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ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

1. Արտակարգ իրավիճակներում բուժօգնության տեսակները: Առաջին բուժական օգնության 

կազմակերպումը, խնդիրները և սկզբունքները: 

2. Oրգանիզմը որպես միասնական ամբողջականություն: Կմախք, ֆունկցիաները և հատ-

վածները: 

3. Սիրտ, կառուցվածքը և տեղադրությունը: Օրգանիզմի արյունատար անոթները, տեսակ-

ները: 

4.  Արյան մեծ և փոքր շրջանառություն: 

5.  Արյուն, բաղադրությունը և ֆունկցիաները: 

6.  Պուլս /անոթազարկ/, տեսակները, պուլսի շոշափման և հաշվման տեխնիկան: 

7.  Արյան զարկերակային ճնշում, չափման տեխնիկան: 

8.  Շնչառական համակարգի կառուցվածքը: Թոքեր, կառուցվածքը և ֆունկցիան:  

9.  Մարսողական համակարգի օրգանների կառուցվածքը և հատվածները: 

10.  Մարսողական գեղձեր, կառուցվածքը և ֆունկցիաները: 

11.  Դեղանյութերի տեսակները և նրանց օրգանիզմ ներմուծման ուղիները: 

12.  Ներարկման ձևերը և կատարման տեխնիկան ( մ/մ, ե/մ ): 

13.  Վերքեր, դասակարգումը, նշանները, առաջին բուժօգնության կազմակերպումը վերքերի 

ժամանակ: 

14.  Վիրակապ, նշանակությունը, տեսակները, դնելու տեխնիկան /դեսմուրգիա/: 

15. Օձերի կծած /թունավոր/ վերքեր, դասակարգումը, նշանները և առաջին բուժօգնության 

կազմակերպումը: 

16. Վերակենդանացում /ռեանիմացիա/: Կլինիկական և կենսաբանական մահվան պատ-

ճառները, նշանները: Վերակենդանացման փուլերը: 

17. Վերակենդանացման մեթոդները, վերին շնչուղիների անցանելիության ստուգում, սրտի 

արտաքին մերսում, արհեստական շնչառություն: 

18. Արյունահոսություն, տեսակները: Արյունահոսության դադարեցման ժամանակավոր 

միջոցները: 

19.  Ոսկրերի կոտրվածք, տեսակները, նշանները: 

20. Ոսկրերի կոտրվածքի ժամանակ առաջին բուժօգնության կազմակերպումը, ժամանակա-

վոր անշարժացման ձևերը և  միջոցները: 

21. Փակ վնասվածքներ, սալջարդ, պատճառները, նշանները, առաջին բուժօգնության կազ-

մակերպումը: 

22. Հոդախախտ, պատճառները, նշանները և առաջին բուժօգնության կազմակերպումը: 



23. Վնասվածքային /տրավմատիկ/ շոկ, առաջացման պատճառները, նշանները, 

ծանրության աստիճանները, հակաշոկային միջոցառումները: 

24. Վնասվածքային տոքսիկոզ /երկարատև ճնշման սինդրոմ/, պատճառները, դասակար-

գումը, նշանները և առաջին բուժoգնության կազմակերպումը: 

25. Այրվածքներ, տեսակները: Ջերմային այրվածքների ծանրության աստիճանները, նշան-

ները, առաջին բուժօգնության կազմակերպումը ջերմային և քիմիական այրվածքների 

ժամանակ: 

26. Էլեկտրատրավմա, պատճառները, նպաստող գործոնները, նշանները /տեղային և ընդ-

հանուր/, առաջին բուժօգնության կազմակերպումը: 

27. Ցրտահարություն, պատճառները, նպաստող գործոնները, տեսակները: Տեղային ցրտա-

հարության ծանրության աստիճանները: Ընդհանուր ցրտահարության նշանները: Առա-

ջին բուժօգնության կազմակերպումը /տեղային և ընդհանուր ցրտահարության 

ժամանակ: 

28. Գանգի վնասվածքներ: Ուղեղի ցնցում, նշանները, ծանրության աստիճանները և առա-

ջին բուժօգնության կազմակերպումը: 

29. Ողնաշարի վնասվածքներ, պատճառները, նշանները և առաջին բուժօգնության կազ-

մակերպումը: 

30. Կրծքավանդակի վնասվածքների պատճառները, պնևմաթորաքս, տեսակները, առաջին 

բուժօգնության կազմակերպումը: 

31. Կրծքային հեղձուկ /ստենոկարդիա/, պատճառները, դասակարգումը. նշանները և 

առաջին բուժօգնության կազմակերպումը:  

32. Սրտամկանի ինֆարկտ, պատճառները, դասակարգումը, նշանները, անհետաձգելի բուժ-

օգնության կազմակերպումը:  

33. Հիպերտոնիկ հիվանդություն, պատճառները, նշանները, անհետաձգելի օգնության կազ-

մակերպումը: 

34.  Հիպերտոնիկ կրիզ, պատճառները, նշանները և անհետաձգելի բուժօգնության 

կազմակերպումը: 

35. Սուր – անոթային անբավարարություն /կոլապս, ուշաթափություն/, պատճառները, 

նշանները և առաջին բուժօգնության կազմակերպումը: 

36. Բրոնխիալ ասթմա, պատճառները, ձևերը, շնչահեղձության նոպայի նկարագրությունը և 

առաջին բուժօգնության կազմակերպումը: 

37. Սուր-սննդային թունավորում /սուր գաստրիտ/, նշանները և առաջին բուժօգնության 

կազմակերպումը: 

38. Սուր- սննդային թունավորում /բոտուլիզմ/, նշանները և առաջին բուժօգնության կազ-

մակերպումը: 

 


