անձի ադապտացիայի ոճերին աշխատանքային

ոլորտում:

112. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել հաղորդակցման բաղադրամասերին և մերսող-պացիենտ փոխհարաբերության

առանձնահատկություններին

113. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում հաղորդակցման բաղադրամասերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վստահության, հավատ ներշնչելու դերը պացիենտի հետ առաջին հանդիպման

ժամանակ,

3) ճիշտ է բացատրում մերսող-պացիենտ փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է կիրառում հոգեթերապևտիկ մեթոդները մասնագիտական իմիջի ձևավորման գործում:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԻԳԻԵՆԱ ՄԱՐԴՈՒ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ»

114. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-010

115. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մարդու օրգանիզմի վրա ազդող արտաքին միջավայրի

գործոնների սանիտարահիգիենիկ գնահատման կարողություններ:

116. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

117. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

118. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

119. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Որոշել օդի ֆիզիկական հատկությունները

120. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում օդի քիմիական կազմը և ֆիզիկական հատկությունները,



2) ճիշտ է որոշում օդի ֆիզիկական հատկությունները (հարաբերական խոնավություն, օդի

ջերմաստիճան),

3) ճիշտ է որոշում օդի շարժման արագությունը, մթնոլորտային ճնշումը,

4) ճիշտ է գնահատում դասասենյակի և մերսման սենյակի սանիտարահիգիենիկ վիճակը:

121. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Որոշել հողի և ջրի ֆիզիկական հատկությունները, քիմիական կազմը, դրանց ազդեցությունը մարդու

առողջության վրա, աղտոտման աղբյուրները և կանխարգելումը

122. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հողի քիմիական կազմը, ինքնամաքրումը, աղտոտման աղբյուրները, հողի

միջոցով փոխանցվող հիվանդությունները,

2) ճիշտ է բացատրում ջրի էկոլոգիական և հիգիենիկ նշանակությունը,

3) ճիշտ է տարբերակում ջրի մաքրումն ու վարակազերծումը,

4) ճիշտ է վերցնում ջրի նմուշը քիմիական և բակտերոլոգիական հետազոտությունների համար,

5) ճիշտ է որոշում ջրի օրգանոլեպտիկ հատկությունները,

6) ճիշտ է որոշում մնացորդային քլորի քանակը ջրում:

123. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմել սննդային դիետաներ` պահպանելով նրա սննդային բաղադրակազմը

124. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ռացիոնալ սննդի նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վիտամինների և հանքային նյութերի նշանակությունը օրգանիզմի համար, հիպո-

և ավիտամինոզներ,

3) ճիշտ է ներկայացնում սննդային թունավորման պատճառները,

4) ճիշտ է վերցնում սննդամթերքի, ճաշատեսակների որակի ստուգման նմուշները և կատարում

կալորիականության հաշվարկ,

5) ճիշտ է կազմում սննդային օրաբաժինը և բաշխումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում սննդային բուժական դիետաների բաղադրակազմերը,

7) ճիշտ է կազմում սննդային բուժական դիետաներ:

125. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել աշխատանքային հիգիենա

126. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում արտադրական պայմանների վնասակար ազդեցությունը աշխատողի վրա,

2) ճիշտ է տարբերակում մասնագիտական հիվանդությունները և դրանց կանխարգելումը,

3) ճիշտ է դասակարգում աշխատանքի հիգիենան,

4) ճիշտ է կազմակերպում վնասակար ազդակներից պաշտպանվելու միջոցառումները կենցաղում,



բուժկանխարգելիչ հիմնարկություններում,

5) ճիշտ է ապահովում մերսման սենյակի սանիտարահիգիենիկ պայմանները, կանխարգելում

վարակները,

6) ճիշտ է որոշում հոգնածության մակարդակը կորեկտուրայի աղյուսակների միջոցով:

127. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ուրբանիզացիայի խնդիրները, մարդու էկոլոգիան, կազմակերպել սանլուսավորչական

աշխատանքներ

128. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում էկոլոգիկ գործոնների ազդեցությունը բնակչության առողջության և դեմոգրաֆիկ

ցուցանիշների վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում բնակարանների հիգիենիկ նշանակությունը, պլանավորում դասասենյակի,

բուժկանխարգելիչ հիմնաիկների լուսավորությունը, միկրոկլիման, տերիտորիայի ընտրությունը,

անցկացնում սանհիգիենիկ հետազոտություն,

3) ճիշտ է պահպանում անձնական հիգիենայի կանոնները տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման

ժամանակ,

4) ճիշտ է տարբերակում երեխաների և դեռահասների հիգիենան, ֆիզիկական

առանձնահատկությունները, դպրոցական տարիքին բնորոշ հիվանդությունները, դրանց կանխարգելումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում երեխաների և դեռահասների ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և

ֆիզիկական զարգացումը,

6) ճիշտ է տարբերակում ուսուցման, օրվա ռեժիմի և անձնական հիգիենան,

7) ճիշտ է տիրապետում ատամների, բերանի խոռոչի, մաշկի անձնական հիգիենայի կազմակերպման

խնդիրներին,

8) ճիշտ է ձևավորում առողջ ապրելակերպը, պայքարում վնասակար սովորությունների դեմ,

9) ճիշտ է կիրառում սանլուսավորչական աշխատանքի մեթոդները և ձևերը բնակչության շրջանում,

10) ճիշտ է կազմում սանլուսավորչական բյուլետեններ, պլակատներ և ռեֆերատներ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱ ԵՎ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ»

129. Մոդուլի դասիչը ԲՄ ԲՄ -5-16-011

130. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հիվանդությունների առաջացման հիմնական

պատճառների և պայմանների, նրանց զարգացման օրինաչափությունների, օրգան համակարգերի

գործունեության խանգարման մեխանիզմների ճանաչման և տարբերակման հմտություններ:



131. Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

132. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-5-16-002

«Մարդու նորմալ անատոմիա,  ֆիզիոլոգիա» մոդուլը:

133. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

134. ՈՒսումնառության արդյունք 1 ճանաչել վնասվածքի տեսակները

135. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վնասվածքի առաջացման մեխանիզմը,

2) ճիշտ է բնութագրում դիստրոֆիա, ալիմենտար դիստրոֆիա հասկացությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական փոխանակության խանգարումները,

4) ճիշտ է բնութագրում նեկրոզը, ( տոքսիկ, ալերգիկ,անոթային, վնասվածքային),

5) ճիշտ է բնութագրում գանգրենան, նրա տեսակները,

6) ճիշտ է բնութագրում պառկելախոցերը, առաջացման գործընթացը,

7) ճիշտ է տարբերակում վնասվածքի տեսակները զննելիս,

8) ճիշտ է տարբերակում վնասվածքի տեսակները մանրադիտակի տակ:

136. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ճանաչել օրգանիզմի պաշտպանական-հարմարողական մեխանիզմները, տարբերակել

ռեակտիվականության և արտաքին գործոնների դերը ախտածնության  զարգացման մեջ

137. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում կոմպենսատոր-հարմարողական ռեակցիաների ձևերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում լրիվ և ոչ լրիվ ռեգեներացիան,

3) ճիշտ է ներկայացնում ատրոֆիան, նրա տեսակները, առաջացման պատճառները,

4) ճիշտ է բնութագրում ախտաբանական գործոնների հիմնական խմբերը (ֆիզիկական, քիմիական,

կենսաբանական, փսիխոգեն),

5) ճիշտ է ներկայացնում ժառանգականության դերը ախտածնության զարգացման հարցում, բնութագրում

քրոմոսոմային հիվանդությունները,

6) ճիշտ է տարբերակում ռեգենարացիայի տեսակները (հիպերտրոֆիա, հիպերպլազիա, ապլազիա),

7) ճիշտ է տարբերակում ատրոֆիայի տեսակները,

8) ճիշտ է տարբերակում հիպերտրոֆիան, ատրոֆիան մանրադիտակի տակ,

9) ճիշտ է տարբերակում ախտաբանական գործոնները:

138. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տարբերակել արյան շրջանառության խանգարման տեսակները



139. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում զարկերակային արյան շրջանառության խանգարումները (հիպերեմիա, իշեմիա),

2) ճիշտ էներկայացնում երակային արյան շրջանառության խանգարումները,

3)ճիշտ է բնութագրում թրոմբոզի, էմբոլիայի զարգացումը օրգանիզմում,

4) ճիշտ է տարբերակում հիպերեմիան, իշեմիան դիապոզիտիվների, մակրոպրեպարատների վրա:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

140. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-012

141. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել միկրոօրգանիզմները ըստ հատկանիշների տարբերակման,

հետազոտությունների անցկացման, վարակիչ նյութի հետ աշխատելու կարողություններ:

142. Մոդուլի տևողությունը 24 ժամ

143. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

144. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

145. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տարբերակել սննդային միջավայրերը, ախտաբանական պրեպարատները

146. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում լաբորատորիայի կահավորումը, լաբորատորիայում աշխատանքի և վարքի

կանոնները, գործիքները և սարքավորումները, ախտահանման եղանակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում սննդային միջավայրերը՝ թղթե ինդիկատորների և ph -մետրի օգնությամբ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ախտաբանական պրեպարատները, տարբեր ցանքսերից պատարաստված

ներկված պրեպարատները և մանրադիտակում:

147. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել մանրէաբանական հետազոտության մեթոդներին

148. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում մանրէների ձևաբանական, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությունը մանրէների վրա,

3) ճիշտ է տարբերակում նատիվ պրեպարատները,

4) ճիշտ է ներկայացնում պրեպարատներ բուլյոնային և ագարային կուլտուրաներից,

5) ճիշտ է նախապատարաստում ամանեղենը և նյութերը, ստանում շիճուկ,

6) ճիշտ է որոշում մանրէների զգայնությունը հակաբիոտիկների նկատմամբ,

7) ճիշտ է կազմակերպում հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում` ելնելով վարակի

բնույթից,



8) ճիշտ է ներկայացնում աուտովակցինացիան բկանցքի լորձաթաղանթից անջատված

ստաֆիլակոկերից, ստրեպտոկոկերից,

9) ճիշտ է կատարում մաշկա-ալերգիկ ռեակցիա, գնահատում արդյունքները,

10) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները:

149. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տարբերակել ախտածին կոկերի, կորինոբակտերիաների, աղիքային բակտերիաների, ախտածին

կլոստրիդիաների առանձնահատկությունները, փոխանցման ուղիները, իրականացնել նրանց

մանրէաբանական հետազոտությունը, կանխարգելիչ միջոցառումները

150. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում ստաֆիլակոկերի, ստրեպտոկոկերի, մենինգոկոկերի, պնևմոկոկերի և

գոնոկոկերի ձևաբանական և կենսաբանական հատկությունները, արտա- և ներթույները,

2) ճիշտ է տարբերակում կորինոբակտերիաների, աղիքային բակտերիաների, ախտածին

կլոստրիդիաների առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ախտածին մանրէների փոխանցման ուղիները և կանխարգելիչ միջոցառումները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ԵՎ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ»

151. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ-05-16-13

152. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բուժական մերսման գործունեության մեջ մենեջմենթի,

մարկետինգի կիրառման  և գործավարության կարողություններ:

153. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

154. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

155. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

156. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել կառավարման մակարդակներին, բուրգին, ֆունկցիաներին,  պլանավորմանը

157. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում մենեջեր և բիզնեսմեն հասկացությունները,

2) ճիշտ է վերլուծում կազմակերպությունը՝ որպես բարդ սոցիալ-տնտեսական համակարգ,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժական մերսման սրահի կառուցվածքը,

4) ճիշտ է կատարում բուժական մերսման սրահի աշխատանքի հորիզոնական և ուղղահայաց բաժանում,

5) ճիշտ է որոշում բուժական մերսման սրահի կառավարման մակարդակները,

6) ճիշտ է վերլուծում բուժական մերսման կառավարումը որպես կառավարման 4 հիմնական



ֆունկցիաներից բաղկացած գործընթաց,

7) ճիշտ է կազմում կարճաժամկետ և երկարաժամկետ, ընթացիկ և ռազմավարական պլաններ,

8) ճիշտ է կազմում բուժական մերսման սրահի աշխատանքների ընթացիկ և ռազմավարական պլաններ:

158. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել շուկայական ռազմավարությանը, մարկետինգի հիմունքներին բուժական մերսման բիզնեսի

մեջ

159. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ոլորտի աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն,

2) ճիշտ է կազմում բիզնես-պլան բուժական մերսման սրահի ստեղծման համար,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժական մերսման մեջ օգտագործվող միջոցները և ծառայությունները,

4) ճիշտ է ընտրում առավել արդյունավետ գովազդային միջոց բուժական մերսման կոնկրետ սրահի

համար,

5) ճիշտ է մշակում օրինակելի նախագիծ-պլան բուժական մերսման սրահի, կաբինետի համար:

160. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել կառավարման ֆունկցիային և ժամանակի կառավարմանը բուժքույր/բուժեղբայր մերսողի

աշխատանքի մեջ: Կառավարել սպասարկման որակը բուժական մերսման բիզնեսի  մեջ

161. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում բուժական մերսման սրահում իրականացվող աշխատանքները,

2) ճիշտ է ընտրում և ներկայացնում ամեն մի կոնկրետ կատարվող աշխատանքի համար

համապատասխան աշխատողների,

3) ճիշտ է կատարում աշխատողների թեսթավորում՝ մասնագիտական և մարդկային հատկանիշները

բացահայտելու նպատակով,

4) ճիշտ է կատարում աշխատանքային ժամանակի ծախսի չափում խրոնոմետրաժի միջոցով,

5) ճիշտ է որոշում և հաստատում ժամանակի նորմաները ամեն մի կոնկրետ կատարվող աշխատանքի

համար,

6) ճիշտ է կատարում ժամանակի արդյունավետ պլանավորում և վերահսկում,

7) մշակում է կոնկրետ միջոցառումներ ծառայությունների որակը ապահովելու համար,

8) արդյունավետ հաղորդակցվում է ղեկավարների, գործընկերների և հաճախորդների հետ:

162. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել մոտիվացիային և վերահսկողությանը՝ որպես կառավարման ֆունկցիաների: Տիրապետել

տեղեկատվության կառավարմանը ժամանակակից  բուժական մերսման բիզնեսի մեջ:

163. Կատարման չափանիշներ 1) արդյունավետ է իրականացնում մոտիվացայի ֆունկցիան,

2) բացահայտում է ամեն մի աշխատակցի մոտ գերակշռող պահանջմունքը և դրանից ելնելով



ապահովում է նրանց համապատասխան աշխատանքով,

3) իրականացնում է վերահսկողություն 3 հիմնական ձևերով,

4) մշակում է կատարվող աշխատանքների համար համապատասխան չափանիշներ,

5) պլանավորում է բուժական մերսման սրահի վերահսկողության գործընթացը,

6) կանխում է հաճախորդների և ժամանակի կորուստը,

7) տիրապետում է որակական, քանակական, գծագրական և թվային տեղեկատվությանը,

8) արդյունավետ կառավարում է բուժական մերսման բիզնեսի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

164. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տարբերակել ղեկավարման ոճերը, բնութագրել արդյունավետ ղեկավարման սոցիալ-տնտեսական և

կենսաբանական գործոնները

165. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում իշխանություն, առաջատար ղեկավար, ղեկավարում հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում իշխանության 5 ձևերը, իրագործման նոր մեթոդները,

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է տարբերակում ղեկավարման 4 ոճերը,

4) ճիշտ է վերլուծում և արդյունավետ օգտագործում համապատասխան ղեկավարման ոճը ամեն մի

կոնկրետ իրավիճակում,

5) ճիշտ է բացահայտում սեփական առաջատարության հատկանիշները, ղեկավարման

ունակությունները,

6) թեստերի միջոցով պարզում է արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ սրահի ղեկավարի,

աշխատողների անձնական առանձնահատկությունները,

7) ճիշտ է բնութագրում բուժական մերսման սրահի կին-ղեկավարին և տղամարդ-ղեկավարին,

8) ճիշտ է բացատրում տղամարդկանց և կանանց ղեկավարման վարքագծի տարբերությունները և դրա

ազդեցությունը տվյալ բիզնեսի արդյունավետության վրա,

9) տարբերակում է ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ լիդերությունը կազմակերպությունում,

10) ճիշտ է որոշում անհատի մոտ լիդերին բնորոշ հատկանիշների առկայությունը թեստերի միջոցով:

166. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կոնֆլիկտների, սթրեսների կառավարում: Ինքնակառավարում

167. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում կոնֆլիկտը և կոնֆլիկտային իրավիճակը, ֆունկցիոնալ և դիսֆունկցիոնալ

կոնֆլիկտները,

2) ճիշտ է կառավարում կոնֆլիկտները, ընտրում ամեն մի կոնկրետ իրավիճակի համար կոնֆլիկտների



կառավարման առավել արդյունավետ մեթոդը,

3) ճիշտ է նկարագրում սթրեսների հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական արտահայտությունները, սթրեսի

պատճառները,

4) ճիշտ է ներկայացնում սթրեսային իրավիճակներից խուսափելու մեթոդները,

5) ճիշտ է առաջարկում սթրեսի մակարդակները իջեցնելու մեթոդները,

6) ճիշտ է տարբերակում արտադրողական դեպրեսիաները, դրանց տիպիկ նշանները, պատճառները և

կանխարգելման մեթոդները,

7) ինքնուրույն հաղթահարում է էմոցիոնալ գերհոգնածությունը,

8) ճիշտ է կառավարում սթրեսները առաջարկվող մեթոդների միջոցով,

9) ճիշտ է ստեղծում սթրեսային իրավիճակները բացառող աշխատանքային պայմաններ, որոնք

նվազեցնում են դեպրեսիաների ծագումը աշխատողների մոտ:

168. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Տիրապետել գործավարության հիմունքներին

169. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մերսման սրահի հիմնական հաշվառման-հաշվետվական փաստաթղթերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հաճախորդների նախնական գրանցման ձևերը,

3) ճիշտ է մշակում հաճախորդների անհատական քարտերը, ստեղծում օրինակելի կառուցվածք,

4) ճիշտ է իրականացնում տեղեկատվական նյութի վերահսկումը,

5) կիրառում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները գործավարության մեջ,

6) ճիշտ է ձևակերպում սրահի հաշվառման- հաշվետվական փաստաթղթերը,

7) ճիշտ է մշակում հաճախորդների անհատական քարտերը, լրացնում գրանցման մատյանները:

170. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Տիրապետել հաշվապահական հաշվառման  հիմունքներին

171. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում «եկամուտ, շահույթ, բալանսային շահույթ, շահութաբերություն»

հասկացությունները, դրանց հաշվառման ձևերը,

2)ճիշտ է տարբերակում մուտքերը և ծախսերը,

3)ճիշտ է ներկայացնում մերսման ծառայությունների գնագոյացումը, վարձատրման ձևերը,

առվելությունները և թերությունները,

4)մշակում և ձևակերպում է շաբաթական, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ,

5)ճիշտ է հաշվարկում մերսման ծառայությունների ինքնարժեքը, գինը, եկամուտը, շահույթը, բալանսային

շահույթը, շահութաբերությունը, անձնակազմի աշխատավարձը,



6)մշակում է յուրաքանչյուր պահանջվող ժամանակահատվածի համար ֆինանսական հաշվետվություններ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ: ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ»

172. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-014

173. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ապագա մասնագետի մոտ ձևավորել մարդու համակողմանի պահանջները ըստ

Մասլոուի և Հենդերսոնի տարբերակման, ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման և վերահսկման

միջոցների տիրապետման, ախտահանիչ լուծույթներ  պատրաստելու կարողություններ:

174. Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

175. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-002 «Մարդու նորմալ

անատոմիա,  ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-003 «Մարդու նորմալ  անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` սիրտ-

անոթային, ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-

16-004 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի

կառուցվածքը և գործառույթները, նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները», ԲՄԲՄ-5-16-005

«Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային համակարգի

և զգայարանների կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-012 «Մանրէաբանություն և

համաճարակաբանություն» մոդուլները:

176. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

177. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել քույրական գործի փիլիսոփայությանը, բուժքրոջ առաքելությանը և ֆունկցիաներին

178. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում քույրական գործի պատմությունը և տեսությունը,

2)ճիշտ է նկարագրում քույրական գործի փիլիսոփայությունը,

3)տիրապետում է քույրական գործի փիլիսոփայության բաղադրիչ տարրերին և բուժքույրերի

միջազգային խորհրդի կոդեքսին:

179. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տարբերակել մարդու համակողմանի պահանջները ըստ Մասլոուի և Հենդերսոնի և տիրապետել դրանց

բավարարմանն ուղղված միջոցառումներին

180. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարդու կենսական կարևոր պահանջները՝ /նորմալ շնչելու, սնվելու, խմելու,

արտաթորման, շարժման, հանվել հագնվելու, ջերմաստիճանի պահպանման, անձնական հիգիենայի, քնի,

անվտանգության, շփման և աշխատանքի/.



2) ճիշտ է ստորակարգում մարդու պահանջներն ըստ Մասլոուի և դասակարգում ըստ Հենդերսոնի,

3) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի կարևորագույն պահանջների անբավարարության ժամանակ

դրանց բավարարմանն ուղղված միջոցառումները:

181. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման և վերահսկման միջոցներին

182. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում «ներհիվանդանոցային վարակ» հասկացությունը,

2) ճիշտ է տիրապետում ինֆեկցիոն գործընթացին, տարբերակում ռիսկի խմբերը, տիրոջ ընկալության

վրա ազդող գործոնները, ինֆեկցիոն պրոցեսի շղթան, հարուցիչները և նրանց փոխանցման ձևերը,

3) ճիշտ է իրականացնում ձեռքերի հիգիենիկ լվացումը յուրաքանչյուր պրոցեդուրայից առաջ և հետո,

4) ճիշտ է սահմանում պաշտպանական հագուստի կարևորությունը և իրականացնում դրանց (բժշկական

գլխարկ, խալաթ, դիմակ, ձեռնոց, ակնոց) հանգնելը, հանելը,

5) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները սուր, կտրող, ծակող գործիքների հետ աշխատելիս,

6) ճիշտ է իրականացնում ընդունարանի սանիտարահիգիենիկ միջոցառումները:

183. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Պատրաստել ախտահանիչ լուծույթներ` պահպանելով անվտանգության կանոնները

184. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում «ախտահանում» հասկացությունը,

2) ճիշտ է տարբերակում ախտահանման տեսակները, ձևերը, եղանակները,

3) ճիշտ է պատրաստում ախտահանիչ լուծույթները և կիրառում բժշկական նշանակություն ունեցող

տարբեր գործիքների, սարքավորումների, խնամքի պարագաների, տարածքների ախտահանման համար,

4) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները լուծույթներ պատրաստելիս և կիրառելիս:

185. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել «մանրէազերծում» հասկացողությանը, մեթոդներին, տեսակներին և ռեժիմներին

186. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում գործիքների նախամանրէազերծումը,

2) ճիշտ է իրականացնում նախամանրէազերծման որակի հսկողություն,

3) ճիշտ է տարբերակում մանրէազերծման մեթոդները, միջոցները, եղանակները և ռեժիմները,

4) ճիշտ է տարբերակում մանրէազերծման որակի վերահսկման ձևերը,

5) ճիշտ է տիրապետում կենտրոնացված մանրէազերծման բաժանմունքի ֆունկցիաներին:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐՄՆԻ ԲԻՈՄԵԽԱՆԻԿԱ: ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԲՈՒԺԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎՐԱ:

ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՆՐԱ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ»

187. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-015



188. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ապագա մասնագետի մոտ ձևավորել մարմնի բիոմեխանիկայի պահպանման,

բուժքրոջ առողջության վրա թունավոր և վնասակար նյութերի ազդեցության  կանխարգելման, պացիենտի

բուժհաստատություն ընդունման, նրա ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատման կարողություններ:

189. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

190. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-05-16-014 «Քույրական գործի

հիմունքներ: ինֆեկցիոն վերահսկողություն» մոդուլը:

191. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

192. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Իրականացնել հիվանդի տեղաշարժը

193. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում «մարմնի բիոմեխանիկա» հասկացությունը,

2) ճիշտ է տիրապետում մեջքի մկանների և ողնաշարի վնասվածքների առաջացման մեխանիզմներին և

առաջացման պատճառներին,

3) ճիշտ է տարբերակում բուժքրոջ մարմնի բիոմեխանիկան նստած, կանգնած և ծանրություն

տեղափոխելիս,

4) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի տեղափոխումը մահճակալից աթոռին և հակառակը, մահճակալից

պատգարակին և հակառակը,

5) ճիշտ է իրականացնում հիվանդի տեղաշարժումը անկողնում (կողքի վրա, փորի վրա, Սիմսի դիրք,

Ֆաուլերի դիրք, մահճակալի եզրին և դեպի գլխամաս):

194. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բուժհաստատություններում թունավոր և վնասակար գործոնների ազդեցությունը քույրական

անձնակազմի առողջության վրա, իրականացնել դրանց կանխարգելումը

195. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում քույրական անձնակազմի առողջության վրա ազդող բոլոր թունավոր և

վնասակար գործոնները,  (դեղամիջոց, մաքրող և լվացող և ախտահանող միջոցներ. անզգայացնող

գազեր, ճառագայթում, վարակ և այլն),

2) ճիշտ է իրականացնում թունավոր և վնասակար գործոններից խուսափելու միջոցները, պահպանում է

անվտանգության կանոնները:

196. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տարբերակել  բուժհաստատությունների տիպերը  և տիրապետել ընդունարանի բուժքրոջ աշխատանքի

սկզբունքներին

197. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում բուժհաստատությունների տիպերը և ներկայացնում դրանց աշխատանքային



սկզբունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ստացիոնարի ընդունարանի կառուցվածքը,

3) ճիշտ է տիրապետում ընդունարանի բուժքրոջ աշխատանքի սկզբունքներին,

4) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի ընդունումը և գրանցումը ստացիոնարի ընդունարանում,

5) ճիշտ է կատարում ընդունարանի բուժքրոջ աշխատանքը (մաշկի, լորձաթաղանթի, մազածածկ

հատվածների զննում, ջերմաչափում, սան մշակում),

6) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի տեղափոխումը բաժանմունք (պատգարակով, սայլաթոռով, ձեռքի

վրա, ոտքով):

198. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել  հիվանդի անձնական հիգիենան, սանիտարական մշակումը, պառկելահարումների

խնամքը

199. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում հիվանդի մաշկի, մազերի, գլխի, եղունգների, ձեռքերի, ոտքերի, բերանի

խոռոչի, քթի, ականջների, աչքերի շեքի խնամքը, պացիենտի սափրումը,

2) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի մասնակի և լրիվ սանիտարական մշակումը, անձնական և

անկողնու սպիտակեղենի փոխումը,

3) ճիշտ է տարբերակում պառկելահարուկների զարգացման շրջանները, առաջացման տեղերը,

4) ճիշտ է իրականացնում պառկելահարուկների ռիսկի գնահատումն ըստ Նորտոնի սանդղակի,

5) ճիշտ է իրականացնում պառկելահարուկների բուժումը և կանխարգելումը:

200. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Գնահատել պացիենտի ֆունկցիոնալ վիճակը, իրականացնել տենդող հիվանդի խնամքը

201. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում պացիենտի պուլսի և շնչառության հաշվում, զարկերակային ճնշման և

ջերմության չափում,

2) ճիշտ է տարբերակում տենդի տեսակները և շրջանները,

3) ճիշտ է իրականացնում տենդող հիվանդի խնամքն ըստ շրջանների:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

202. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-016

203. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ապագա մասնագետի մոտ ձևավորել պարզագույն ֆիզիոթերապևտիկ

միջամտությունների իրականացման, դեղորայքի տարբեր եղանակներով օրգանիզմ ներմուծման,

զոնդային միջամտությունների, հոգնաների կատարման կարողություններ:

204. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ



205. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-05-16-015 «Մարմնի

բիոմեխանիկա: Վնասակար գործոնների ազդեցությունը  բուժանձնակազմի վրա: Պացիենտի ընդունումը

բուժհաստատություն և նրա ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը» մոդուլը:

206. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

207. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Իրականացնել «պարզագույն  ֆիզիոթերապևտիկ» միջոցառումներ

208. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում «պարզագույն ֆիզիոթերապիա» հասկացողությունը, տեսակները,

2) ճիշտ է կիրառում տաք և սառը թրջոցները, ջեռակը, սառցեպարկը, կոմպրեսները,

3) ճիշտ է իրականացնում թթվածնաբուժություն թթվածնային կաթետերով, կանյուլայով, դիմակով և

բարձով ՝պահպանոլով անվտանգության կանոնները թթվածնի հետ աշխատելիս,

4) ճիշտ է իրականացնում ջրաբուժություն տարբեր պացիենտների համար:

209. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել դեղերի ներմուծում արտաքին, հարաղիքային (պարէնթերալ) և ներքին (էնթերալ) ուղիներով

210. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում դեղերի օրգանիզմ ներմուծման ուղիները և եղանակները` արտաքին եղանակ

(մաշկ, լորձաթաղանթ, աչք, ականջ, քիթ), ներքին եղանակ (բերան, լեզվի տակ, ուղիղ աղիք) և

հարաղիքային ( պարէնթերալ ) եղանակ (ներարկումներ),

2) ճիշտ է տարբերակում դեղերի էնթերալ ներմուծման եղանակի առավելությունները և թերությունները,

3) ճիշտ է կատարում դեղերի ներմուծում արտաքին և ներքին եղանակներով:

211. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել դեղերի պարէնթերալ (ներմաշկային, ենթամաշկային, միջմկանային, ներերակային) ներմուծում

212. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ներարկիչների և ասեղների տեսակները,

2) ճիշտ է իրականացնում դեղերի նոսրացումը և լուծումը, հավաքումը ամպուլայից և սրվակից,

3)ճիշտ է իրականացնում ներմաշկային, ենթամաշկային, միջմկանային, ներերակային շիթային և

կաթիլային ներարկումներ, պերֆերիկ երակների կաթետերիզացիա և երակից արյան բացթողում,

4) ճիշտ է պահպանում ասեպտիկայի կանոնները ներարկումներ կատարելիս,

5)ճիշտ է տարբերակում ներարկումներից առաջացած բարդությունները և իրականացնում դրանց

կանխարգելում:

213. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել հոգնաների կատարման տեխնիկային, կատարել միզապարկի կաթետերիզացիա, կանխարգելել

բարդությունները



214. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում հոգնայի տեսակները /մաքրող, յուղային, հիպերտոնիկ, սիֆոնային,

դեղորայքային, սնուցող/,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազահան խողովակի դրման և հոգնաների կատարման տեխնիկան,

3) ճիշտ է ներկայացնում հոգնաների հնարավոր բարդությունների կանխարգելումը,

4) ճիշտ է տարբերակում միզապարկի կաթետերացման համար կիրառվող կաթետերների տեսակները,

5) ճիշտ է ներկայացնում կաթետերի անցկացման գործողությունը տղամարդկանց և կանաց մոտ,

պացիենտի խնամքը մշտական կաթետերի ժամանակ, բարդությունների կանխարգելումը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ»

215. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-017

216. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել քույրական գործընթացի՝ որպես պացիենտի

պահանջներին, առողջության ամրապնդմանն ու հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված

համակարգային մոտեցում, կիրառելու կարողություններ:

217. Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

218. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-05-16-016 «Բուժքույրական

միջամտություններ» մոդուլը:

219. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

220. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել քույրական գործընթացի առաջին փուլն իր օրինաչափություններով և կատարման

տեխնիկայով

221. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում քույրական գործընթացի առաջին փուլը՝ պացիենտի վիճակի առաջնային

գնահատում, նախնական տվյալների հավաքագրում՝ հիվանդի մասին կենսագրական տեղեկություններ,

սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ քննություն,

2) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի կենսաբանական, հոգևոր և հոգեբանական հետազոտումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում անամնեզի բաղադրիչները,

4) ճիշտ է տիրապետում հարցազրույց վարելու արվեստին,

5) ճիշտ է ներկայացնում շփման դերը բուժքույր-պացիենտ փոխհարաբերություններում` որպես քույրական

գործընթացի լիարժեքության և հաջողության գրավական:



222. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել քույրական գործընթացի երկրորդ փուլն իր օրինաչափություններով և կատարման

տեխնիկայով: Դնել քույրական ախտորոշում և տարբերակել բժշկական ախտորոշումից:

223. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վեր հանում պացիենտի չբավարարված պահանջները և դրա հետ կապված իրական և

պոտենցիալ խնդիրները,

2) ճիշտ է որոշում խնդիրների առաջնահերթությունը և դնում քույրական ախտորոշում,

3) ճիշտ է տարբերակում քույրական ախտորոշումը բժշկական ախտորոշումից:

224. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել քույրական գործընթացի երրորդ և չորրորդ փուլերն իրենց օրինաչափություններով և

կատարման տեխնիկայով:

225. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պլանավորում կատարվելիք աշխատանքը` դնում կարճաժամկետ և երկարաժամկետ

նպատակներ,

2) ճիշտ է կազմում բուժքույր,բուժեղբայր/մերսողի/ միջամտությունների պլանը,

3) ճիշտ է տարբերակում բուժքրոջ կողմից իրականացվող կախյալ, անկախ և փոխկապակցված

գործողությունները,

4) ճիշտ մոտեցում է դրսևորում անմիջականորեն պացիենտի և նրա հարազատների հետ:

226. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել քույրական գործընթացի հինգերորդ կամ վերջնական արդյունքների գնահատման փուլը և

առավելագույն դրական արդյունքի հասնելու հիմնական պահանջները

227. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում քույրական միջամտությունների արդյունքների գնահատումը և նշում հնարավոր

ելքերը,

2) ճիշտ է գնահատում դրված նպատակների իրականացման արդյունավետությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում պացիենտի կողմից քույրական միջամտությունների գնահատման

կարևորությունը և նշանակությունը,

4) ճիշտ է բացահայտում պացիենտի մոտ առաջացած նոր խնդիրները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՇԿԱՅԻՆ  ԵՎ ՍԵՌԱՎԱՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

228. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-018

229. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մաշկային և սեռավարակ հիվանդություների

տարբերակման, քույրական գործընթացի փուլերի իրականացման, վարակի նկատմամբ պացիենտի և

բուժաշխատողի անվտանգության ապահովման, լաբորատոր հետազոտության համար կենսաբանական

նյութ վերցնելու կարողություններ:



230. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

231. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-5-16-012

«Մանրէաբանություն և համաճարակաբանություն», ԲՄԲՄ-05-16-014 «Քույրական գործի հիմունքներ:

Ինֆեկցիոն վերահսկողություն», ԲՄԲՄ-05-16-017 «Քույրական գործընթաց» մոդուլները:

232. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

233.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել մաշկային և սեռավարակ հիվանդությունների ընդհանուր ախտաբանությանը, ախտորոշման

սկզբունքներին, բուժման և խնամքի առանձնահատկություններին

234. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում մաշկային և սեռավարակ հիվանդությունների պատճառականության,

համաճարակաբանության, ախտածնության հիմնահարցերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մաշկային և սեռավարակ հիվանդությունների ախտորոշման սկզբունքները,

3) ճիշտ է տիրապետում ախտաբանական նյութի վերցման կանոնակարգին,

4) ճիշտ է տարբերակում ընդհանուր և տեղային բուժման հիմնահարցերը:

235.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տարբերակել մաշկային հիվանդությունները, իրականացնել քույրական գործընթաց, կատարել խնամքի

մանիպուլյացիաներ, վերցնել կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության համար

236. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում մաշկի ալերգիկ հիվանդությունները, իրականացնում քույրական գործընթացը,

կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության

համար,

2) ճիշտ է տարբերակում մաշկի թարախաբշտիկային հիվանդությունները, իրականացնում քույրական

գործընթացը, կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր

հետազոտության համար,

3) ճիշտ է տարբերակում մաշկի վիրուսային հիվանդությունները,իրականացնում քույրական գործընթացը,

կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության

համար,

4) ճիշտ է տարբերակում մաշկի սնկային հիվանդությունները, իրականացնում քույրական գործընթացը,

կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության

համար,

5) ճիշտ է տարբերակում մաշկի պարազիտար հիվանդությունները, իրականացնում քույրական



գործընթացը, կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր

հետազոտության համար:

237.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տարբերակել սեռավարակ հիվանդությունները, իրականացնել քույրական գործընթաց, վերցնել

կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության համար

238. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում սիֆիլիս և գոնորեա հիվանդությունները, իրականացնում քույրական

գործընթաց, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության համար,

2) ճիշտ է տարբերակում տրիխոմոնիազ, խլամիդիոզ, գարդներելոզ հիվանդությունները,

իրականացնում քույրական գործընթաց, վերցնում կենսաբանական նյութ լաբորատոր հետազոտության

համար:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

239. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ-05-16-019

240. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել տարբերակել նյարդային և հոգեկան հիվանդությունների

պատճառականությունը, ախտածնությունը, կլինիկան, հետազոտման, կանխարգելման, բուժման և

խնամքի հիմնական սկզբունքները, ցուցաբերել մինչբժշկական օգնություն անհետաձգելի

իրավիճակներում:

241. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

242. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-5-16-003

«Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` սիրտ-անոթային, ավշային, շնչառական և միզային

համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-004 «Մարդու նորմալ անատոմիա,

ֆիզիոլոգիա՝ վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները,

նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները», ԲՄԲՄ-5-16-005 «Մարդու նորմալ անատոմիա,

ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային համակարգի և զգայարանների

կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-011 «Ախտաբանական անատոմիա և ախտաբանական

ֆիզիոլոգիա» մոդուլները:

243. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

244. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տարբերակել նյարդային հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները, հետազոտման, ախտորոշման,

բուժման, խնամքի հիմնական սկզբունքները, տիրապետել քույրական խնամքի հիմնական սկզբունքներին



նյարդային համակարգի ժառանգական-դեգեներատիվ հիվանդությունների և նեյրոտոքսիկոզների

ժամանակ

245. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում նյարդային համակարգի անատոմիան, ֆիզիոլոգիան և տարբերակում նյարդային

հիվանդությունների հիմնական ախտանիշները,

2) ճիշտ է նկարագրում նյարդային հիվանդների հետազոտման, ախտորոշման, բուժման և խնամքի

հիմնական սկզբունքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում քույրական խնամքը նյարդային համակարգի ժառանգական-դեգեներատիվ

հիվանդությունների ժամանակ,

4) ճիշտ է ներկայացնում քույրական խնամքը և առաջին բուժօգնությունը նեյրոտոքսիկոզների ժամանակ:

246.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Իրականացնել քույրական խնամքը ծայրամասային նյարդային համակարգի հիվանդություների և

վեգետատիվ նյարդային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

247. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում ծայրամասային նյարդային համակարգի հիվանդությունների

պատճառականությանը, ախտածնությանը, կլինիկային, բուժման սկզբունքներին և իրականացնում

քույրական գործընթացը դրա ժամանակ,

2) ճիշտ է տիրապետում վեգետատիվ նյարդային համակարգի հիվանդությունների

պատճառականությանը, ախտածնությանը, կլինիկային, բուժման սկզբունքներին և իրականացնում

քույրական գործընթացը դրանց ժամանակ:

248. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել քույրական խնամքը կենտրոնական նյարդային համակարգի ինֆեկցիոն

հիվանդությունների, վնասվածքների, ծավալային պրոցեսների ժամանակ

249. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում կենտրոնական նյարդային համակարգի ինֆեկցիոն հիվանդությունների

պատճառականությանը, ախտածնությանը, կլինիկային, բուժման սկզբունքներին և ներկայացնում

քույրական գործընթացը դրանց ժամանակ,

2) ճիշտ է ներկայացնում կենտրոնական նյարդային համակարգի վնասվածքների

պատճառականությանը, ախտածնությանը, կլինիկային, բուժման սկզբունքներին և իրականացնում

քույրական գործընթացը դրանց ժամանակ,

3) ճիշտ է ներկայացնում կենտրոնական նյարդային համակարգի ծավալային պրոցեսների

պատճառականությանը, ախտածնությանը, կլինիկային, բուժման սկզբունքներին և իրականացնում

քույրական գործընթացը դրանց ժամանակ:



250. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել քույրական խնամքը գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների ժամանակ

251. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումները,

2) ճիշտ է բացատրում գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների պատճառականությունը,

ախտածնությունը, կլինիկան,

3) ճիշտ է իրականցնում քույրական գործընթացը գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների

ժամանակ,

4) ճիշտ է ներկայացնում առաջին օգնությունը գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների

ժամանակ:

252. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել հոգեբուժության խնդիրներին, քույրական խնամքի բարոյական և էթիկական սկզբունքներին՝

հոգեկան հիվանդների հետ աշխատելիս

253. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հոգեկան առողջությունը որպես ընդհանուր առողջության կարևոր բաղադրիչ,

2) ճիշտ է ներկայացնում հոգեկան հիվանդությամբ տառապող անձանց պաշտպանության և

հոգեբուժական օգնության բարելավման սկզբունքները,

3) ճիշտ է տարբերակում հոգեկան և սոմատիկ հիվանդների առանձնահատկությունները և խնամքի

հիմնական սկզբունքները,

4) ճիշտ է բացատրում հոգեկան խանգարումների առաջացմանը նպաստող գործոնները:

254. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Տիրապետել անձի խանգարումների, մանկական աուտիզմի դրսևորորմներին, իրականացնել քույրական

խնամք

255. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում անձի պարանոիդ, շիզոիդ և հակասոցիալական խանգարման դրսևորումները,

2) ճիշտ է տարբերակում մանկական աուտիզմի դրսևորումները,

3) ճիշտ է վեր հանում անձի խանգարումներով հիվանդների պրոբլեմները և իրականացնում քույրական

միջամտությունները դրանց ժամանակ:

256. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Իրականացնել քույրական խնամքը սոմատոգեն, նախածերունական և ծերունական փսիխոզների

ժամանակ

257. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում սոմատոգեն փսիխոզները,

2) ճիշտ է ներկայացնում սոմատոգեն փսիխոզների պատճառագիտությունն, ախտածնությունը, կլինիկան

և բուժումը,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական խնամքը սոմատոգեն փսիխոզների ժամանակ,



4) ճիշտ է դասակարգում նախածերունական և ծերունական փսիխոզները

5) ճիշտ է ներկայացնում նախածերունական և ծերունական փսիխոզների

պատճառագիտությունն, ախտածնությունը, կլինիկան և բուժումը,

6) ճիշտ է իրականացնում քույրական խնամքը նախածերունական և ծերունական փսիխոզների

ժամանակ:

258. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Իրականացնել քույրական խնամքը ալկոհոլիզմի, նարկոմանիայի ժամանակ

259. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում ալկոհոլիզմը, նկարագրում կլինիկան, դրսևորման ձևերը, բուժումը և խնամքը,

2)ճիշտ է տարբերակում նարկոմանիայի դրսևորման կլինիկական ձևերը, բուժման, խնամքի և

կանխարգելման առանձնահատկությունները,

3)ճիշտ է ներկայացնում առաջին բուժօգնությունը ալկոհոլիզմի և նարկոմանիայի անհետաձգելի

իրավիճակներում:

260. ՈՒսումնառության արդյունք 9 Ներկայացնել քույրական խնամքը շիզոֆրենիայի, մանիակալ դեպրեսիվ պսիխոզի ժամանակ

261. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում շիզոֆրենիայի ձևերը, նկարագրում պատճառագիտությունն, ախտածնությունը,

կլինիկան, դրսևորման ձևերը, բուժման եղանակները և իրականացնում քույրական խնամքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մանիակալ դեպրեսիվ փսիխոզի պատճառագիտությունն, ախտածնությունը,

կլինիկան, բուժումը և իրականացնում քույրական խնամքը:

262. ՈՒսումնառության արդյունք 10 Իրականացնել քույրական խնամքը էպիլեպսիայի, պսիխոգեն հիվանդությունների ժամանակ

263. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում էպիլեպսիայի ձևերը, բացատրում պատճառագիտությունն, ախտածնությունը,

կլինիկան, բուժումը և իրականացնում քույրական խնամքը,

2) ճիշտ է ցուցաբերում առաջին օգնությունը էպիլեպտիկ նոպայի, էպիլեպտիկ վիճակի ժամանակ,

3) ճիշտ է դասակարգում փսիխոգեն հիվանդությունները, բացատրում պատճառագիտությունն,

ախտածնությունը, կլինիկան, բուժումը, իրականացնում քույրական խնամքը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

264. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-020

265. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել քույրական գործընթացի փուլերը վարակիչ

հիվանդությունների ժամանակ իրականացնելու,  վարակի օջախում հակահամաճարակային

միջոցառումներ կազմակերպելու կարողություններ:



266. Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ

267. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համարուսանողը պետք է նախապեսուս ումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-5-16-012

«Մանրէաբանություն և համաճարակաբանություն», ԲՄԲՄ-05-16-017 «Քույրական գործընթաց»

մոդուլները:

268. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

269. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Իրականացնել քույրական գործընթաց աղիքային ինֆեկցիաների ժամանակ, անցկացնել

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում՝ ապահովելով պացիենտի և բուժքրոջ

անվտանգությունը վարակից, վերցնել կենսաբանական նյութ  լաբորատոր հետազոտության համար

270. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը որովայնային տիֆի, սալմոնելոզի և էշերիխիոզի

ժամանակ, անցկացնում հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

2) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը դիզենտերիայի և ամեոբիազի ժամանակ,

անցկացնում հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը բոտուլիզմի ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

4) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը խոլերայի ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում:

271. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել քույրական գործընթաց անտրոպոնոզ ինֆեկցիաների ժամանակ, անցկացնել

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում՝ ապահովելով պացիենտի և բուժքրոջ

անվտանգությունը վարակից, վերցնել կենսաբանական նյութ  լաբորատոր հետազոտության համար

272. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը վիրուսային հեպատիտների ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

2) ճիշտ է բացատրում միավ-վարակի հարուցչի առանձնահատկություները, պատճառագիտությունն,

ռիսկի խմբերը, էպիդեմիոլոգիան, ախտածնությունը, կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշման

եղանակները, բուժման և խնամքի առանձնահատկությունները, հակահամաճարակային միջոցառումները,

իրականացնում քույրական գործընթացը,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը մալարիայի ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,



4) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը բծավոր տիֆի ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

5) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը գրիպի ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում:

273. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել քույրական գործընթաց զոոնոզ ինֆեկցիաների ժամանակ, անցկացնել

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում՝ ապահովելով պացիենտի և բուժքրոջ

անվտանգությունը վարակից, վերցնել կենսաբանական նյութ  լաբորատոր հետազոտության համար

274. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը բրուցելոզի ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

2) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը լեպտոսպիրոզի ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը սիբիրյան խոցի ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

4) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ժանտախտի, տուլարեմիայի ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

5) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը կատաղության ժամանակ, անցկացնում

հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ»

275. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-021

276. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել տարբերակել վերականգնողական բժշկության հիմնական

տեսակները, միջոցները, էտապները, կիրառել ապարատային ֆիզիոթերապիայի միջոցները,

տիրապետել ավանդական բժշկության մեթոդներին:

277. Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ

278. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-5-16-002

«Մարդու նորմալ անատոմիա,  ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-003 «Մարդու նորմալ  անատոմիա, ֆիզիոլոգիա`

սիրտ-անոթային, ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները»,

ԲՄԲՄ-5-16-004 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ վերարտադրողական, մարսողական

համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները, նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները»,



ԲՄԲՄ-5-16-005 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի,

նյարդային համակարգի և զգայարանների կառուցվածքը և գործառույթները» մոդուլները:

279. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

280. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տարբերակել վերականգնողական բժշկության միջոցները, փուլերը նշել բուժքրոջ դերը

վերականգնողական բուժման բաժանմունքում

281. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում վերականգնողական բժշկության հիմնական դրույթները, վերականգնողական

գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բուժքրոջ դերը վերականգնողական բուժման բաժանմունքում,

3) ճիշտ է գնահատում հիվանդության հնարավոր ելքերը մինչև հաշմանդամության առաջացում և

տարբերակում վերականգնողական բուժման կարիք ունեցող պացիենտների խմբերը,

4) ճիշտ է տարբերակում վերականգնողական բժշկության հիմնական միջոցները՝ բազիսային

/դեղորայքային, վիրաբուժական/ բուժում, բուժական ֆիզկուլտուրա, մերսում, ֆիզիոթերապիա,

վերականգնման տեխնիկական միջոցներ, ինքնախնամք և այլն,

5) ճիշտ է տարբերակում վերականգնողական գործընթացի էտապները՝ ստացիոնար, ամբուլատոր,

առողջարանային,

6) ճիշտ է կազմում վերականգնողական բուժման ծրագիրը, լրացնում քույրական քարտը, կատարում

վերլուծություն, նշում իրականացման փուլերը:

282. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ապարատային ֆիզիոթերապիայի միջոցները

283. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ֆիզիոթերապևտիկ ծառայության կազմակերպման համակարգը, ապարատային

ֆիզիոթերապիայի ընդհանուր հիմունքները, բուժքրոջ պարտականությունները,

2) ճիշտ է կիրառում էլեկտրական տարբեր հոսանքները էլեկտրաբուժության մեջ և բացատրում դրանց

հիմնական բուժական ազդեցությունը օրգանիզմի վրա,

3) ճիշտ է կիրառում ֆիզիոթերապիայի ուլտրաձայնային, աէրոզոլային և մագնիսաթերապիայի

մեթոդները և բացատրում հիմնական բուժական ազդեցությունը օրգանիզմի վրա,

4) ճիշտ է կիրառում լուսաբուժության մեթոդները և սարքավորումները,

5) ճիշտ է կիրառում ջրա-ջերմաբուժության մեթոդները և սարքավորումները,

6) ճիշտ է տիրապետում առողջարանա-կուրորտային բուժման սկզբունքներին:



284. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել ավանդական բժշկության մեթոդներին

285. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավանդական բժշկության տեղը վերականգնողական բժշկության մեջ,

2) ճիշտ է տարբերակում դեղաբույսերում առկա կենսաբանական ակտիվ նյութերը,

3) ճիշտ է կիրառում ֆիտոթերապիայի մեթոդները տարբեր հիվանդությունների և ախտանիշների

բուժման ժամանակ նշելով կիրառման ցուցումները և հակացուցումներ,

4) ճիշտ է գնահատում ռեֆլեքսոթերապիայի դերը բուժական մյուս մոտեցումների համակարգում նշելով

կիրառման ցուցումները և հակացուցումները,

5) ճիշտ է տիրապետում մանուալ թերապիայի հնարքներին և կատարման էտապներին:

ՄՈԴՈՒԼԻ   ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ»

286. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-022

287.

Մոդուլի նպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  վարակի կանխարգելման մեթոդների,

արյունահոսության նախնական և վերջնական  դադարեցման,  անզգայացման  իրականացման

գործընթացի,  վիրակապությունների     իրականացման կարողություններ:

288. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

289. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-002 «Մարդու նորմալ

անատոմիա, ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-003 «Մարդու նորմալ  անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` սիրտ-անոթային,

ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-004

«Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի

կառուցվածքը և գործառույթները, նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները», ԲՄԲՄ-5-16-

005 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային

համակարգի և զգայարանների կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-008 «Դեղաբանություն»,

ԲՄԲՄ-5-16-010 «Ընդհանուր հիգիենա մարդու էկոլոգիայի հիմունքներով, ԲՄԲՄ-5-16-012

«Մանրէաբանություն և համաճարակաբանություն», ԲՄԲՄ-05-16-017 «Քույրական գործընթաց»

մոդուլները:

290. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

291. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել ժամանակակից վիրաբուժության մեջ վարակի կանխարգելման մեթոդներին



292. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վիրաբուժության զարգացման և կայացման փուլերը,

2) ճիշտ է տիրապետում ժամանակակից վիրաբուժական ծառայության սկզբունքներին,

3) ճիշտ է ներկայացնում վիրաբուժական վարակի տարածման կանխարգելման միջոցառումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հականեխումը ըստ տեսակների,

5) ճիշտ է ներկայացնում ապանեխումը ըստ տեսակների:

293. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել արյունահոսության նախնական և վերջնական  դադարեցում

294. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արյունահոսության առաջացման պատճառները,

2) ճիշտ է տարբերակում արյունահոսության տեսակները, ընդհանուր և տեղային ախտանշանները,

3) ճիշտ է իրականացնում արյունահոսության նախնական դադարեցում՝ տարբեր եղանակներով,

4) ճիշտ է ներկայացնում արյունահոսության վերջնական դադարեցում՝ տարբեր եղանակներով,

5) ճիշտ է տիրապետում արյունահոսության հնարավոր բարդությունների կանխարգելման ձևերին:

295. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել   անզգայացման  իրականացման գործընթացին

296. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ցավը, ցավազրկումը, ցավազրկման տեսակները, հնարավոր բարդությունները և

կանխարգելումը,

2) ճիշտ է տարբերակում անզգայացման փուլերը, տիրապետում անզգայացման համար կիրառվող

հեղուկ և գազային թմրանյութերին,

3) ճիշտ է տիրապետում անզգայացման բարդությունների կանխարգելման ձևերին,

4) ճիշտ է նախապատրաստում անեսթեզիստի սեղանի անհրաժեշտ նյութերը և գործիքները տեղային

ցավազրկման համար:

297. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել նախավիրահատական և հետվիրահատական շրջանների քույրական գործընթաց

298. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում քույրական գործընթացին վիրաբուժությունում,

2) ճիշտ է ներկայացնում նախավիրահատական բուժքույրական միջամտությունները,

3) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին պլանային, շտապ և անհետաձգելի վիարահատությունների,

4) ճիշտ է իրականացնում հիվանդի տեղափոխումը վիրահատարան, նշում հիվանդի դիրքը

վիրահատական սեղանին,նրա տեսակները, իրականացնում հետվիրահատական շրջանի քույրական

գործընթացի փուլերը,

5) ճիշտ է տիրապետում վիրաբուժական ասեպտիկայի հիմնական կանոններին, նշում վիրաբուժական

բուժանձնակազմը որպես ներհիվանդանոցային վարակի աղբյուր, տիրապետում ձեռքերի մշակման



մակարդակներին, իրականացնում վարակի հսկողություն,

6) ճիշտ է տարբերակում վիրաբուժական գործիքները:

299. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Դասակարգել վնասվածքները, իրականացնել  վիրակապություններ

300. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում վնասվածքները / փակ, բաց /, նշելով կլինիկական ախտանիշները,

2) ճիշտ է կատարում տրանսպորտային անշարժացում, ցուցաբերում առաջին բուժօգնություն,

3) ճիշտ է կատարում տարբեր մարմնամասերի վիրակապություններ, տիրապետում փափուկ և կոշտ

վիրակապությունների հիմանական տեսակների կապերի դրման կանոններին,

4) ճիշտ է կատարում գիպսի որակի ստուգման փորձերը, պատրաստում գիպսյա բինտեր, ժամանակին

ճանաչում և կանխում սխալ վիրակապության հետևանքով առաջացած բարդությունները, իրականացնում

վիրակապված հիվանդների խնամքը,

5) ճիշտ է որոշում այրվածքի խորության աստիճանը և մակերեսը և իրականացնում մաշկի խնամքը

այրվածքով հիվանդի մոտ,

6) ճիշտ է ներկայացնում առաջին բուժօգնություն էլեկտրահարության, ցրտահարության ժամանակ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՍՆԱՎՈՐ  ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ»

301. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-023

302. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գլխի, դեմքի, պարանոցի, շնչափողի, կերակրափողի

վնասվածքները, վահանաձև գեղձի հիվանդությունները, կրծքավանդակի և նրա օրգանների

վնասվածքները և հիվանդությունները, որովայնի և նրա օրգանների, միզասեռական համակարգի

վնասվածքները և հիվանդությունները  տարբերակելու և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու

կարողություններ:

303. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

304. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՄԲՄ-05-16-022

«Ընդհանուր վիրաբուժություն» մոդուլը:

305. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

306. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տարբերակել գլխի, դեմքի, պարանոցի, շնչափողի, կերակրափողի վնասվածքները, վահանաձև գեղձի

հիվանդությունները, կրծքավանդակի և նրա օրգանների վնասվածքները և հիվանդությունները



307. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում գլխի, դեմքի, պարանոցի, շնչափողի և կերակրափողի վնասվածքները և

հիվանդությունները, նշում բուժման առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է տարբերակում խպիպը և թիրեոտոքսիկոզը, առաջացման պատճառները, հիմնական

կլինիկական նշանները,

3) ճիշտ է որոշում խպիպի աստիճանները, ներկայացնում բուժման հիմնական սկզբունքները,

կանխարգելումը,

4) ճիշտ է տարբերակում կրծքավանդակի և նրա օրգանների վնասվածքները և հիվանդությունները,

բուժման առանձնահատկությունները:

308. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տարբերակել որովայնի և նրա օրգանների վնասվածքները և հիվանդությունները

309. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում որովայնի ճողվածքները, ապենդիցիտի, լեղաքարային

հիվանդության,ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու խոցային հիվանդության, աղիքային

անանցանելիության կլինիկական նշանները, բուժման առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է տարբերակում ուղիղ աղու հիմնական վիրաբուժական հիվանդությունները, կլինիկական

նշանները, բուժման առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է տարբերակում « սուր որովայն» համախտանիշ առաջացնող որովայնի

4) վիրաբուժական հիվանդությունները, առաջացման պատճառները, հիմնական կլինիկական նշանները,

ախտորոշման և բուժման հիմնական սկզբունքները,

5) ճիշտ է ներկայացնում առաջին բուժօգնությունը որովայնի և ներքին օրգանների վնասվածքների և

հիվանդությունների ժամանակ:

310. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տարբերակել միզասեռական համակարգի հիմնական վիրաբուժական հիվանդություները և

վնասվածքները

311. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում միզասեռական համակարգի հիմական վիրաբուժական հիվանդությունները և

վնասվածքները,

2) ճիշտ է կիրառում ախտորոշման և բուժման հիմնական մեթոդները միզասեռական համակարգի

վիրաբուժական հիվանդությունների և վնասվածքների դեպքում,

3) ճիշտ է ցուցաբերում առաջին բուժօգնությունը միզասեռական համակարգի հիմնական

վիրաբուժական հիվանդություների և վնասվածքների ժամանակ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈԻՄԸ «ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ, ԿՐԾՔԻ ՀԱՍԱԿԻ ԵՎ ՎԱՂ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ



ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

312. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-024

313.

Մոդուլի նպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել բնութագրել  անհաս նորածնին, որոշել անհասության

աստիճանները, իրականացնել քույրական գործընթացի փուլերը  նորածնային շրջանի, կրծքի հասակի,

վաղ մանկական տարիքի և վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ:

314. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

315. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-002 «Մարդու նորմալ

անատոմիա, ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-003 «Մարդու նորմալ  անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` սիրտ-անոթային,

ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-004

«Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի

կառուցվածքը և գործառույթները, նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները», ԲՄԲՄ-5-16-

005 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային

համակարգի և զգայարանների կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-008 «Դեղաբանություն»,

ԲՄԲՄ-5-16-010 «Ընդհանուր հիգիենա մարդու էկոլոգիայի հիմունքներով», ԲՄԲՄ-5-16-012

«Մանրէաբանություն և համաճարակաբանություն», ԲՄԲՄ-05-16-017 «Քույրական գործընթաց»

մոդուլները:

316. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

317. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել անհաս նորածնի տաքացումը, կերակրումը, անթրոպոմետրիան, կատարել անհրաժեշտ

սննդի քանակության հաշվարկ

318. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում քույրական գործընթացի փուլերի առանձնահատկությունները

մանկաբուժությունում,

2) ճիշտ է որոշում նորածնի անհասության նշանները և պատճառները,

3) ճիշտ է կազմակերպում անհասի տաքացումը,

4) ճիշտ է իրականացնում անհասի կերակրումը, կատարում անհրաժեշտ սննդի քանակության

հաշվարկ,

5) ճիշտ է կատարում անթրոպոմետրիկ չափումներ,

6) ճիշտ է տեսակավորում առողջական խմբերը և տիրապետում 0-1 և 1-ից բարձր տարիքի երեխաների



տեղամասում վարման և հսկման սկզբունքներին:

319. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել հիվանդ երեխաների խնամքը նորածնային շրջանի և կրծքի հասակի հիվանդությունների

ժամանակ

320. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում նորածնային ասֆիքսիայի, նորածնային հեմոլիտիկ հիվանդության, մաշկի և

պորտի ինֆեկցիոն և ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների, սեպսիսի առաջացման պատճառները,

աստիճանները, ձևերը, կլինիկական արտահայտությունները, ախտորոշման, բուժման սկզբունքները,

2) ճիշտ է իրականացնում ասֆիքսիայով ծնված նորածնի խնամքը,

3) ճիշտ է կատարում նորածնի շնչուղիների անցանելիության վերականգնում,

4) ճիշտ է իրականացնում վերակենդանացման միջոցառումները,

5) ճիշտ է իրականացնում նորածնի արհեստական շնչառությունը, կազմակերպում ասֆիքսիայի

կանխարգելումը,

6) ճիշտ է ցուցադրում զոնդով կերակրելը,

7) ճիշտ է կատարում բուժական լոգանք, կազմակերպում կանխարգելիչ միջոցառումներ:

321. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել քույրական գործընթացը ռախիտի, սպազմոֆիլիայի, էքսուդատիվ կատառալ դիաթեզի

ժամանակ

322. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում ռախիտի, սպազմոֆիլիայի, էքսուդատիվ կատառալ դիաթեզի պատճառները,

նպաստող գործոնները, հիմնական կլինիկական արտահայտությունները, սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ

բուժման սկզբունքները,

2) ճիշտ է կատարում մերսման և մարմնամարզության կոմպլեքսները ռախիտի ժամանակ,

3) ճիշտ է կազմակերպում ռախիտի սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ կանխարգելումը,

4) ճիշտ է ցուցադրում անհետաձգելի օգնությունը լարինգոսպազմի և ցնցումների ժամանակ,

5) ճիշտ է իրականացնում ինտուբացիայի և տրախեոստոմիայի կատարման մեթոդիական,

6) ճիշտ է կազմակերպում խնամքը, սնուցումը, կանխարգելումը և դիսպանսեր հսկողությունը

էքսուդատիվ կատառալ դիաթեզով հիվանդների մոտ:

323. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել քույրական գործընթացը շնչառական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

324. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում շնչառական համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

հիվանդությունների պատճառագիտությունն, դասակարգումը, կլինիկական նշանները, բարդությունները,

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները,



2) ճիշտ է իրականացնում օգնությունը հիպերթերմիայի, կեղծ կրուպի, բրոնխիալ ասթմայի նոպայի

ժամանակ,

3) ճիշտ է կազմակերպում մեկուսացման միջոցառումներ սուր շնչառական ինֆեկցիաների ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում հակաբիոտիկների հաշվարկում և ներարկում,

5) ճիշտ է որոշում և գրանցում շնչառության հաճախականությունը,

6) ճիշտ է իրականացնում «մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարում ծրագիրը» հազի,

դժվարաշնչության ժամանակ,

7) ճիշտ է կազմակերպում շնչառական հիվանդությունների բարդությունների կանխարգելումը և

դիսպանսեր հսկողությունը:

325. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Իրականացնել քույրական գործընթացը ստամոքսաղիքային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

326. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ստամոքսաղիքային համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, հիվանդությունների դաասկարգումը, առաջացման պատճառները, կլինիկան,

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները,

2) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի օգնությունը թունավորումների և փսխման ժամանակ,

3) ճիշտ է վերցնում կենսաբանական նյութը լաբորատոր հետազոտության համար,

4) 4)ճիշտ է իրականացնում «Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարում ծրագիրը»

փորլուծության ժամանակ,

5) ճիշտ է կազմակերպում կանխարգելիչ միջոցառումներ:

327. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Իրականացնել քույրական գործընթացը արյան և արյունաստեղծ համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ

328. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում արյան և արյանաստեղծ համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, հիվանդությունների զարգացման պատճառները, կլինիկան, ախտորոշումը,

բուժման սկզբունքները,

2) ճիշտ է ցուցաբերում անհետաձգելի օգնությունը քթային արյունահոսությունների ժամանակ

3) ճիշտ է ցուցաբերում անհետաձգելի օգնությունը հոդերի արյունազեղումների ժամանակ,

4) ճիշտ է վարում դիսպանսեր հսկողությունը արյան և արյունաստեղծ համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ,

5) ճիշտ է իրականացնում կանխարգելիչ միջոցառումներ:



329. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Իրականացնել քույրական գործընթացը սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

330. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում սրտանոթային համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, սրտի բնական արատների և ռևմատիզմի առաջացման պատճառները,

կլինիկան ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները,

2) ճիշտ է որոշում պուլսի առանձնահատկությունները, չափում զարկերակային ճնշումը,

3) ճիշտ է կատարում բիցիլինի ներարկումը,

4) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի օգնությունը ուշագնացության, կոլապսի ժամանակ,

5) ճիշտ է իրականացնում կանխարգելիչ միջոցառումները սրտանոթային համակարգի

հիվանդությունների ժամանակ:

331. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Իրականացնել քույրական գործընթացը միզային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

332. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում միզային համակարգի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

գլոմերուլոնեֆրիտի և պիելոնեֆրիտի առաջացման պատճառները, դասակարգումը, կլինիկան,

ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները,

2) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը միզային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ,

3) ճիշտ է հավաքում մեզը հետազոտությունների համար,

4) ճիշտ է կազմում հիվանդ երեխայի սննդակարգը,

5) ճիշտ է իրականացնում հիվանդների դիսպանսեր հսկողությունը և կանխարգելիչ միջոցառումները:

333. ՈՒսումնառության արդյունք 9 Իրականացնել քույրական գործընթացը ներզատական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

334. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ներզատական համակարգի անատոմո֊ֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները, շաքարայի դիաբետի առաջացման պատճառները, կլինիկան, ախտորոշումը,

բարդությունները, բուժման և կանխարգելման մեթոդները,

2) ճիշտ է իրականացնում արյան և մեզի մեջ շաքարի քանակի որոշումը,

3) ճիշտ է կատարում ինսուլինի ենթամաշկային ներարկում,

4) ճիշտ է կազմում համապատասխան դիետա շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաների համար,

5) ճիշտ է ցուցաբերում անհետաձգելի օգնություն կոմաների ժամանակ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

335. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-025



336. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել կիրառել քույրական գործընթացը մանկական վարակիչ

հիվանդությունների ժամանակ, իրականացնել հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

կատարել ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանում, կազմակերպել կանխարգելիչ միջոցառումներ:

337. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

338. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-002 «Մարդու նորմալ

անատոմիա, ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-003 «Մարդու նորմալ  անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` սիրտ-

անոթային, ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-

16-004 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի

կառուցվածքը և գործառույթները, նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները», ԲՄԲՄ-5-16-

005 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային

համակարգի և զգայարանների կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-008 «Դեղաբանություն»,

ԲՄԲՄ-5-16-010 «Ընդհանուր հիգիենա մարդու էկոլոգիայի հիմունքներով», ԲՄԲՄ-5-16-012

«Մանրէաբանություն և համաճարակաբանություն», ԲՄԲՄ-05-16-017 «Քույրական գործընթաց»

մոդուլները:

339. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

340. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել կանխարգելիչ միջոցառումներ և իրականացնել երեխաների խնամքը վարակիչ

հիվանդությունների ժամանակ

341. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում է ակտիվ իմունիզացիայի, պատվաստանյութերի հետ վարվելու հիմնական

սկզբունքներին,

2) ճիշտ է կատարում կանխարգելիչ պատվաստումները,

3) ճիշտ է տարբերակում և կանխարգելում հետպատվաստումային բարդությունները,

4) ճիշտ է ցուցաբերում օգնություն հետպատվաստումային բարդությունների ժամանակ,

5) ճիշտ է լրացնում շտապ հաղորդման քարտը,

6) ճիշտ է կազմակերպում հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

7) ճիշտ է կատարում ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանում:

342. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել քույրական գործընթացը տուբերկուլոզի ժամանակ

343. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տուբերկուլոզի պատճառագիտությունն, էպիդեմիոլոգիան, հիմանական



կլինիկական ձևերը, բարդությունները, ախտորոշման և բուժման մեթոդները,

2) ճիշտ է կատարում և գնահատում Մանթոփ փորձը,

3) ճիշտ է կատարում ԲՑԺ պատվաստում,

4) ճիշտ է հավաքում խորխը և վարակազերծում,

5) ճիշտ է նախապատրաստում երեխային ռենտգեն հետազոտության և բրոնխոսկոպիայի,

6) ճիշտ է իրականացնում կանխարգելիչ միջոցառումները և տուբերկուլոզով հիվանդացության իջեցմանն

ուղղված միջոցառումները:

344. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել քույրական գործընթացը դիֆթերիայի, կապույտ հազի ժամանակ

345. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում դիֆթերիայի, կապույտ հազի պատճառագիտությունն, էպիդեմիոլոգիան,

կլինիկական ձևերը, բարդությունները, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները,

2) ճիշտ է իրականացնում կարանտինային միջոցառումները,

3) ճիշտ է վերցնում կենսաբանական նյութը հետազոտությունների համար,

4) ճիշտ է ներարկում հակադիֆթերիտիկ շիճուկը,

5) ճիշտ է կիրառում հնգավալենտ պատվաստանյութը,

6) ճիշտ է ցուցաբերում բուժօգնություն կրուպի ժամանակ,

7) ճիշտ է կազմակերպում կանխարգելիչ միջոցառումներ:

346. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել քույրական գործընթացը մենինգոկոկային վարակի, ջրծաղիկի, համաճարակային

պարօտիտի ժամանակ

347. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում մենինգոկոկային վարակի, ջրծաղիկի, համաճարակային պարոտիտի

էթիոլոգիան, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները

2) ճիշտ է ստուգում մենինգեալ ախտանիշները,

3) ճիշտ է վերցնում կենսաբանական նյութը հետազոտությունների համար,

4) ճիշտ է կազմակերպում կարանտինային միջոցառումներ,

5) ճիշտ է կատարում ԿԿԽ պատվաստում,

6) ճիշտ է կազմակերպում հակահամաճարակային միջոցառումներ վարակի օջախում,

7) ճիշտ է կատարում ընթացիկ և եզրափակիչ վարակազերծում,

8) ճիշտ է նախապատրաստում լյումբալ պունկցիայի համար անհարժեշտ պարագաները,

9) ճիշտ է կազմակերպում հիվանդի խնամքը պունկցիայից հետո;



348. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Իրականացնել քույրական գործընթացը քութեշի, կարմրուկի, կարմրախտի, ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի

ժամանակ

349. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում քութեշի, կարմրուկի, կարմրախտի և ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի

պատճառագիտությունն, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան, բուժման սկզբունքները,

2) ճիշտ է կատարում ԿԿԽ պատվաստում,

3) ճիշտ է ներարկում հակակարմրուկային գամմա-գլոբուլին,

4) ճիշտ է կազմակերպում կարանտինային միջոցատումներ,

5) ճիշտ է կատարում ընթացիկ վարակազերծում վարակի օջախում:

350. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Իրականացնել քույրական գործընթացը սուր դիարեային հիվանդությունների ժամանակ

351. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում աղիքային վարակների պատճառագիտությունն, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան,

ախտորոշումը և բուժման սկզբունքները, վարման կանոնները և տալիս գաղափար դիսբակտերիոզի

մասին,

2) ճիշտ է իրականացնում օրալ ռեհիդրատացիան,

3) ճիշտ է կատարում ստամոքսի լվացումը և մաքրող հոգնան,

4) ճիշտ է հավաքում կենսաբանական նյութը հետազոտությունների նպատակով,

5) ճիշտ է կազմակերպում կարանտինային և կանխարգելիչ միջոցառումները,

6) ճիշտ է իրականացնում սուր դիարեային հիվանդություններով երեխաների դիսպանսեր հսկողությունը:

352. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Իրականացնել քույրական գործընթացը վիրուսային հեպատիտների ժամանակ

353. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում վիրուսային հեպատիտների պատճառագիտությունն, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան,

ախտորոշումը և բուժման սկզբունքները,

2) ճիշտ է գնահատում կղանքի և մեզի բնույթը,

3)ճիշտ է վերցնում արյուն բիոքիմիական հետազոտության նպատակով,

4) ճիշտ է կատարում պատվաստում և կրկնապատվաստում հեպատիտ В-ի դեմ,

5)ճիշտ է կազմակերպում կարանտինային և կանխարգելիչ միջոցառումները,

6)ճիշտ է իրականացնում դիսպանսեր հսկողությունը:

354. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Իրականացնել քույրական գործընթացը պոլիոմիելիտի ժամանակ

355. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում պոլիոմիելիտի պատճառագիտությունն, էպիդեմիոլոգիան, կլինիկան,

ախտորոշումը և բուժման սկզբունքները,



2) ճիշտ է կատարում պատվաստում և կրկանապատվաստում պոլիոմիելիտի դեմ,

3) ճիշտ է ստուգում ջլային ռեֆլեքսները,

4) ճիշտ է կազմակերպում կարանտինային և կանխարգելիչ միջոցառումներ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

356. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ- 05-16 -026

357. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ներքին հիվանդությունների ժամանակ քույրական

գործընթաց իրականացնելու և անհետաձգելի մինչբժշկական օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ:

358. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

359. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-002 «Մարդու նորմալ

անատոմիա, ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-003 «Մարդու նորմալ  անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` սիրտ-անոթային,

ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-004

«Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի

կառուցվածքը և գործառույթները, նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները», ԲՄԲՄ-5-16-

005 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային

համակարգի և զգայարանների կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-008 «Դեղաբանություն»,

ԲՄԲՄ-5-16-010 «Ընդհանուր հիգիենա մարդու էկոլոգիայի հիմունքներով», ԲՄԲՄ-5-16-012

«Մանրէաբանություն և համաճարակաբանություն», ԲՄԲՄ-05-16-017 «Քույրական գործընթաց»

մոդուլները:

360. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

361. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Իրականացնել քույրական գործընթացը շնչառական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

362. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հավաքում տեղեկատվություն շնչառական համակարգի հիվանդություններով պացիենտներից,

2) ճիշտ է նախապատրաստում գործիքային և լաբորատոր քննություններին՝ սպիրոգրաֆիա,

պիկֆլյուոմետրիա, ռենտգեն հետազոտություն, բրոնխոսկոպիա, արյան, մեզի, խորխի հետազոտություն,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը բրոնխիտի, թոքաբորբի, բրոնխային ասթմայի,

պլևրիտի, թոքի քաղցկեղի ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները,

5) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին դեղորայքի ընդունման և ինքնախնամքի տարրերը,



6) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը բրոնխային ասթմայի ժամանակ:

363. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել քույրական գործընթացը սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

364. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հավաքագրում տեղեկատվություն պացիենտից սիրտ-անոթային հիվանդությունների ժամանակ,

2) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ռևմատիզմի, սրտի արատների, զարկերակային

հիպերտենզիայի ժամանակ,

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը սրտի իշեմիկ հիվանդության, աթերոսկլերոզի,

ստենոկարդիայի միոկարդի ինֆարկտի ժամանակ,

4) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը սուր սրտային և անոթային անբավարարության,

քրոնիկ սրտային անբավարարության ժամանակ,

5) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին (էսգ,

ռենտգեն,արյան, մեզի հետազոտություն),

6) ճիշտ է իրականացնում զարկերակային ճնշման չափումը, պուլսի և շնչառության հաշվումը,

7) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը հիպերտոնիկ կրիզի, սրտային

ասթմայի, ստենոկարդիայի, սրտամկանի ինֆարկտի, ուշագնացության, կոլլապսի և շոկի ժամանակ:

365. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել քույրական գործընթացը աղեստամոքսային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

366. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվության հավաքումը մարսողական համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին՝ զոնդային

3) հետազոտություններ, ռենտգեն հետազոտություն, մեզի, լեղու, արյան, կղանքում թաքնված արյան

հետազոտություններ,

4) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը գաստրիտի, ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային

հիվանդության,ստամոքսի քաղցկեղի ժամանակ,

5) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը լյարդի, լեղուղիների, աղիների հիվանդությունների

ժամանակ,

6) ճիշտ է իրականացնում խնամքի մանիպուլյացիաները,

7) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին սննդակարգի և դեղորայքի ընդունման առանձնահատկությունները,

8) ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը ստամոքսի արյունահոսւթյան և

լեղաքարային խիթի ժամանակ:



367. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել քույրական գործընթացը արտազատական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

368. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվության հավաքումը արտազատական համակարգի

հիվանդությունների ժամանակ,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր հետազոտությունների (ռենտգեն,

քննություն,ուրոգրաֆիա, Զիմնիցկու, Ադդիս-Կակովսկու, Նեչիպորենկոյի, տեստ-շերտիկի

հետազոտություն),

3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը գլոմերուլոնեֆրիտների, պիելոնեֆրիտների,

երիկամաքարային հիվանդության, քրոնիկ երիկամային անբավարարության ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները,

5) ճիշտ է ուսուցանում դեղորայքի ընդունման և սննդակարգի առանձնահատկությունները այս

հիվանդությունների ժամանակ:

369. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Իրականացնել քույրական գործընթացը ներզատական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

370. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ներզատական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից

տեղեկատվության հավաքումը,

2)ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին (արյան, մեզի

հետազոտություն, ռենտգեն հետազոտություն T3, T4, TTT-ի որոշում, գլյուկոմետրիա, մեզում,արյան մեջ

գլյուկոզայի մակարդակի որոշում),

3)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը դիֆուզ տոքսիկ խպիպի, հիպոթիրեոզի էնդեմիկ

խպիպի, շաքարային դիաբետի, ճարպակալման ժամանակ,

4)ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին ինսուլինի ներարկման և ինքնախնամքի հմտությունները,

5)ճիշտ է տարբերակում հիպեր և հիպոգլիկեմիկ կոմաները և ցուցաբերում առաջին մինչբժշկական

օգնությունը նրանցից յուրաքանչյուրի ժամանակ,

6)ճիշտ է ուսուցանում սննդակարգի և դեղորայքի ընդունման առանձնահատկությունները,

7)ճիշտ է կատարում խնամքի մունիպուլյացիաները:

371. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Իրականացնել քույրական գործընթացը արյունաստեղծ համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

372. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արյունաստեղծ համակարգի հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից

տեղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին,



3) ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը անեմիաների և լեյկոզների ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները,

5) ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին սնուցման և դեղորայքի ընդունման կարգը:

373. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Իրականացնել քույրական գործընթացը պարբերական և ոսկրահոդային համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ

374. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ոսկրամկանային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ պացիենտից

տեղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին,

3)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը ռևմատոիդ պոլիարթրիտի և պարբերական

հիվանդության ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում խնամքի մանիպուլյացիաները,

5)ճիշտ է ուսուցանում պացիենտին սնուցման և դեղորայքի ընդունման կարգը:

375. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Իրականացնել քույրական գործընթացը ալերգոզների ժամանակ

376. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ալերգոզների ժամանակ պացիենտից տեղեկատվության հավաքումը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում պացիենտին գործիքային և լաբորատոր քննություններին,

3)ճիշտ է իրականացնում քույրական գործընթացը անաֆիլակտիկ շոկի, դեղորայքային հիվանդության,

եղնջացանի, Քվինկեի այտուցի ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում խնամքի մունիպուլյացիաները,

5)ճիշտ է ուսուցանում սնուցման և դեղորայքի ընդունման կարգը,

6)ճիշտ է իրականացնում անհետաձգելի մինչբժշկական օգնությունը Քվինկեի այտուցի, անաֆիլակտիկ

շոկի ժամանակ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԵՐՍՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ»

377. Մոդուլի դասիչը ԲՄ ԲՄ - 05-16-027

378. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մերսման մեթոդների կիրառման և տեխնիկայի

իրականացման անհրաժեշտ կարողություններ և գործնական հմտություններ:

379. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

380. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-003 «Մարդու նորմալ



անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` սիրտ-անոթային, ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի

կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-004 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝

վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները,

նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները», ԲՄԲՄ-5-16-005 «Մարդու նորմալ անատոմիա,

ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային համակարգի և զգայարանների

կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-011 «Ախտաբանական անատոմիա և ախտաբանական

ֆիզիոլոգիա» մոդուլները:

381. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

382. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել մարդու օրգան-համակարգերի անատոմիական և ֆիզիոլոգիական հիմունքներին, լատիներեն

անատոմիական տերմինաբանությանը

383. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարդու օրգան-համակարգերի անատոմիական կառուցվածքը,

2) ճիշտ է տարբերակում կենսական օրգան-համակարգերի ֆիզիոլոգիան,

3) ճիշտ է տարբերակում լատիներեն անատոմիական տերմինաբանությունը:

384. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել մերսողի աշխատանքը, պահպանել մերսման կանոնները և հիգիենիկ հիմունքները

385. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկաացնում մերսողից և մերսվողից պահանջվող անհրաժեշտ պայմանները,

2) ճիշտ է բացատրում մերսման մեթոդիկայում կիրառվող ընդհանուր և անձնական հիգիենան,

3) ճիշտ է օգտվում գլանաբարձերից,

4) ճիշտ է օգտագործում համապատասխան քսուքներ՝ ըստ տեսակի և քանակի,

5) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը մերսման ժամանակ,

6) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները:

386. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել մերսման ընդհանուր մեթոդներին և տեխնիկային

387. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ձեռքի այն հատվածները, որով կատարվում է մերսում,

2) ճիշտ է տարբերակում մերսման հիմնական ուղղությունները (ուղղագիծ, զիգզագաձև, պարուրաձև,

օղակաձև),

3) ճիշտ է տարբերակում մերսման հիմնական ձևերը (երկու ձեռքով միաժամանակ, փոփոխական,

կոմբինացված, կոնցենտրիկ, ծանրացումով),

4) ճիշտ է տարբերակում շփում հնարքի հիմնական և օժանդակ հնարքները, նրա մեթոդական



ցուցումները,

5) 5)ճիշտ է տարբերակում տրորում հնարքի հիմնական և օժանդակ հնարքները, նրա մեթոդական

ցուցումները,

6) ճիշտ է տարբերակում ճմլում հնարքի հիմնական և օժանդակ հնարքները, նրա մեթոդական

ցուցումները,

7) ճիշտ է տարբերակում թրթռում հնարքի տեսակները, նրա մեթոդական ցուցումները,

8) ճիշտ է տարբերակում հարվածային հնարքների տեսակները, նրա մեթոդական ցուցումները,

9) ճիշտ է տարբերակում մերսման հնարքների դրդող և արգելակող ազդեցությունները,

10) ճիշտ է իրականացնում մերսումը՝ պահպանելով հնարքների ուղղությունները, ձևերը,

հաջորդականությունը:

388. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել մերսում հատուկ սարքերի միջոցով

389. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը,

2) ճիշտ է տարբերակում մեթոդական ցուցումներն ու հակացուցումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումային մերսման (թրթռամերսում, վաակումային մերսում) կատարման

մեթոդիկային և տեխնիկային,

4) ճիշտ է օգտագործում մերսման ժամանակ կիրառվող քսուքները,

5) ճիշտ է պահապանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները,

6) ճիշտ է օգտվում սարքերից,

7) ճիշտ է իրականացնում սարքավորումային մերսում՝ պահպանելով կատարման մեթոդիկան և

տեխնիկան,

8) ճիշտ է զուգակցում սարքավորումային մերսումը մերսման այլ տեսակների հետ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԵՐՍՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ՝ ՄԱՍՆԱԿԻ ՄԵՐՍՈՒՄ»

390. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 0516--028

391. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մերսման տեխնիկայի իրականացման անհրաժեշտ

կարողություններ և գործնական հմտություններ անատոմիական տարբեր հատվածներում:

392. Մոդուլի տևողությունը 54 Ժամ

393. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-05-16-027 «Մերսման մեթոդներ

և տեխնիկա» մոդուլը:



394. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

395. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել մարդու անատոմիական հատվածների չափաբաժանմանը

396. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում մարդու անատոմիական հատվածները,

2) ճիշտ է տարբերակում վերին և ստորին վերջույթների անատոմիական չափաբաժանումը,

3) ճիշտ է տարբերակում իրանի անատոմիական չափաբաժանումը` մեջք, կրծքավանդակ, որովայն:

397. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տարբերակել մերսման ֆիզիոլոգիական ազդեցության մեխանիզմները օրգանիզմի վրա

398. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում մերսման մեխանիկական ազդեցությունը,

2) ճիշտ է բացատրում մերսման նյարդառեֆլեկտոր ազդեցությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում մերսման ազդեցությունը անոթների վրա (երակ, զարկերակ),

4) ճիշտ է բացատրում մերսման հումորալ ազդեցության մեխանիզմը,

5) ճիշտ է բացատրում մերսման ազդեցության մեխանիզմը մաշկի մեխանոռեցեպտորների վրա,

6) ճիշտ է տարբերակում մերսման տոնուսավորող և հանգստացնող դրդող և արգելակող ազդեցության

մեխանիզմները:

399. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային անատոմիական տարբեր հատվածներում

400. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում վերին և ստորին վերջույթների մերսման ուղղությունները,

2) ճիշտ է տարբերակում իրանի (մեջք, կրժքավանդակ, որովայն) մերսման ուղղությունները,

3) ճիշտ է տարբերակում գլխի (մազածածկ մաս, դեմք, պարանոց),

4) ճիշտ է տարբերակում ցուցումներն ու հակացուցումները,

5) ճիշտ է իրականացնում հիմնական և օժանդակ հնարքների կատարումը` պահպանելով մերսման ձևերը,

ուղղություններն ու հերթականությունը:

401. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել մերսման մեթոդիկան և տեխնիկան անատոմիական տարբեր հատվածներում

402. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը տարբեր անատոմիական հատվածներում

մերսում կատարելիս,

2) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները,

3) ճիշտ է օգտագործում մերսման ժամանակ կիրառվող քսուքները,

4) ճիշտ է իրականացնում մերսման հնարքների կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան տարբեր

անատոմիական հատվածներում:



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄԸ ՀԵՆԱՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»

403. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ-05-16--029

404. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բուժական մերսում իրականացնելու անհրաժեշտ

կարողություններ և գործնական հմտություններ հենաշարժողական համակարգի տարբեր տեսակի

վնասվածքների և հիվանդությունների ժամանակ:

405. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

406. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-003 «Մարդու նորմալ

անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` սիրտ-անոթային, ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի

կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-004 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝

վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները,

նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները», ԲՄԲՄ-5-16-005 «Մարդու նորմալ անատոմիա,

ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային համակարգի և զգայարանների

կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-011 «Ախտաբանական անատոմիա և ախտաբանական

ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-05-16-023 «Մասնավոր  վիրաբուժություն» մոդուլները:

407. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

408. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել մերսողի աշխատանքը, պահպանել մերսման կանոնները և հիգիենիկ հիմունքները

409. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկաացնում մերսողից և մերսվողից պահանջվող անհրաժեշտ պայմանները,

2) ճիշտ է բացատրում մերսման մեթոդիկայում կիրառվող ընդհանուր և անձնական հիգիենան,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժող բժշկին հիվանդի առողջական վիճակը,

4) ճիշտ է օգտագործում համապատասխան քսուքներ՝ ըստ տեսակի և քանակի,

5) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները,

6) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը մերսման ժամանակ:

410. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել բուժական մերսմանը հենաշարժողական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

411. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում վնասվածքների (հոդախախտ, սալջարդ, կոտրվածքներ, կապանների գերձգում,

պատռվածք) և ողնաշարային հիվանդությունների (օստեոխոնդրոզ, սկոլիոզ, Բեխտերևի հիվանդություն և

այլն) պատճառագիտությունն,ախտածնությունը, կլինիկական ախտանշանները,



2) ճիշտ է տարբերակում մերսման նշանակությունն ու ազդեցությունը, ցուցումները և հակացուցումները

հենաշարժողական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ,

3) ճիշտ մոտեցում է ցուցաբերում հիվանդին` հաշվի առնելով նրա տարիքը, սեռը, հիվանդության

բարդության աստիճանը,

4) ճիշտ է տարբերակում բուժական մերսման տեղակայումը համապատասխան հիվանդության

ժամանակ,

5) ճիշտ է պահպանում բուժական մերսման մեթոդիկան և տեխնիկան,

6) ճիշտ է տարբերակում բուժական մերսման ժամաքանակը, կուրսի տևողությունը և կրկնման

հաճախականությունը,

7) ճիշտ է տալիս խորհրդատվություն հիվանդին:

412. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել բուժական մերսում հենաշարժողական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

413. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում բուժական մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային,

2) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը,

3) ճիշտ է տարբերակում ցուցումներն ու հակացուցումները,

4) ճիշտ է տիրապետում հնարքների հաջորդականությանը`պահպանելով ուղղությունները,

5) ճիշտ է պահպանում մերսման տևողությունը,

6) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները,

7) ճիշտ է օգտվում մերսման քսուքներից,

8) ճիշտ է իրականացնում մերսումը` պահպանելով կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան,

9) ճիշտ է զուգակցում բուժական մերսումը բուժական ֆիզկուլտուրայի և ֆիզիոթերապևտիկ այլ

միջոցառումների հետ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՎՊԵՐԻՖԵՐԻԿ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆՆԵՐԻ ՎՆԱՍՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ»

414. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ-05-16-030

415. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կենտրոնական և պերիֆերիկ նյարդային

հիվանդությունների ժամանակ բուժական մերսում իրականացնելու անհրաժեշտ կարողություններ և

գործնական հմտություններ:



416. Մոդուլի տևողությունը 72 Ժամ

417. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-019 «Նյարդային և

հոգեկան հիվանդություններ» մոդուլը:

418. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

419. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել մերսողի աշխատանքը, պահպանել մերսման կանոնները և հիգիենիկ հիմունքները

420. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկաացնում մերսողից և մերսվողից պահանջվող անհրաժեշտ պայմանները,

2) ճիշտ է բացատրում մերսման մեթոդիկայում կիրառվող ընդհանուր և անձնական հիգիենայի

կանոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժող բժշկին հիվանդի առողջական վիճակի մասին,

4) ճիշտ է օգտագործում համապատասխան քսուքներ՝ ըստ տեսակի և քանակի,

5) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները,

6) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը մերսման ժամանակ:

421. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել բուժական մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային կենտրոնական և ծայրամասային

նյարդային համակարգի հիվանդությունների, նյարդային ցողունների վնասման ժամանակ

422. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգի հիվանդությունների

(նևրոզ, նևրալգիաներ և այլն) պատճառագիտությունն, ախտածնությունը, կլինիկական ախտանշանները,

2) ճիշտ է տարբերակում կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգի հիվանդությունների,

նյարդային ցողունների վնասնան ժամանակ մերսման նշանակությունն ու ազդեցությունը,

3) ճիշտ մոտեցում է ցուցաբերում հիվանդին` հաշվի առնելով նրա տարիքը, սեռը, հիվանդության

բարդության աստիճանը,

4) ճիշտ է տարբերակում բուժական մերսման տեղակայումը համապատասխան հիվանդության ժամանակ,

5) ճիշտ է պահպանում բուժական մերսման մեթոդիկան և տեխնիկան,

6) ճիշտ է տարբերակում բուժական մերսման ժամաքանակը, կուրսի տևողությունը և կրկնման

հաճախականությունը,

7) ճիշտ է տալիս խորհրդատվություն հիվանդին:

423. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել բուժական մերսում կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգի



հիվանդությունների, նյարդային ցողունների վնասման ժամանակ

424. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում բուժական մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային,

2) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը,

3) ճիշտ է տարբերակում ցուցումներն ու հակացուցումները,

4) ճիշտ է տիրապետում թուլացնող-հանգստացնող և գրգռող-տոնուսավորող հնարքների կատարման

մեթոդիկային,

5) ճիշտ է տարբերակում համապատասխան նյարդային հիվանդության ժամանակ մերսման տեսակի

կիրառունը ըստ ազդեցության մեխանիզմի,

6) ճիշտ է տիրապետում հնարքների հաջորդականությանը`պահպանելով ուղղությունները,

7) ճիշտ է պահպանում մերսման տևողությունը,

8) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները,

9) ճիշտ է օգտվում մերսման քսուքներից,

10)ճիշտ է իրականացնում մերսումը` պահպանելով կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄԸ ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ԵՎ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԺԱՄԱՆԱԿ»

425. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ-05-16-031

426. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել սիրտանոթային և շնչառական համակարգի

հիվանդությունների ժամանակ բուժական մերսում իրականացնելու անհրաժեշտ կարողություններ և

գործնական հմտություններ:

427. Մոդուլի տևողությունը 30 Ժամ

428. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-026 «Ներքին

հիվանդություններ» մոդուլը:

429. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

430. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել մերսողի աշխատանքը, պահպանել մերսման կանոնները և հիգիենիկ հիմունքները

431. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում մերսողին և մերսվողին ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է բացատրում մերսման մեթոդիկայում կիրառվող ընդհանուր և անձնական հիգիենայի



կանոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժող բժշկին հիվանդի առողջական վիճակը,

4) ճիշտ է օգտագործում համապատասխան քսուքներ՝ ըստ տեսակի և քանակի,

5) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները,

6) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը մերսման ժամանակ:

432. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել բուժական մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային սիրտանոթային և շնչառական

համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

433. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում սիրտանոթային և շնչառական համակարգի, հիվանդությունների

(ինֆարկտ,ասթմա,բռոնխիտ և այլն) պատճառագիտություն, ախտածնությունը, կլինիկական

ախտանշանները,

2) ճիշտ է տարբերակում մերսման նշանակությունն ու ազդեցությունը, ցուցումները և հակացուցումները

սիրտանոթային և շնչառական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ,

3) ճիշտ մոտեցում է ցուցաբերում հիվանդին` հաշվի առնելով նրա տարիքը, սեռը, հիվանդության

բարդության աստիճանը,

4) ճիշտ է տարբերակում բուժական մերսման տեղակայումը համապատասխան հիվանդությայան

ժամանակ,

5) ճիշտ է պահպանում բուժական մերսման մեթոդիկան և տեխնիկան,

6) ճիշտ է տարբերակում բուժական մերսման ժամաքանակը, կուրսի տևողությունը և կրկնման

հաճախականությունը,

7) ճիշտ է տալիս խորհրդատվություն հիվանդին:

434. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել բուժական մերսում սիրտանոթային և շնչառական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ

435. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում բուժական մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային,

2) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը,

3) ճիշտ է տարբերակում ցուցումներն ու հակացուցումները,

4) ճիշտ է տիրապետում հնարքների հաջորդականությանը`պահպանելով ուղղությունները,

5) ճիշտ է պահպանում մերսման տևողությունը,

6) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները,

7) ճիշտ է օգտվում մերսման քսուքներից,



8) ճիշտ է իրականացնում մերսումը` պահպանելով կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան,

9) ճիշտ է զուգակցում բուժական մերսումը շնչառական վարժությունների և ֆիզիոթերապևտիկ այլ

պրոցեդուրաների հետ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄԸ ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ

ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ»

436. Մոդուլի դասիչը ԲՄ ԲՄ-05-16-032

437. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել աղեստամոքսային համակարգի և նյութափոխանակության

խանգարումների հետ կապված հիվանդությունների ժամանակ բուժական մերսում իրականացնելու

անհրաժեշտ  կարողություններ և գործնական հմտություններ:

438. Մոդուլի տևողությունը 24 ժամ

439. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-011 «Ախտաբանական

անատոմիա և ախտաբանական ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-026 «Ներքին հիվանդություններ» մոդուլները:

440. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

441. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել մերսողի աշխատանքը, պահպանել մերսման կանոնները և հիգիենիկ հիմունքները

442. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկաացնում մերսողից և մերսվողից պահանջվող անհրաժեշտ պայմանները,

2) ճիշտ է բացատրում մերսման մեթոդիկայում կիրառվող ընդհանուր և անձնական հիգիենայի

կանոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժող բժշկին հիվանդի առողջական վիճակը,

4) ճիշտ է օգտագորժում համապատասխան քսուքներ՝ ըստ տեսակի և քանակի,

5) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները,

6) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը մերսման ժամանակ:

443. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել բուժական մերսմանը աղեստամոքսային համակարգի և նյութափոխանակության

խանգարումների հետ կապված հիվանդությունների ժամանակ

444. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում աղեստամոքսային համակարգի և նյութափոխանակության խանգարումների

հետ կապված հիվանդությունների (փորկապություն,գաստրիտ,ճարպակալում և այլն)

պատճառագիտությունն, ախտածնությունը, կլինիկական ախտանշանները,



2) ճիշտ է տարբերակում մերսման նշանակությունն ու ազդեցությունը, ցուցումները և հակացուցումները

աղեստամոքսային համակարգի և նյութափոխանակության խանգարումների հետ կապված

հիվանդությունների ժամանակ,

3) ճիշտ մոտեցում է ցուցաբերում հիվանդին` հաշվի առնելով նրա տարիքը, սեռը, հիվանդության

բարդության աստիճանը,

4) ճիշտ է տարբերակում բուժական մերսման տեղակայումը համապատասխան հիվանդության

ժամանակ,

5) ճիշտ է պահպանում բուժական մերսման մեթոդիկան և տեխնիկան,

6) ճիշտ է տարբերակում բուժական մերսման ժամաքանակը, կուրսի տևողությունը և կրկնման

հաճախականությունը,

7) ճիշտ է տալիս խորհրդատվություն հիվանդին:

445. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել բուժական մերսում աղեստամոքսային համակարգի, նյութափոխանակության խանգարումների

հետ կապված հիվանդությունների ժամանակ

446. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում բուժական մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային,

2) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը,

3) ճիշտ է տարբերակում ցուցումներն ու հակացուցումները,

4) ճիշտ է տիրապետում հնարքների հաջորդականությանը`պահպանելով ուղղությունները,

5) ճիշտ է պահպանում մերսման տևողությունը,

6) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները,

7) ճիշտ է օգտվում մերսման քսուքներից,

8) ճիշտ է իրականացնում մերսումը` պահպանելով կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան,

9) ճիշտ է զուգակցում բուժմերսումը բուժական ֆիզկուլտուրայի և ֆիզիոթերապևտիկ այլ

պրոցեդուրաների հետ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄԸ ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ, ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԺԱՄԱՆԱԿ  ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ»

447. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-033

448. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել միզասեռական համակարգի, մաշկային

հիվանդությունների ժամանակ և ներքին օրգանների վիրահատություններից հետո բուժական մերսում



իրականացնելու անհրաժեշտ կարողություններ և գործնական հմտություններ:

449. Մոդուլի տևողությունը 24 ժամ

450. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-011 «Ախտաբանական

անատոմիա և ախտաբանական ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-018 «Մաշկային և սեռավարակ

հիվանդություններ», ԲՄԲՄ-5-16-020 «Վարակիչ հիվանդություններ», ԲՄԲՄ-5-16-026 «Ներքին

հիվանդություններ» մոդուլները:

451. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

452. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել մերսողի աշխատանքը, պահպանել մերսման կանոնները և հիգիենիկ հիմունքները

453. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկաացնում մերսողից և մերսվողից պահանջվեղ անհրաժեշտ պայմանները,

2) ճիշտ է բացատրում մերսման մեթոդիկայում կիրառվող ընդհանուր և անձնական հիգիենայի

կանոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժող բժշկին հիվանդի առողջական վիճակը,

4) ճիշտ է օգտագորժում համապատասխան քսուքներ՝ ըստ տեսակի և քանակի,

5) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները,

6) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը մերսման ժամանակ:

454. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել բուժական մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային միզասեռական, մաշկային

հիվանդությունների (պսորիազ, էկզեմա) ժամանակ և ներքին օրգանների վիրահատություններից հետո

455. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում միզասեռական համակարգի, մաշկային հիվանդությունների (պսորիազ,էկզեմա/

պատճառագիտությունն,ախտածնությունը, կլինիկական ախտանշանները,

2) ճիշտ է տարբերակում մերսման նշանակությունն ու ազդեցությունը, ցուցումները և հակացուցումները

միզասեռական, մաշկային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ և ներքին օրգանների

վիրահատություններից հետո,

3) ճիշտ մոտեցում է ցուցաբերում հիվանդին` հաշվի առնելով նրա տարիքը, սեռը, հիվանդության

բարդության աստիճանը,

4) ճիշտ է տարբերակում բուժական մերսման տեղակայումը համապատասխան հիվանդության ժամանակ:

5) ճիշտ է պահպանում բուժական մերսման մեթոդիկան և տեխնիկան,

6) ճիշտ է տարբերակում բուժական մերսման ժամաքանակը, կուրսի տևողությունը և կրկնման



հաճախականությունը,

7) ճիշտ է տալիս խորհրդատվություն հիվանդին:

456. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել բուժական մերսում միզասեռական համակարգի, մաշկային հիվանդությունների ժամանակ և

ներքին օրգանների վիրահատություններից հետո

457. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում բուժական մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային,

2) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը,

3) ճիշտ է տարբերակում ցուցումներն ու հակացուցումները,

4) ճիշտ է տիրապետում հնարքների հաջորդականությանը` պահպանելով ուղղությունները,

5) ճիշտ է պահպանում մերսման տևողությունը,

6) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները,

7) ճիշտ է օգտվում մերսման քսուքներից,

8) ճիշտ է իրականացնում մերսումը` պահպանելով կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՇԱՐԱԿՑԱՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՇՈՒՐՋՈՍԿՐՅԱ ՄԵՐՍՈՒՄ»

458. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ-05-16-034

459. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել շարակցահյուսվածքային և շուրջոսկրյա մերսման

իրականացման կարողություններ:

460. Մոդուլի տևողությունը 42 Ժամ

461. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-003 «Մարդու նորմալ

անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` սիրտ-անոթային, ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի

կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-004 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝

վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները,

նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները», ԲՄԲՄ-5-16-005 «Մարդու նորմալ անատոմիա,

ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային համակարգի և զգայարանների

կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-011 «Ախտաբանական անատոմիա և ախտաբանական

ֆիզիոլոգիա» մոդուլները:

462. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:



463. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել մերսողի աշխատանքը, պահպանել մերսման կանոնները և հիգիենիկ հիմունքները

464. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկաացնում մերսողից և մերսվողից պահանջվող անհրաժեշտ պայմանները,

2) ճիշտ է բացատրում մերսման մեթոդիկայում կիրառվող ընդհանուր և անձնական հիգիենայի

կանոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժող բժշկին հիվանդի առողջական վիճակը,

4) ճիշտ է օգտագորժում համապատասխան քսուքներ՝ ըստ տեսակի և քանակի,

5) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները,

6) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը մերսման ժամանակ:

465. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել շարակցահյուսվածքային և շուրջոսկրյա մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային

466. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում շարակցական հյուսվածքի տեսակները` ըստ կառուցվածքի և ֆունկցիայի,

2) ճիշտ է տարբերակում Զախարին-Գեդի գոտիների տեղակայումը, ռեֆլեկտոր զոննաները,

հայտնաբերման մեթոդները,

3) ճիշտ է տարբերակում նրա դիագնոստիկ նշանակությունը հիվանդությունների ժամանակ, ցուցումներն

ու հակացուցումները,

4) ճիշտ է տարբերակում շուրջոսկրյա մերսման ազդեցությունն ու նշանակությունը օրգանիզմի վրա,

5) ճիշտ է տարբերակում տարբեր հիվանդությունների ժամանակ մերսման ենթակա հատվածը,

6) ճիշտ է տարբերակում մերսման ժամաքանակը, կուրսի տևողությունը:

467. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել շարակցահյուսվածքային և շուրջոսկրյա  մերսում

468. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում բուժական մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային,

2) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը,

3) ճիշտ է տարբերակում ցուցումներն ու հակացուցումները,

4) ճիշտ է տիրապետում հնարքների հաջորդականությանը`պահպանելով ուղղությունները,

5) ճիշտ է պահպանում մերսման տևողությունը,

6) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները,

7) ճիշտ է օգտվում մերսման քսուքներից,

8) ճիշտ է իրականացնում մերսումը` պահպանելով կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան,

9) ճիշտ է զուգակցում բուժական մերսումը բուժֆիզկուլտուրայի և այլ ֆիզիոթերապևտիկ

միջամտությունների հետ:



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍԵԳՄԵՆՏԱՐ ՄԵՐՍՈՒՄ»

469. Մոդուլի դասիչը ԲՄ ԲՄ - 05-16-035

470. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել սեգմենտար մերսման իրականացման մեթոդիկայի և

տեխնիկայի վերաբերյալ անհրաժեշտ կարողություններ և հմտություններ տարբեր տեսակի

հիվանդությունների ժամանակ:

471. Մոդուլի տևողությունը 54 Ժամ

472. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-011 «Ախտաբանական

անատոմիա և ախտաբանական ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-019 «Նյարդային և հոգեկան

հիվանդություններ», ԲՄԲՄ-5-16-020 «Վարակիչ հիվանդություններ», ԲՄԲՄ-5-16-021

«Վերականգնողական և ավանդական բժշկություն», ԲՄԲՄ-5-16-022 «Ընդհանուր վիրաբուժություն»,

ԲՄԲՄ-5-16-026 «Ներքին հիվանդություններ» մոդուլները:

473. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

474. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել մերսողի աշխատանքը, պահպանել մերսման կանոնները և հիգիենիկ հիմունքները

475. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկաացնում մերսողից և մերսվողից պահանջվեղ անհրաժեշտ պայմանները,

2) ճիշտ է բացատրում մերսման մեթոդիկայում կիրառվող ընդհանուր և անձնական հիգիենայի

կանոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բուժող բժշկին հիվանդի առողջական վիճակը,

4) ճիշտ է օգտագորժում համապատասխան քսուքներ՝ ըստ տեսակի և քանակի,

5) ճիշտ է պահպանում անվտանգության կանոնները,

6) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը մերսման ժամանակ:

476. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել մարմնի սեգմենտար կառուցվածքին, հայտնաբերել ռեֆլեկտոր փոփոխությունները

477. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարմնի սեգմենտար կառուցվածքը,

2) ճիշտ է տարբերակում սեգմենտ, շարժող սեգմենտ, սեգմենտար հատված հասկացությունները,

3) ճիշտ է տարբերակում սեգմենտար հատվածների լատիներեն տերմինաբանությանը,

4) ճիշտ է պատկերացնում նյարդային համակարգի դերը սեգմենտար մերսման ժամանակ,

5) ճիշտ է տարբերակում ռեֆլեկտոր փոփոխությունների առկայությունը մկաններում,



6) ճիշտ է կատարում մերսման չափաբաժանումը` ըստ ժամաքանակի և տեղակայման:

478. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել սեգմենտար մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային

479. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում հիվանդությունների ժամանակ սեգմենտար մերսման դիագնոստիկ

նշանակությունը, ցուցումներն ու հակացուցումները,

2) ճիշտ է տարբերակում սեգմենտար մերսման բուժական ազդեցությունն ու նշանակությունը,

3) ճիշտ է տարբերակում համապատասխան հիվանդության ժամանակ մերսման ժամաքանակը և կուրսի

տևողությունը,

4) ճիշտ է տիրապետում սեգմենտար մերսման դասական հնարքներին:

480. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել սեգմենտար մերսում տարբեր օրգան համակարգերի հիվանդությունների ժամանակ

481. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում սեգմենտար մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային,

2) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը,

3) ճիշտ է տարբերակում ցուցումներն ու հակացուցումները,

4) ճիշտ է տիրապետում սեգմենտար մերսման հնարքների հաջորդականությանը`պահպանելով

ուղղությունները,

5) ճիշտ է տարբերակում մերսման չափաբաժանումը ըստ սեգմենտար հատվածների,

6) ճիշտ է պահպանում մերսման տևողությունը,

7) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները,

8) ճիշտ է օգտվում մերսման քսուքներից,

9) ճիշտ է իրականացնում մերսումը` պահպանելով կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան,

10) ճիշտ է զուգակցում սեգմենտար մերսումը մերսման այլ տեսակների և ֆիզիոթերապևտիկ

պրոցեդուրաների հետ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԵՏԱՅԻՆ ՄԵՐՍՈՒՄ»

482. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-036

483. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կետային  մերսման իրականացման մեթոդիկայի և

տեխնիկայի անհրաժեշտ կարողություններ և հմտություններ տարբեր տեսակի հիվանդությունների

ժամանակ:

484. Մոդուլի տևողությունը 24 ժամ



485. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-003 «Մարդու նորմալ

անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` սիրտ-անոթային, ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի

կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-004 «Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝

վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները,

նյութափոխանակության և վիտամինների տեսակները», ԲՄԲՄ-5-16-005 «Մարդու նորմալ անատոմիա,

ֆիզիոլոգիա՝ արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի, նյարդային համակարգի և զգայարանների

կառուցվածքը և գործառույթները», ԲՄԲՄ-5-16-011 «Ախտաբանական անատոմիա և ախտաբանական

ֆիզիոլոգիա» մոդուլները:

486. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

487. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կետային մերսման հիմունքները

488. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կետային մերսման զարգացման պատմությունը,

2) ճիշտ է տարբերակում կետային մերսման ազդեցության մեխանիզմները օրգանիզմի վրա,

3) ճիշտ է տարբերակում կետային մերսման սկզբունքները ի տարբերություն ասեղնաբուժության:

489. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տարբերակել  կենսաբանական ակտիվ կետերի հայտնաբերման մեթոդները

490. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում ձեռքի այն հատվածները,որոնց միջոցով իրականացվում է կենսաբանորեն

ակտիվ կետերի հայտնաբեևման մեթոդները,

2) ճիշտ է տարբերակում «ցուն» հասկացությունը, նրա անհատականությունը կանանց և տղամարդկանց

մոտ,

3) ճիշտ է տարբերակում կետերի ընտրման ճշտությունը,

4) ճիշտ է տարբերակում կետերի չափավորումը:

491. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել կետային մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային

492. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում կետային մերսման մեթոդիկային և տեխնիկային,

2) ճիշտ է պահպանում հիվանդի ֆիզիոլոգիական դիրքը,

3) ճիշտ է տարբերակում ցուցումներն ու հակացուցումները,

4) ճիշտ է տարբերակում կետերի սեխման խորությունն ու ուղղությունը,

5) ճիշտ է տարբերակում կետերի «դրդող» և «արգելակող» ազդեցության մեխանիզմները,

6) ճիշտ է տարբերակում կետերի անատոմիական տեղակայումը,



7) ճիշտ է տիրապետում կետային մերսման հնարքների հաջորդականությանը`պահպանելով

ուղղությունները,

8) ճիշտ է պահպանում մերսման տևողությունը,

9) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները,

10) ճիշտ է իրականացնում մերսումը` պահպանելով կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան,

11) ճիշտ է զուգակցում կետային մերսումը մերսման այլ տեսակների և ֆիզիոթերապևտիկ

միջամտությունների հետ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԵՐՍՈՒՄ»

493. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ- 05-16-037

494. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գործնական հմտություններ և կարողություններ

մանկական կանխարգելիչ, վերականգնողական և բուժական  մերսման վերաբերյալ:

495. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

496. Մուտքային պահանջը Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-011 «Ախտաբանական

անատոմիա և ախտաբանական ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-024 «Նորածնային, կրծքի հասակի և վաղ

մանկական տարիքի երեխաների հիվանդություններ», ԲՄԲՄ-5-16-025 «Մանկական վարակիչ

հիվանդություններ» մոդուլները:

497. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

498. Ուսումնառության արդյունք 1 Կատարել մանկական մերսում` պահպանելով մերսման կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան

499. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկական օրգանիզմի առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է բացատրում մանկական օրգանիզմի աճը և զարգացումը, նրա ընդհանուր ֆիզիոլոգիական

նախադրյալները,

3) ճիշտ է տիրապետում մերսման կատարման ցուցումներին և հակացուցումներին,

4) ճիշտ է կատարում մերսումը` պահպանելով կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան,

5) ճիշտ է պահպանում երեխայի ֆիզիոլոգիական դիրքը մերսման կատարման ժամանակ,

6) ճիշտ է կիրառում հնարքները` պահպանելով նրանց հերթականությունը,

7) ճիշտ է կատարում ընդհանուր մերսումը` բաժանելով մարմնի հատվածները ըստ հերթականության,

8) ճիշտ է ցուցաբերում հոգեբանական մոտեցում յուրաքանչյուր երեխայի,



9) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի ու անվտանգության կանոնները:

500. Ուսումնառության արդյունք 2 Կատարել վաղ մանկական հասակի (0-1տ.) երեխաների  կանխարգելիչ մերսում չորս փուլով

501. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կանխարգելիչ մերսումը,

2) ճիշտ է տարբերակում վաղ մանկական հասակը` բաժանելով 4 փուլի,

3) ճիշտ է կատարում մերսումը` պահպանելով կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան,

4) ճիշտ է պահպանում երեխայի ֆիզիոլոգիական դիրքը մերսման ժամանակ,

5) ճիշտ է կատարում մանկական մերսումը 1.5-3 ամսեկան երեխաների մոտ` զուգորդելով պասիվ

մարմնամարզության հետ,

6) ճիշտ է կատարում մանկական մերսումը 3-6 ամսեկան երեխաների մոտ` զուգորդելով պասիվ

մարմնամարզության հետ,

7) ճիշտ է կատարում մանկական մերսումը 6-9 ամսեկան երեխաների մոտ` զուգորդելով պասիվ

մարմնամարզության հետ,

8) ճիշտ է կատարում մանկական մերսումը 9-12 ամսեկան երեխաների մոտ` զուգորդելով պասիվ

մարմնամարզության հետ,

9) ճիշտ է կատարում մերսումը հատկացված ժամանակի մեջ:

502. Ուսումնառության արդյունք  3 Կիրառել մանկական բուժական մերսում 1-3 տարեկան երեխաների մոտ

503. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկական հիվանդությունները, դրանց պատճառագիտությունն և

ախտածնությունը,

2) ճիշտ է տարբերակում մանկական բուժական մերսման ցուցումները և հակացուցումները,

3) ճիշտ է տարբերակում երեխայի մարմնի ֆիզիոլոգիական դիրքերը,

4) ճիշտ է կատարում տվյալ հիվանդության համար նախատեսված մերսման մեթոդիկան և տեխնիկան,

5) ճիշտ է կիրառում մերսման հնարքները՝ ըստ հերթականության և աճող ուժի,

6) ճիշտ է զուգորդում մերսումը բուժական ֆիզկուլտուրայի / ԲՖԿ/-ի հետ,

7) ճիշտ է տեղավորվում տվյալ պրոցեդուրայի համար հատկացված ժամանակի մեջ,

8) ճիշտ է օգտվում մերսման համար նախատեսված տարբեր պարագաներից:

504. Ուսումնառության արդյունք 4 Կատարել մանկական բուժական մերսում 3-ից-6 տարեկան երեխաների մոտ

505. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նախադպրոցական երեխաների օրգանիզմի առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում նախադպրոցական տարիքի երեխաների հիվանդությունները և դրանց



բարդությունները,

3) ճիշտ է ընտրում մերսման մեթոդիկան և տեխնիկան հիվանդությունների ժամանակ,

4) ճիշտ է կատարում բուժական մերսում հենաշարժողական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ,

5) ճիշտ է կատարում մանկական բուժական մերսում օգտվելով համապատասխան մերսման

պարագաներից,

6) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները:

506. Ուսումնառության արդյունք 5 Կատարել մանկական բուժական մերսում նյարդային հիվանդությունների ժամանակ (նևրոզներ,

մանկական ուղեղային կաթված)

507. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նևրոզների առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է կատարում մանկական մերսումը նևրոզների ժամանակ` պահպանելով մերսման մեթոդիկան և

տեխնիկան,

3) ճիշտ է պահպանում մերսման տևողությունը նևրոզների ժամանակ,

4) ճիշտ է կիրառում մերսման հնարքները ըստ հերթականության,

5) ճիշտ է զուգորդում մանկական մերսումը բուժական ֆիզկուլտուրայի հետ,

6) ճիշտ է ներկայացնում մանկական մերսման առանձնահատկություները մանկական ուղեղային

կաթվածի ժամանակ,

7) ճիշտ է ցուցաբերում հոգեբանական և անհատական մոտեցում երեխաներին,

8) ճիշտ է զուգորդում պասիվ մարմնամարզությունը մանկական մերսման հետ,

9) ճիշտ է պահպանում անվտանգության և հիգիենայի կանոնները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱ»

508. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ-05-16-038

509. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել տարբեր հիվանդությունների ժամանակ բուժական

ֆիզկուլտուրայի իրականացման կարողություն:

510. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

511. Մուտքային պահանջը Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-011 «Ախտաբանական

անատոմիա և ախտաբանական ֆիզիոլոգիա», ԲՄԲՄ-5-16-019 «Նյարդային և հոգեկան

հիվանդություններ», ԲՄԲՄ-5-16-020 «Վարակիչ հիվանդություններ», ԲՄԲՄ-5-16-023 «Մասնավոր

վիրաբուժություն», ԲՄԲՄ-5-16-026 «Ներքին հիվանդություններ» մոդուլները:



512. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար  մակարդակի  ապահովումն է:

513. Ուսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել բուժական ֆիզիկական կուլտուրայի (ԲՖԿ) պարապմունքներ

514. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում ԲՖԿ-ի պարապմունքների տեսակները տարբեր հիվանդությունների ժամանակ,

2) ճիշտ է ներկայացնում ԲՖԿ-ի պարապմունքների ձևերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ԲՖԿ-ի ցուցումները և հակացուցումները,

4) ճիշտ է տարբերակում ԲՖԿ-ի վարժությունների տեսակները,

5) ճիշտ է տիրապետում ԲՖԿ-ի կատարման մեթոդիկային և տեխնիկային,

6) ճիշտ է կատարում բուժական ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների անհատական և խմբակային ձևերը,

7) ճիշտ է պահպանում հիգիենայի և անվտանգության կանոնները:

515. Ուսումնառության արդյունք  2 Ընտրել և խմբավորել հիվանդներին

516. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է խմբավորում հիվանդներին ըստ հիվանդությունների,

2) ճիշտ է ընտրում ԲՖԿ-ի վարժությունները անհատական և խմբակային պարապմունքների ժամանակ,

3) ճիշտ է կազմակերպում պարապմունքը,

4) ճիշտ է տարբերակում ելման դիրքերը,

5) ճիշտ է սահմանում հսկողություն հիվանդի նկատմամբ:

517. Ուսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել ԲՖԿ-ն մարդու մարմնի տարբեր անատոմիական հատվածների վրա

518. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ԲՖԿ-ի դերը մարդու մարմնի տարբեր անատոմիական հատվածների վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում վարժությունների կատարման տեսակները,

3) ճիշտ է ընտրում յուրաքանչյուր հատվածի համար նախատեսված վարժությունները,

4) ճիշտ է ցուցադրում վարժությունների կատարումը,

5) ճիշտ է տալիս ձայնային հրահանգները,

6) ճիշտ է իրականացնում պարապմունքների ծանրաբեռնվածությունը,

7) ճիշտ է կիրառում ստատիկ և դինամիկ վարժությունները` զուգորդելով միմյանց հետ:

519. Ուսումնառության արդյունք 4 Կիրառել բուժական ֆիզկուլտուրա  տարբեր հիվանդությունների ժամանակ

520. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմակերպում բուժական ֆիզկուլտուրայի պարապմունքները ըստ հիվանդության

առանձնահատկությունների,

2) ճիշտ է ընտրում և կիրառում ԲՖԿ համալիրները կոտրվածքներից և վնասվածքներից հետո,



3) ճիշտ է ընտրում և կիրառում ԲՖԿ համալիրները հենաշարժողական համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ,

4) ճիշտ է ընտրում և կիրառում ԲՖԿ համալիրները սիրտ-թոքային համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ,

5) ճիշտ է ընտրում և կիրառում ԲՖԿ-ի համալիրները կենտրոնական և պերիֆերիկ նյարդային

համակարգի հիվանդությունների ժամանակ,

6) ճիշտ է ցուցաբերում անհատական մոտեցում և հսկողություն,

7) ճիշտ է կատարում բուժական ֆիզկուլտուրան պահպանելով պարապմունքների ծավալը,

8) ճիշտ է պահպանում անվտանգության և հիգիենայի կանոնները:

521. Ուսումնառության արդյունք  5 Կիրառել բուժական ֆիզկուլտուրան օրգանիզմի տարբեր ֆիզիոլոգիական վիճակներում (հղիություն,

ստրես, հետվիրահատական շրջան)

522. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական վիճակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ԲՖԿ-ի կիրառումը օրգանիզմի տարբեր ֆիզիոլոգիական վիճակների ժամանակ,

3) ճիշտ է պահպանում ԲՖԿ-ի կատարման մեթոդիկան հղիության ժամանակ,

4) ճիշտ է պահպանում անվտանգության և հիգիենայի կանոնները,

5) ճիշտ է ընտրում պարապմունքների բեռնվածության ծավալը,

6) ճիշտ է կազմակերպում ԲՖԿ-ի պարապմունքները հիվանդությունների հետվիրահատական շրջանում,

7) ճիշտ է ընտրում հետվիրահատական ռեժիմները և որոշում համապատասխան համալիրները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԵՐՍՈՒՄ»

523. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-039

524. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել սպորտային մերսման իրականացման

կարողություններ:

525. Մոդուլի տևողությունը 42 ժամ

526. Մուտքային պահանջը Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-023 «Մասնավոր

վիրաբուժություն», ԲՄԲՄ-05-16-027 «Մերսման մեթոդներ և տեխնիկա» մոդուլները:

527. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:



528. Ուսումնառության արդյունք 1 Տարբերակել և կատարել սպորտային մերսման տարատեսակները

529. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սպորտային մերսման չորս տարատեսակները,

2) ճիշտ է կատարում համապատասխան մարզաձևի սպորտային մերսումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում սպորտային մերսման մեթոդիկայի առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է կատարում նախապատրաստական սպորտային մերսում,

5) ճիշտ է կատարում վերականգնողական սպորտային մերսում մրցումներից, մարզումներից հետո,

6) ճիշտ է կիրառում կանխարգելիչ սպորտային մերսում,

7) ճիշտ է կատարում վերականգնողական սպորտային մերսում երկարատև մարզումային դադարներից

հետո:

530. Ուսումնառության արդյունք  2 Կիրառել սպորտային մերսումը մարզական  վնասվածքներից հետո

531. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարզական վնասվածքները,

2) ճիշտ է տարբերակում վնասվածքներից հետո առաջացած հիվանդությունները,

3) ճիշտ է տարբերակում մերսման ցուցումները և հակացուցումները մարզական վնասվածքների

ժամանակ,

4) ճիշտ է ընտրում և կարառում քսուքները մարզական վնասվածքների ժամանակ,

5) ճիշտ է կատարում կանխարգելիչ սպորտային մերսում,

6) ճիշտ է կատարում մերսման հնարքները աճողական ուժով և հերթականությամբ,

7) ճիշտ է կիրառում սպորտային մերսումը մարզիկի տարբեր հուզական վիճակներում:

532. Ուսումնառության արդյունք  3 Կիրառել հիգիենիկ մերսման տարատեսակները

533. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հիգիենիկ մերսման դերը և նշանակությունը,

2) ճիշտ է տարբերակում հիգիենիկ մերսման տարատեսակները` ընդհանուր և մասնակի,

3) ճիշտ է ներկայացնում հիգիենիկ մերսման ցուցումները և հակացուցումները,

4) ճիշտ է զուգորդում հիգիենիկ մերսումը առավոտյան մարմնամարզության հետ,

5) ճիշտ է կատարում ընդհանուր հիգիենիկ մերսում,

6) ճիշտ է կատարում մասնակի հիգիենիկ մերսում:

534. Ուսումնառության արդյունք  4 Կատարել ինքնամերսում

535. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ինքնամերսման դերը և նշանակությունը սպորտային մերսման մեջ,

2) ճիշտ է ներկայացնում ինքնամերսման ձևերը, կատարման մեթոդիկան և տեխնիկան,



3) ճիշտ է ներկայացնում ինքնամերսման ցուցումները և հակացուցումները,

4) ճիշտ է տարբերակում ֆիզիոլոգիական դիրքերը ինքնամերսման մեջ,

5) ճիշտ է կատարում մասնակի ինքնամերսումը (կոնկրետ հատվածի վրա),

6) ճիշտ է պահպանում յուրաքանչյուր անատոմիական հատվածի համար նախատեսված ժամանակը

ինքնամերսում կատարելիս,

7) ճիշտ է օգտագործում քսուքները ինքնամերսման ժամանակ:

536. Ուսումնառության արդյունք 5 Կիրառել մեխանոթերապիան սպորտային մերսման մեջ

537. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մեխանոթերապիայի դերը և նշանակությունը,

2) ճիշտ է տարբերակում սպորտային մեխանիկական սարքերի տեսակները,

3) ճիշտ է ընտրում մարզասարքի տեսակը ըստ մարզաձևերի,

4) ճիշտ է տարբերակում ցուցումները և հակացուցումները,

5) ճիշտ է տիրապետում մեխանիկական սարքերի աշխատանքին,

6) ճիշտ է պահպանում օրգանիզմի ծանրաբեռնվածությունը մարզասարքերի աշխատանքի ընթացքում,

7) ճիշտ է պահպանում մարզասարքերի օգտագործման անվտանգության կանոնները,

8) ճիշտ է կիրառում մեխանոթերապիան սպորտային մերսման մեջ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԻՆԵԶԻՈԹԵՐԱՊԻԱ»

538. Մոդուլի դասիչը ԲՄԲՄ - 05-16-040

539. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բնական ճանապարհով բուժման իրականացման

կարողություններ:

540. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

541. Մուտքային պահանջը Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԲՄԲՄ-5-16-026 «Ներքին

հիվանդություններ», ԲՄԲՄ-5-16-038 «Բուժական ֆիզկուլտուրա» մոդուլները:

542. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

543. Ուսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել կինեզիոթերապիայի մեթոդներին

544. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կինեզիոլոգիայի դերը և նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կինեզիոթերապիայի միջոցները,



3) ճիշտ է հիմնավորում ֆիզիկական վարժությունների կիրառումը,

4) ճիշտ է դասակարգում ֆիզիկական վարժությունները,

5) ճիշտ է ընտրում վարժությունները,

6) ճիշտ է չափավորում բեռնվածությունը,

7) ճիշտ է տիրապետում կինեզիոթերապիայի ակտիվ տեսակներին,

8) ճիշտ է տիրապետում կինեզիոթերապիայի պասիվ տեսակներին:

545. Ուսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել կինեզիոթերապիայի ակտիվ և պասիվ միջոցներին

546. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կինեզիոլոգիայի ակտիվ և պասիվ միջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիկական վարժությունների դերն ու նշանակությունը,

3) ճիշտ է տիրապետում մանուալ թերապիայի կատարման մեթոդիկային և տեխնիկային,

4) ճիշտ է զուգորդում դասական մերսումը տարբեր մեխանիկական և էլեկտրական մերսող սարքերի հետ,

5) ճիշտ է կատարում մերսում տարբեր սարքավորումներով` պահպանելով անվտանգության կանոնները,

6) ճիշտ է հետևում և հսկում հիվանդի օրգանիզմի պատասխան ռեակցիային:

547. Ուսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել ախտորոշման տեսակներին

548. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարմնի կառուցվածքի տեսակները և կատարում կեցվածքի, կրծքավանդակի,

ոտքերի, ձեռքերի, ներբանների գնահատում,

2) ճիշտ է կատարում անտրոպոմետրիկ չափումներ,

3) ճիշտ է կատարում հոդերի և ողնաշարի շարժումների ամպլիտուդայի անկյունաչափությունը,

4) ճիշտ է գնահատում անոթազարկը, արյան ճնշումը,

5) ճիշտ է գնահատում մկանային ուժը:

549. Ուսումնառության արդյունք  4 Կիրառել կինեզիոթերապիան տարբեր հիվանդությունների ժամանակ

550. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կինեզիոթերապիայի դերը տարբեր հիվանդությունների ժամանակ,

2) ճիշտ է ընտրում և իրականացնում կինեզիոթերապիայի միջոցները հենաշարժողական

հիվանդությունների ժամանակ,

3) ճիշտ է ընտրում և իրականացնում կինեզիոթերապիայի միջոցները շնչառական համակարգի

հիվանդությունների ժամանակ,

4) ճիշտ է ընտրում և իրականացնում կինեզիոթերապիայի միջոցները սիրտ անոթային

հիվանդությունների ժամանակ,



5) ճիշտ է ընտրում և իրականացնում կինեզիոթերապիայի միջոցները նյարդային համակարգի

հիվանդությունների ժամանակ,

6) ճիշտ է ներկայացնում կինեզիոթերապիայի դերը և նշանակությունը վիրաբուժական

հիվանդությունների ժամանակ,

7) ճիշտ է ընտրում և իրականացնում կինեզիոթերապիայի միջոցները վիրաբուժական

հիվանդությունների ժամանակ:



Աղյուսակ 3

Միջին մասնագիտական կրթության 0915.02.5 «Բուժական մերսում» մասնագիտության

օրինակելի ուսումնական պլան

N Առարկայախմբեր, առարկաներ և մոդուլներ
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ -

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 108 72 1

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 72 48 1

3. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի

հիմունքներ

72 48 1

4. Իրավունքի հիմունքներ 54 36 1

5. Պատմություն 72 48 1

6. Ռուսաց լեզու 99 66 1

7. Օտար լեզու 99 66 1

8. Ֆիզկուլտուրա 204 136 1-2

9. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի

հիմունքներ

54 36 1

10. Քաղաքացիական պաշտպանության և

արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր

42 28 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 876 584

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. 1Հաղորդակցություն 54 36 1

2. Անվտանգություն և առաջին օգնություն 45 30 1

3. Համակարգչային օպերատորություն 54 36 1

4. Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր

հմտություններ
54 36

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 207 138

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ



1. Լատիներեն լեզու՝ բժշկական

տերմինաբանությամբ
54 36

1

2. Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա 54 36 1

3. Մարդու նորմալ  անատոմիա, ֆիզիոլոգիա`

սիրտ-անոթային, ավշային, շնչառական և

միզային համակարգերի կառուցվածքը և

գործառույթները

54 36

1

4. Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝

վերարտադրողական, մարսողական

համակարգերի կառուցվածքը և

գործառույթները, նյութափոխանակության և

վիտամինների տեսակները

54 36

1

5. Մարդու նորմալ անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝

արտազատիչ և ներզատիչ գեղձերի,

նյարդային համակարգի և զգայարանների

կառուցվածքը և գործառույթները»

54 36

1

6. Բժշկական գենետիկա 54 36 2

7. Աղետների բժշկություն 54 36 2

8. Դեղաբանություն 108 72 1

9. Հոգեբանություն, ծառայողական

վարվելակերպ, մասնագիտական իմիջ
54 36

1

10. Ընդհանուր հիգիենա մարդու էկոլոգիայի

հիմունքներով
81 54

1

11. Ախտաբանական անատոմիա և

ախտաբանական ֆիզիոլոգիա
27 18

1

12. Մանրէաբանություն և

համաճարակաբանություն
36 24

1

13. Սպասարկման ծառայություն, մենեջմենթ և

մարկետինգ
54 36

1

14. Քույրական գործի հիմունքներ: Ինֆեկցիոն

վերահսկողություն
27 18

1

15. Մարմնի բիոմեխանիկա: վնասակար

գործոնների ազդեցությունը  բուժանձնակազմի

վրա:   Պացիենտի ընդունումը

54 36

1



բուժհաստատություն և նրա ֆունկցիոնալ

վիճակի գնահատումը

16. Բուժքույրական միջամտություններ 54 36 1

17. Քույրական գործընթաց 27 18 1

18. Մաշկային և սեռավարակ հիվանդություններ 54 36 2

19. Նյարդային և հոգեկան հիվանդություններ 54 36 2

20. Վարակիչ հիվանդություններ 72 48 2

21. Վերականգնողական և ավանդական

բժշկություն
72 48

2

22. Ընդհանուր  վիրաբուժություն 54 36 2

23. Մասնավոր  վիրաբուժություն 54 36 2

24. Նորածնային, կրծքի հասակի և վաղ

մանկական տարիքի երեխաների

հիվանդություններ

54 36

2

25. Մանկական վարակիչ հիվանդություններ 54 36 2

26. Ներքին հիվանդություններ 108 72 2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1476 984

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Մերսման մեթոդներ և տեխնիկա 108 72 2

2. Մերսման տեխնիկան անատոմիական տարբեր

հատվածներում՝ մասնակի մերսում
81 54

2

3. Բուժական մերսումը հենաշարժողական

համակարգի հիվանդություններւ ժամանակ

81 54 2

4. Բուժական մերսումը կենտրոնական և

պերիֆերիկ նյարդային համակարգի

հիվանդությունների, նյարդային ցողունների

վնասման ժամանակ

108 72 2

5. Բուժական մերսումը սիրտանոթային և

շնչառական համակարգի հիվանդությունների

ժամանակ

45 30 2

6. Բուժական մերսումը աղեստամոքսային

համակարգի և նյութափոխանակության

36 24 2



խանգարումների հետ կապված

հիվանդությունների ժամանակ

7. Բուժական մերսումը միզասեռական

համակարգի, մաշկային հիվանդությունների

ժամանակ և ներքին օրգանների

վիրահատություններից հետո

36 24 2

8. Շարակցահյուսվածքային և շուրջոսկրյա

մերսում

63 42 2

9. Սեգմենտար մերսում 81 54 2

10. Կետային մերսում 36 24 2

11. Մանկական մերսում 108 72 2

12. Բուժական ֆիզկուլտուրա 108 72 2

13. Սպորտային մերսում 63 42 2

14. Կինեզիոթերապիա 108 72 2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1062 708

ԸՆՏՐՈՎԻ 45 30

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 6 4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 68 3672 2448

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 200

ՊՐԱԿՏԻԿԱ 10

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 3

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 82


