
Համաճարակի ժամանակ, երբ հանրային առողջապահության կիզակետում համաճարակային իրավիճակն է՝ իր 
առաջացրած բարդություններով, համակարգի ուշադրությունից կարող են դուրս մնալ ախտաբանական վիճակները, որոնք 
ժամանակին չմիջամտելու դեպքում կարող են լուրջ բարդությունների հանգեցնել։ Միևնույն ժամանակ, համաճարակային 
իրավիճակում ցանկալի չէ զբաղվել այն բժշկական միջամտություններով, որոնք ապահով կերպով կարող են հետաձգվել։ 
Առաջնայինը երկրորդայինից և անհետաձգելին հետաձգելիից տարբերելը պահանջում է պացիենտների անհատական 
բուժտեսակավորում *   
 
* թարգմանչի մեկնաբանություն   
 
 
 

 

 
 
 

ԿՈՎԻԴ-19 համաճարակի ժամանակ վիրահատական 
միջամտությունների բուժտեսակավորման ուղեցույց 

 
Անոթային վիրաբուժություն 

 



 
 
Կատեգորիա Վիճակ Տեսակավորումը 
Որովայնային 
աորտայի 
անևրիզմ (AAA)  

Պատռված կամ սիմպտոմներով կրծքաորովայնային աորտայի 
անևորիզմ, որովայնային աորտայի անևրիզմ 

3 Չհետաձգել  

Ինֆեկցված անևրիզմ կամ պրոթեզային գրաֆթի ինֆեկցիա 3 Չհետաձգել  
Որովայնային աորտայի անևրիզմ > 6.5 սմ 2b Հետաձգել, եթե 

հնարավոր է  
Կրծքա-որովայնային աորտայի անևրիզմ > 6.5 սմ  2b Հետաձգել, եթե 

հնարավոր է 
Որովայնային աորտայի անևրիզմ < 6.5 սմ 1 Հետաձգել  

Ծայրամասային 
անևրիզմներ 

Ծայրամասային անևրիզմ, եթե սիմպտոմներով է 3 Չհետաձգել 
Ծայրամասային անևրիզմ, եթե ասիմպտոմ է 2a Դիտարկել 

հետաձգելը 
Կեղծ անևրիզմի շտկում, եթե այն թրոմբինի ներարկման կամ 
կոմպրեսիայի թեկնածու չէ, արագ մեծացող է, բարդ տիպի է  

3 Չհետաձգել 

Սիմպտոմներով ոչ-աորտալ ներորովայնային անևրիզմ  3 Չհետաձգել 
Ասիմպտոմ ոչ-աորտալ ներորովայնային անևրիզմ 2a Դիտարկել 

հետաձգելը 
Աորտայի 
շերտազատում 

Աորտայի սուր շերտազատում՝ պատռվածքով կամ պերֆուզիայի 
խանգարմամբ 

3 Չհետաձգել 

Աորտայի այլ 
անհետաձգելի 
վիճակներ  

Աորտո-էնտերալ խուղակ՝ սեպտիկ/հեմոռագիկ շոկով, կամ վերահաս 
պատռվածքի նշաններով 

3 Չհետաձգել 

Շունտային 
գրաֆթի 
բարդություններ 

Ինֆեկցված զարկերակային պրոտեզ՝ առանց բացահայտ սեպսիսի կամ 
հեմոռագիկ շոկի, կամ վերահաս պատռվածքի 

3 Չհետաձգել 

Նախկին միջամտության զգալի ռեստենոզի  կապակցությամբ 
ռեվասկուլյարիզացիա  

2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

Շունտ գրաֆթի/ ստենտի ասիմպտոմ ռեստենոզ 1 Հետաձգել 



Քնային 
զարկերակի 
խնդիրներ 

Քնային զարկերակի սիմպտոմային ստենոզ․ կարոտիդ 
էնդարտերէկտոմիա և տրանսկարոտիդային զարկերակային 
ռեվասկուլյարիզացիա 

3 Չհետաձգել 

Քնային զարկերակի ասիմպտոմ ստենոզ 1 Հետաձգել 
Դիալիզ  Դիալիզի թրոմբված կամ չգործող մուտք 3 Չհետաձգել 

Դիալիզի ինֆեկցված մուտք 3 Չհետաձգել 
Խոցոտման կապակցությամբ ֆիստուլայի ռևիզիա 3 Չհետաձգել 
Երիկամային անբավարարություն՝ դիալիզի մուտքի ստեղծման 
անհրաժեշտությամբ 

3 Չհետաձգել 

Թունելավորված դիալիզային կաթեթերի տեղադրում 3 Չհետաձգել 
Ֆիստուլայի ռևիզիա՝ թերֆունկցիայի/կողոպտման կապակցությամբ 2b Հետաձգել, եթե 

հնարավոր է 
Ֆիստուլոգրամմա՝ թերֆունկցիայի կապակցությամբ 2b Հետաձգել, եթե 

հնարավոր է 
Արտերիովենոզ ֆիստուլա և դիալիզի գրաֆթի տեղադրում (վերջին՝ CK4-
5 ստադիայի երիկամային անբավարարության դեպքում միայն)  

2a Դիտարկել 
հետաձգելը 

Մեզենտերիալ  Սիմպտոմներով սուր մեզենտերիալ խցանող հիվանդություն 3 Չհետաձգել 
Քրոնիկական մեզենտերիալ իշեմիա 2b Հետաձգել, եթե 

հնարավոր է 
Ծայրամասային 
անոթների 
հիվանդություն 

Վերջույթի սուր իշեմիա 3 Չհետաձգել 
Վերջույթի իշեմիա. Պրոգրեսիվող հյուսվածքի կորուստ, վերջույթի սուր 
իշեմիա, թաց գանգրենա, վերընթաց ցելյուլիտ 

3 Չհետաձգել 

Ֆասցիոտոմիա՝ կոմպարտմենտ սինդրոմի կապակցությամբ 3 Չհետաձգել 
Վերջույթին սպառնացող քրոնիկական իշեմիա – հանգստի ցավով կամ 
հյուսվածքի կորստով 

2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

Ընդմիջվող կաղության կապակցությամբ պերիֆերիկ անգիոգրաֆիա 
կամ ներանոթային միջամտություն 

1 Հետաձգել 

Ընդմիջվող կաղության (claudication) կապակցությամբ բաց 
վիրահատական միջամտություն 

1 Հետաձգել 



Թրոմբոլիզ  Զարկերակային և երակային լիզիս 2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

Կրծքվանդակի 
ելանցքի 
համախտանիշ 
(thoracic outlet 
syndrome) 

Սիմպտոմատիկ երակային կրծքավանդակի ելանցքի համախտանիշ՝ 
սուր օկլյուզիայով և նշանակալի այտուցով 

2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

Զարկերակային կրծքավանդակի ելանցքի համախտանիշ` թրոմբոզով 2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

Նեյրոգեն կրծքավանդակի ելանցքի համախտանիշ 1 Հետաձգել 
Երակային կրծքավանդակի ելանցքի համախտանիշ, այլ 2a Դիտարկել 

հետաձգելը 
Վնասվածք  Տրավմա ՝ արյունահոսությամբ և/կամ իշեմիայով 3 Չհետաձգել 
Երակային 
համակարգ 

Խրանիստ զստաազդրային երակների սուր թրոմբոզ ֆլեգմազիայով 3 Չհետաձգել 
Ստորին սիներակի ֆիլտրի տեղադրում 2b Հետաձգել, եթե 

հնարավոր է 
Խորանիստ զստաազդրային երակների ծավալուն սիմպտոմային 
թրոմբոզ ցածր ռիսկի հիվանդների մոտ 

2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

Երակային հիվանդություններով պայմանավորված խոցերի 
կապակցությամբ միջամտություններ 

2a Դիտարկել 
հետաձգելը 

Ասիմպտոմ զստային երակի կոմպրեսիայի (May-Thurner) համախտանիշ 1 Հետաձգել 
Ստորին սիներակի ֆիլտրի հեռացում 1 Հետաձգել 
Վարիկոզ երակներ, մեծ ենթամաշկային երակի աբլացիա 1 Հետաձգել 

Վերքեր / 
գանգրենա / 
ամպուտացիա 

Ամպուտացիա (տրանսմետատարզալ, ծնկից վեր, ծնկից ներքև)՝ 
ինֆեկցիայի / նեկրոզի կապակցությամբ 

3 Չհետաձգել 

Ստորին վերջույթների հիվանդություն՝ վերջույթը փրկելու 
անհնարինությամբ (ամպուտացիա) 

3 Չհետաձգել 

Վիրահատական վերքի ինֆեկցիայի կամ նեկրոզի խորը վիրաբուժական 
սանացիա (դեբրիդմենթ) 

2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

Մաշկային լաթ (գրաֆթ) պահանջող վերքեր 2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

Ինֆեկցիայի / նեկրոզի կապակցությամբ ամպուտացիա (ոտքի մատներ) 2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 



Ողնաշար  Սպինալ թիմի համար ողնաշարի մերկացում առաջային գոտկային 
միջողային սպոնդիլոդեզի (anterior lumbar interbody fusion) նպատակով 

2a Դիտարկել 
հետաձգելը 

Այլ  Անվերահսկելի արյունահոսության կապակցությամբ վիրահատություն / 
էմբոլիզացիա՝ անկայուն պացիենտ 

3 Չհետաձգել 

Արյունահոսության կապակցությամբ վիրահատություն / էմբոլիզացիա՝ 
կայուն պացիենտ 

2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

Անմիջական ինֆուզիայի կարիքի դեպքում պորտ-համակարգի 
իմպլանտացիա 

2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

Բարդության պատճառով պորտ-համակարգի հեռացում 2b Հետաձգել, եթե 
հնարավոր է 

 
 


