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ՈՐՈՇ ԳԱՍՏՐՈ-ԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԼԻՆԻԿԱ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՆՐԱՑ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ 

ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉՈՒՄ

Միրիջանյան Գ.Մ.
Մխիթար Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի առողջապահության կառավարման և 

տնտեսագիտության ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է՝ 07/25/2014 թ., ընդունված է՝ 07/14/2014թ.

Շատ լայն դիապազոնի գաստրոէնտերոլոգիակն հիվանդությունների ախտորոշմանը 
վերաբերող գրականության տվյալներ թելադրում են սպառիչ գիտելիքներով նեղ 
մասնագետների անհրաժեշտություն, դիֆերենցիալ ախտորոշման որոշման ժամանակ:

Ժամանակակից գիտա-մեթոդական մոտեցումը հեռու է գնում ստամոքսա-աղիքային 
համակարգի և բերանի խոռոչի հիվանդությունների ընդհանուր ախտորոշման չափորոշիչ-
ների փնտրման շրջանակներից, քանի որ կլինիկական բաժանմունքների,բժշկա-կանխարգելիչ 
պրոֆիլի նեղ մասնագետների համար լայն հեռանկարներ են բացված:

Բերանի խոռոչի հիվանդությունների փոխկապակցվածությունը ստամոքսա-աղիքային 
համակարգի խանգարմամբ պայմանավորված է մարսողական ապարատի մորֆոֆունկցիոնալ 
միությամբ: 

Ստամոքսա-աղիքային համակարգի քրոնիկ հիվանդությունները (ստամոքս, լյարդ, ենթա-
ստամոքսային գեղձ և այլն) հաճախ հանգեցնում են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 
ֆունկցիոնալ և օրգանական խանգարումների, վերջիններիս բորբոքային և դիստրոֆիկ 
փոփոխությունների զարգացման, ծամիչ ապարատի ֆունկցիայի խանգարման: Կարելի է 
հաստատել և հակառակը:

Ատամ-պարոդոնտալ համալիրի տարբեր վնասվածքների դեպքում, բնականաբար, պացի-
ենտներն առաջին հերթին դիմում են ստոմատոլոգին, բոլորովին չկասկածելով այն մասին, 
որ մի շարք կլինկական և մորֆոլոգիական նախանշանները, դիտարկված բերանի խոռոչի 
փափուկ և պինդ հյուսվածքներում, վկայում են ստամոքսա-աղիքային համակարգի ներքևի 
հատվածում կառուցվածքա-ֆունցիոնալ փոփոխությունների մասին: 

Կարևոր է շեշտե լնաև կարևոր իրավիճակներից այն հանգամանքը. որի համաձայն 
բերանի խոռոչում հայտնաբերված ախտանշանները ոչ մի ձևաչափով չեն տեղավորվում 
ստոմատոլոգիական հիվանդությունների շրջանակներում: Հատկապես այդ պատճառով 
փորձ ունեցող բժշկին պետք է պարզ լինի, որ պացիենտին անհարժեշտ է դիմել նաև 
գաստրոէնտերոլոգին:

Մեր կողմից առաջարկված գիտա-մեթոդական մոտեցումը՝ հիմնված հարցաշարի կազ-
մության վրա, որտեղ պետք է իրականացվի գաստրո-էնտերոլոգիական հիվանդների 
կլինիկական ընթացքի գնահատականը, հանդիասնում է խիստ հիմնավորված, քանի որ 
ստամոքսա-աղիքային համակարգի հիվանդությունների առաջացման դեպքում բացում է 
գնահատման ռիսկի աստիճանի լայն հեռանկարներ, նաև ստոմատոլոգիա դիմած 
պացիենտների պայմաններում: 

Այդ կապակցությամբ, անհրաժեշտ է կոնկրետ մասնագետ-բժիշկների խմբերի ստեղծում, 
որտեղ պետք է առաջին հերթին ներգրավված լինեն ստոմատոլոգներ և գաստրոէնտերոլոգներ, 
օպտիմալ սխեմաների մշակման համար, որտեղ պետք է ներկայացվեն ստոմատոլոգիական 
և գաստրոէնտերոլոգիական հիվանդությունների կոնկրետ սիմպտոմատիկան: 

Մեր կողմից առաջարկված վերոնշյալ սխեման, առաջին հերթին կրում է կողմնորոշիչ 
բնույթ և հետապնդում է ռեալ կոնկրետ ծրագրերի նպատակ:

Վերջնական ծրագրերն առողջապահության մասնագետ-կազմակերպիչներին թույլ են 
տալիս ներգրավվել Սկրինինգ-թեստերի ստեղծման առաջնային գործում, ուղղված մեր 
երկրում բժշկականխարգելիչ ծառայության լավացմանը:


