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Պատմական   տվյալները 

            Առաջին ինվազիվ միջամտությունն իրականացրել է 
1977 թ. Անդրեաս Գրունցիգը, իսկ 80-ականների կեսերից  
այն սկսեցին կիրառել  որպես այլընտրանքային մեթոդ  
կորոնար շունտավորման: Հետագայում կորոնար 
զարկերակի բալլոնային դիլատացիային միացավ նաև 
կորոնար ստենտավորման տեխնիկան, որն ավելի լավացրեց 
կորոնար անգիոպլաստիկայի արդյունքները: Ամբողջ 
աշխարհում սկսվեց մի նոր ապացուցողական 
հետազոտություններով հիմնավորված բուժական մեթոդի 
կիրառում, որ ներկայիս բժշկական ուղեցույցներում  
հիմնավոր տեղ է զբաղեցնում: 

     Մշակվել են կորոնար անգիոպլաստիկայի իրականացման 
ցուցմունքների  հստակ ուղեցույցներ, որոնք ընդհանուր 
առմամբ հիմնվում են հետևյալ սկզբունքների վրա` 

 



•       Ռեվասկուլյարիզացիայի օպտիմալ մեթոդի ընտրության 
ժամանակ անհրաժեշտ  է հաշվի առնել  կորոնար անոթների 
աթերոսկլերոտիկ ախտահարման անատոմիական 
առանձնահատկությունները, հիվանդի կլինիկական 
վիճակը, ուղեկցող հիվանդությունների և մյուս օրգան 
համակարգերի կողմից պաթոլոգիաների առկայությունը: 

•       ՍԻՀ  բուժման մեթոդի օպտիմալ ընտրության մեջ  պետք է  
ընդգրկված լինեն` սրտաբաններ, սրտային վիրաբույժներ, 
միջամտական սրտաբաններ (սրտաբանական խումբ), 
իչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում այլ մասնագետներ:    

•      Սրտամկանի ռեվասկուլյարիզացիան հիմնավորված է 
այն դեպքում, երբ  բուժումից սպասվող արդյունքը 
գերակշռում է ենթադրվող նեգատիվ հետևանքները: Ուստի 
ռիսկի աստիճանի ճիշտ գնահատումը կարևոր դեր է 
խաղում ինչպես բժիշկների, այնպես էլ պացիենտների 
համար: 

•     Անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև այն երկրի սոցիալ-
տնտեսական վիճակը, որտեղ իրականացվում է ինվազիվ 
միջամտությունը: 
 



Որոշման ընտրության և պացիենտի 
տեղեկացման պրոցեսը 

       Պացիենտի համար ինֆորմացիան պետք 
է լինի օբյեկտիվ, ստույգ, ժամանակակից և 
ապացուցողական, հուսալի, հասկանալի, 
ընկալելի և իրավաբանորեն  ադեկվատ: 

  Բուժման մի քանի մեթոդի կիրառության 
դեպքում ինֆորմացիան պետք է լինի 
թափանցիկ:Պացիենտը պետք է ունենա 
հստակ պատկերացում հիվանդության 
հետևանքների, ռիսկերի և բուժումից 
ակնկալիք օգուտի վերաբերյալ: 



Հանձնարարականների դասեր 

 Դաս             Սահմանում 

Դաս    I      Ըստ կլինիկական հետազոտությունների 

                        տվյալների կամ  ընդհանուր կարծիքի բուժման ձևը    
                       և/կամ միջամտությունը օգտակար է  և էֆեկտիվ 

Դաս   II     Հակասող տվյալներ կամ  կարծիքների         

                       տարաձայնություն բուժման և/կամ միջամտության    
                      օգտակարության  կամ  էֆեկտիվության վերաբերյալ 

 Դաս  IIа Առկա տվյալները վկայում են բուժման և/կամ   

                       միջամտության էֆեկտիվության օգտին 

 Դաս  IIв Բուժման կամ միջամտության մեթոդի    

                       օգտակարությունը և էֆեկտիվությունը քիչ համոզիչ են 

Դաս  III   Ըստ կլինիկական հետազոտությունների կամ   

                      ընդհանուր կարծիքի, բուժման կամ միջամտության                        
                      մեթոդն անօգուտ/ոչ էֆեկտիվ  է  և որոշ  դեպքերում                
                     կարող են լինել վնասակար 



Հավաստիության աստիճաններ 

Աստիճան         А           Արդյունքներն ստացված են մի քանի    

                                          ռանդոմիզացված  հետազոտություններից  կամ մետա-  
                                         անալիզներից 

Աստիճան        В           Մեկ ռանդոմիզացված կամ մի քանի ոչ  
                                          ռանդոմիզացված հետազոտությունների տվյալներ 

Աստիճան       С            Փորձագետների ընդհանուր կարծիք և/կամ փոքր                            

                                          հետազոտություններ, ռետրոսպեկտիվ  
                                          հետազոտություններ, ռեգիստրներ 



Կորոնար աթերոսկլերոզի 
վիզուալիզացիայի համար 

տարբեր մեթոդների կիրառման 
ցուցումները 



                  Սիմպտոմների      Կորոնար աթերոսկլերոզի               Դրական              Բացասական           

                      Բացակայություն    սիմպտոմների  առկայությոն           արդյունքի               արդյունքի               
                              Սկրինինգ            հետազոտությունից առաջ         պրոգնոստիկ          պրոգնոստիկ          
                                                                                                                           նշանակությունը   նշանակությունը                          
                                                             Ցածր         Միջին      Բարձր                                                                                 

                                                                                                                                                         

Անատոմ 
թեստեր 

Ինվազիվ                      III A                III A            IIbA                I A                       I A                                  I A                   
անգիոգրաֆիա 

МСКТ- 

անգիոգրաֆիա          III Bc             III B            IIa B             III B                  IIb B                           IIa B           

 MR-                                 III B              III B            III B               III B                  III C                            III C                
անգիոգրաֆիա 

Ֆունկցիոնալ 
թեստեր 

Ստրես-                          III A               III A             I A                III Ad                I A                              I A                 
Էխո-ԿԳ 

Սցինտիգրաֆիա       III A               III A             I A                III Ad                I A                             I A                 

Ստրես-                         III B               III C             IIa B             III B d                IIa B                          IIa B      
MRT 

PET                                 III B               III C             IIa B             III Bd                IIa B                          IIa B                  



Դիագնոստիկ 
կորոնարոգրաֆիայի 

ցուցումները 



Ասիմպտոմատիկ հիվանդներ 
Անցավ իշեմիա 

Բացարձակ Հարաբերական Կասկածելի 

1. Ոչ ինվազիվ 
հետազոտության 
բարձր ռիսկ 

2. Պացիենտներ, ում 
մասնագիտությունը 
կապված է ուրիշների 
անվտանգության հետ 

3. Փորոքային առիթմիա 
ֆիզ լարման ժամանակ 

4. EF<40% 
5. Հետռեանիմացիոն 

պացիենտներ (ՍԻՀ – ի 
կասկած) 

6. Իշեմիկ  ծագման 
թոքերի այտուց 
 
 

 
 

 
 

1. 1-2 մմ իշեմիկ 
դեպրեսիայի 
առկայություն 

2. Երկու և ավել գործոնի 
առկայություն 
ծանրաբեռնվածության
թեստի դրական 
արդյունքի դեպքում 

3. Անամնեզում ՍԻ, 
հանգստում ԱՖ-ի 
նորմալ ցուցանիշերի և 
ծանրաբեռնվածության  
ժամանակ իշեմիայի 
առկայության դեպքում 

4. Լայնածավալ 
վիրաբուժական 
միջամտությունների 
ժամանակ  
ծանրաբեռնվածության  
թեստի  <դրական> 
պատասխանի դեպքում 

•Ստաբիլ պացիենտների 
մոտ, որոնց  մոտ 
նախկինում չի 
իրականացվել  ոչ  ինվազիվ 
հետազոտություններ 
•Կորոնար 
ստենտավորումից և ԱԿՇ 
վիրահատությունից 
հետո,առանց որևէ 
իշեմիայի նշանների 



ՍԻՀ  կլինիկական դրսևորմամբ հիվանդներ 

• Ստենոկարդիայի 
առկայությունն  օպտիմալ 
դեղորայքային բուժման 
ֆոնի վրա 
•Ոչ ստաբիլ ստենոկարդիա 
•Պրինցմետալի 
ստենոկարդիա 
•Ստենոկարդիա և ոչ 
ինվազիվ հետազոտության 
բարձր ռիսկ կամ  ֆիզ. 
ծանրաբեռնվածության 
նկատմամաբ ցածր 
տոլերանտություն 
•Հետինֆարկտային 
ստենոկարդիա 
•Սիրտ-թոքային 
ռեանիմացիայից  հետո, 
կամ  սրտամկանի սուր 
ինֆարկտ բարդացած 
թոքերի այտուցով 

  Ստենոկարդիան  
պացիենտների հետևյալ 
խմբի մոտ. 
•40տ. և ավել պացիենտներ 
իշեմիայի օբյեկտիվ 
դրսևորումներով 
ոչ ինվազիվ հետազոտու- 
թյունների ժամանակ 
•40տ. և ավել պացիենտներ,  
որոնք տարել են ՍԻ 
•Վիրաբուժական 
միջամտությունից առաջ 
պացիենտի մոտ իշեմիայի 
առկայությունը 
•Ծանրաբեռնվածության 
ժամանակ  ԷՍԳ տվյալների 
վատացում, և/կամ  ԱՖ-ի  
իջեցում, և/կամ  
տոլերանտության իջեցում  
25%-ով և ավել 
 
 

•Ստենոկարդիայի 
առկայությունն առանց ՁՓ 
ֆունկցիայի  խանգարման 
Ստաբիլ ստենոկարդիայի 
առկայությունը  
պացիենտների մոտ, որոնք 
ակնհայտորեն չեն 
հանդիսանում 
անգիոպլաստիկայի կամ 
ԱԿՇ վիրահատության 
թեկնածուներ (կապված 
տարիքի կամ 
օնկոլոգիական 
հիվանդության 
առկայության հետ) 



Ատիպիկ ցավ  կրծքավանդակում և հետկրծոսկրային շրջանում 

•Ցավ , որի պարագայում 
ԷՍԳ-ն կամ 
ռադիոիզոտոպային 
հետազոտությունները 
հիմք են հանդիսանում  
ՍԻՀ կասկածելու 
•Երբ  ցավերը կապում են  
կորոնար զարկերակի 
սպազմի հետ 
• Երբ ցավերն ուղեկցվում 
են  ԱՖ իջեցման հետ 

•Ատիպիկ ցավեր, երբ ոչ 
ինվազիվ թեստերը 
կասկածելի  են, կամ 
հնարավոր չէ դրանք 
իրականացնել 
• Երբ ցավերը 
արտահայտված են, բայց 
ատիպիկ , և անհրաժեշտ է 
բացառել  ՍԻՀ-ը 
• Զ/Ճ պրոգրեսիվ  իջեցում 
100 մմ.սս. և ցածր 
 

Ատիպիկ ցավեր առանց 
ԷՍԳ փոփոխությունների 



Սրտամկանի ինֆարկտ 

•Իշեմիայի կրկնվող 
էպիզոդներ, հատկապես 
էսգ  փոփոխություններով 
•Սուր  միտրալ 
անբավարարության կամ 
միջփորոքային 
միջնապատի պատռվածքի 
կասկածի  ժամանակ 
•Վաղ հետինֆարկտային 
ստենոկարդիա 

•Կանգային սրտային 
անբավարարություն,դե
ղորայքային բուժման 
ֆոնի վրա զարգացած 
հիպոտենզիա 
•Փորոքային 
տախիկարդիա կամ 
փորոքների 
ֆիբրիլյացիա 
հակաառիթմիկ 
դեղորայքի բուժման 
ֆոնի վրա 
•Կարդիոգեն շոկ 

•Չկարգավորվող 
կարդիոգեն շոկ կամ 
պացիենտի ծայրահեղ 
ծանր  վիճակ 



Կայուն ստենոկարդիա 

•      Կայուն ստենոկարդիայի պարագայում 
ռեվասկուլյարիզացիայի հիմնական ցուցումն է  
սիմպտոմների պահպանումն օպտիմալ դեղորայքային 
թերապիայի ֆոնի վրա 



COURAGE 

• Բազմակենտրոն ռանդոմիզացված 
հետազոտություն 

• Պացիենտների քանակը 2287 

• Նպատակը`համեմատել օպտիմալ 
դեղորայքային թերապիան ու ինվազիվ 
միջամտությունը 

• Վերջնակետը`սրտամկանի 
ինֆարկտ,մահացություն  բոլոր 
դեպքերից: 



Արդյունքները 



•    Ստաբիլ ստենոկարդիայով ու իշեմիայի 
օբյեկտիվ դրսևորումներով 
պացիենտների մոտ չկա զգալի 
տարբերություն դեղորայքային բուժման և 
ինվազիվ միջամտության մեջ 

•    Ստաբիլ ստենոկարդիայով  
պացիենտների մոտ ինվազիվ 
միջամտության ցուցումն է օպտիմալ 
դեղորայքային թերապիայի նկատմամբ 
կայուն ստենոկարդիան: 



Թերությունները 

• Ձախ առաջնային վայրէջ կորոնար 
զարկերակի ախտահարումով 
պացիենտները, որոնց ավելի է ցուցված 
ինվազիվ միջամտությունը կազմել են 
հետազոտվողների ընդհանուր քանակի 
31%-ը: 

• Հետազոտության մեջ չեն ընդգրկվել ձախ 
ցողունային զարկերակի 
ախտահարումով հիվանդները 



Սուր կորոնար համախտանիշ 



• Բուժման ստրատեգիայի ընտրության 
գործում մեծ նշանակություն ունի ռիսկի 
ստրատիֆիկացիայի ժամանակին ճիշտ 
գնահատումը: 

 



Ռիսկի գնահատում ըստ Grace-ի 
սանդղակի 



Ցուցումներ 
Հանձնարարականներ                                                                                 Դաս            Աստիճան        

Ինվազիվ միջամտությունը ցուցված է հետևյալ դեպքերում’                  I            A              
•GRACE-ի ցուցանիշը >140, կամ մեկ բարձր ռիսկի ցուցանիշ 
•Կրկնվող սիմպտոմներ 
•Ստրես թեստի ժամանակ իշեմիայի առկայություն 
 

Վաղ ինվազիվ ստրատեգիան ցուցված է  GRACE-ի                                     I              A                
ցուցանիշը >140, կամ մի քանի բարձրռիսկի կրիտերիաներով                                                  
պացիենտներին 

Հետաձգված ինվազիվ ստրատեգիան ցուցված է  GRACE-ի                      I             A              
ցուցանիշը <140 , բարձր ռիսկի կրիտերիաների բացակայության,  
բայց կրկնվող սիմպտոմների կամ ստրես թեստի ժամանակ  
իշեմիայի առկայության դեպքում 

Շատ բարձր ռիսկի պացիենտների մոտ (ստենոկարդիան                     II           C 
համակցված սրտային անբավարարության հետ), անհետաձգելի 
 ինվազիվ միջամտությունը հիմնավորված է 

Ինվազիվ միջամտությունն անհիմն է հետևյալ դեպքերում’                 III            A 
•Ցածր ընդհանուր ռիսկ       
•Ինվազիվ միջամտության բարձր ռիսկ 



Հետազոտություններ 

FRISC II 

 

TACTICS 

 

RITA III 
 



RITA-3 

• Ռանդոմիզացված հետազոտություն 

• Պացիենտների քանակը` 1810 

• Նպատակը` համեմատել դեղորայքային 
բուժումն ինվազիվ միջամտության հետ ոչ 
ստաբիլ ստենոկարդիայով հիվանդների 
մոտ 

• Վերջնակետը` մահացություն,ՍԻ կամ 
կայուն ստենոկարդիա 4 ամսվա ընթացքում, 
և մահացություն և ՍԻ 1 տարվա ընթացքում : 

 



Արդյունքներ 



FRISC-II 

• Ռանդոմիզացված հետազոտություն 

• Պացիենտների քանակը` 2457 

• Հետազոտության նպատակը ` 
համեմատել վաղ ինվազիվ  
ստրատեգիան  դեղորայքային բուժման 
հետ  առանց ST էլևացիայի սուր կորոնար 
համախտանիշով հիվանդների մոտ 

• Վերջնակետ` մահացություն , ՍԻ 5 
տարվա ընթացքում 



Արդյունքներ 

•                       

 

 

 

 
 

• Առանց  ST էլևացիայի սուր կորոնար համախտանիշով հիվանդների մոտ 
վաղ ինվազիվ միջամտությունը նախընտրելի է միջին և բարձր ռիսկի 
հիվանդների մոտ: 



Համեմատություններ 



Ամփոփում 
 

• Ըստ բոլոր հետազոտությունների 
արդյունքների ինվազիվ միջամտությունը 
էֆեկտիվ է ստրատիֆիկացիայի միջին և 
բարձր ռիսկի հիվանդների մոտ 



ÆÝï»ñí»ÝóÇáÝ³É ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ ST-
ë»·Ù»ÝïÇ ¿É»í³óÇ³Ûáí ëáõñ åë³Ï³Ó¨ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ 

¹»åùáõÙ (ST-ë»·Ù»ÝïÇ ¿Éև³óÇ³Ûáí ëáõñ åë³Ï³Ó¨ 
Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß, ST-ë»·Ù»ÝïÇ ¿Éև³óÇ³Ûáí ëñï³ÙÏ³ÝÇ 

ÇÝý³ñÏï) 

 

• ØÇ³ÛÝ Ñ³ëï³ïí³Í ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ³É Íñ³·ñáí 
Ñ³Ù³Éñí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñÁ å»ïù ¿ 
Ý»ñ³ÝáÃ³ÛÇÝ ÃñáÙµ³ÉáõÍÙ³Ý ÷áË³ñ»Ý ÆØ 
Ï³ï³ñ»Ý ST-ë»·Ù»ÝïÇ ¿Éև³óÇ³Ûáí ÁÝÃ³óáÕ ëáõñ 
åë³Ï³Ó¨ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ ¹»åùáõÙ:  

• ´³½Ù³ÝáÃ åë³Ï³Ó¨ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ùµ 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï í³Õ ÆØ å»ïù ¿ áõÕÕí³Í ÉÇÝÇ 
ÙÇ³ÛÝ ÇÝý³ñÏïÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ åë³Ï³Ó¨ 
½³ñÏ»ñ³ÏÇ (“Ù»Õ³¹ñÛ³É”` å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³óáÕ-
³ÝáÃ) ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 



ì³Õ ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ³É 
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ  

• ÎñÍù³í³Ý¹³ÏáõÙ ó³íÇ Ï³Ù ³ÛÉ 
³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõó ëÏë³Í 12Å. 
ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ëï³Ñ³ñí³Í ³ÝáÃáõÙ 
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ` ³é³Ýó Ý³Ëáñ¹áÕ (ÉñÇí Ï³Ù 
áõÕ»ÏóáÕ) ÃñáÙµ³ÉáõÍÙ³Ý Ï³Ù 
Ù³Ï³ñ¹áõÏÝ»ñ ÉáõÍáÕ ³ÛÉ µáõÅÙ³Ý: 

 

• ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ` é»óÇ¹ÇíáÕ Çß»ÙÇ³ÛÇ ¿³Ï³Ý 
Ýí³½áõÙ 21%-Çó ÙÇÝã¨ 6%: 

 



ÂñáÙµ³ÉáõÍÙ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý 
µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³Ï³óáõóáõÙÝ»ñÝ »Ý. 

 
 

• ²áñï³ÛÇ ß»ñï³½³ïáõÙ 

• ìÇ×³Ï ëáõñ ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 

• ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ï³ñ³Í 
Ù»Í ïñ³íÙ³/íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ 

• ì»ñçÇÝ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³ÙáùëÇ 
³ñÛáõÝ³ÑáëáÕ Ëáó 

• ²ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³ÝÁ µ»ñáÕ Ñ³ÛïÝÇ 
å³ï×³é: 



• ÎñÍù³í³Ý¹³ÏáõÙ ó³íÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõó  
³é³çÇÝ 3Å. ÁÝÃ³óùáõÙ ÃñáÙµ³ÉáõÍáõÙÁ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
å³Ñå³ÝáÕ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÇçáó: 

•  ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ÏñÍù³í³Ý¹³ÏáõÙ 
ó³íÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõó ³é³çÇÝ 3Å. ÁÝÃ³óùáõÙ 
ÆØ ¨ ÃñáÙµ³ÉáõÍáõÙÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý ÇÝý³ñÏïÇ ûç³ËÇ 
ã³÷»ñÇ ¨ Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³Ý ¹»åùáõÙ: 

• ì³Õ ÆØ` ÃñáÙµ³ÉáõÍáõÙÇó ·»ñ³¹³ë»Éáõ 
ÙÇ³Ï å³ï×³éÁ ÏñÍù³í³Ý¹³ÏáõÙ ó³íÇ Ç 
Ñ³Ûï ·³Éáõó ³Ý·³Ù ³é³çÇÝ 3Å. ÁÝÃ³óùáõÙ 
Ï³Ãí³ÍÇ Ï³ÝËáõÙÝ ¿:  



ê³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ 
³Ý·Çá·ñ³ýÇ³ í³Õ ÃñáÙµ³ÉáõÍáõÙÇó Ñ»ïá 

• ÊáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ Ï³ï³ñ»É ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ åë³Ï³Ó¨ ³Ý·Çá·ñ³ýÇ³ ¨, 
Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÆØ í³Õ ÃñáÙµ³ÉáõÍáõÙÇó 
Ñ»ïá: 

• ê³ Ýå³ëï»É ¿ ÑÇÝ, µ³Ûó ¹»é¨ë ³é³Ýóù³ÛÇÝ 
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ` 
ÃñáÙµ³ÉáõÍÙ³Ý “²ùÇÉ»ëÛ³Ý ·³ñß³å³ñÇ”` 
é»-ÇÝý³ñÏïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý  Ýí³½Ù³Ý:  

• ÜáõÛÝÇëÏ “Ñ³çáÕ” ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ 
ÃñáÙµ³ÉáõÍáõÙÁ ãå»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ Çµñ¨ 
í»ñçÝ³Ï³Ý µáõÅáõÙ:  



²é³çÇÝ 12 Å³Ù»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
é»å»ñýáõ½Ç³Ûáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï 
ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ³É ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ 

 

• Ð³×³Ë ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ ß³ï áõß »Ý ¹ÇÙáõÙ µÅßÏ³Ï³Ý 
û·ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³°Ù ã»Ý ëï³ÝáõÙ é»å»ñýáõ½ÇáÝ µáõÅáõÙ, 
Ï³°Ù é»å»ñýáõ½ÇáÝ µáõÅáõÙÁ Ó³ËáÕíáõÙ ¿ ½³ñÏ»ñ³ÏÇ 
é»Ï³Ý³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ»ï¨³Ýùáí:  

• àւß ßñç³ÝáõÙ é»å»ñýáõ½Ç³Ý ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë 
ÃñáÙµ³ÉáõÍáõÙ Ï³Ù ÆØ` ëÏë³Í >12Å. ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ Ç 
Ñ³Ûï ·³Éáõó: 

• ST-ë»·Ù»ÝïÇ ¿Éև³óÇ³Ûáí ëñï³ÙÏ³ÝÇ ÇÝý³ñÏïáí 
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý áõß ßñç³ÝáõÙ ÃñáÙµ³ÉáõÍáõÙÁ ãÇ 
µ»ñáõÙ ÇÝý³ñÏïÇ ûç³ËÇ ã³÷»ñÇ ÷áùñ³óÙ³Ý Ï³Ù Ó³Ë 
÷áñáùÇ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý` Ñ³վ³Ý³µ³ñ åë³Ï³Ó¨ 
³ÝáÃÇ µ³óí³ÍùÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí:  



ST-ë»·Ù»ÝïÇ ¿É»í³óÇ³Ûáí ëñï³ÙÏ³ÝÇ ÇÝý³ñÏïÇ 
¹»åùáõÙ ÆØ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ 

 

 

ST-ë»·Ù»ÝïÇ ¿É»í³óÇ³Ûáí  

ëñï³ÙÏ³ÝÇ ÇÝý³ñÏïÇ 

³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ  

Ç Ñ³Ûï ·³Éáõó  

12 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ  
ÐÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ 

 å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

 ÆØ 

 ÑÇí³Ý¹  

ÐÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ  

³é³Ýó ÆØ  

ÑÇí³Ý¹  

3-12Å.  <3Å.  
²ÝÑ³å³Õ  

÷áË³¹ñáõÙ  ÂñáÙµ³ÉáõÍáõÙ  

(-) ³ñ¹ÛáõÝù (+) ³ñ¹ÛáõÝù  

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 

ÆØ24.  
ÐÝ³ñ³íáñ ã¿ 

 ÆØ24  

ì³Õ ÆØ  ²ÝÑ³å³Õ ÆØ 
Ð»ïÃñáÙµ³ÉáõÍáõÙ³ÛÇÝ 

ÆØ  

Æß»ÙÇ³Ûáí áõÕ»ÏóíáÕ 

ÆØ  



ºñÏ³ñ³Ó·í³Í ÏÉÇÝÇÏ³Ûáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ¨ë å»ïù ¿ 
Ï³ï³ñ»É í³Õ ÆØ ` ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõó 

ÝáõÛÝÇëÏ 3 Å³Ù ³Ýó:  

 
ÊÝ¹Çñ  ÈáõÍáõÙ  

ÐÇí³Ý¹Ç ÏáÕÙÇó »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÁ 

³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõó  
ÙÇÝã¨ Þú Ï³Ýã»ÉÁ  

ÐÇí³Ý¹Ç Çñ³½»ÏáõÃÛáõÝ  

öáË³¹ñÙ³Ý »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÁ 

Þú Ï³ÝãÇó ÙÇÝã¨  
¨ ÑÇí³Ý¹Ç Ñ»ï ß÷áõÙÁ  

Ð³ñµÅßÏ³Ï³Ý  
Ï³½Ù³Ï»ñåí³ÍáõÃÛáõÝ  

ÐÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ/ 

äñ³ÏïÇÏ 

Ï³½Ù³Ï»ñåí³ÍáõÃÛáõÝ  

´áõÅÙ³Ý »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÁ 



Շնհորակալություն 


