
ԿՈՎԻԴ-19 համաճարակի ժամանակ տրանսթորակալ էխոսրտագրությունը

Ֆիթ-թեսթավորում անցած սոնոգրաֆիստ առկա՞ է  (կարգ 1 և 2)

Նվազեցրե՛ք օպերատորի վրա բարձր վիրուսային բեռի հնարավոր ազդեցությունը
Հագե՛ք պատշաճ ԱՊՀ-ի բոլոր բաղկացուցիչները մինչև հիվանդասրահ մտնելը։ 

Պացիենտը պետք է կրի վիրաբուժական դիմակ։ Կրճատե՛ք սկանավորման 
ժամանակը,  մի՛ կիրառեք պացիենտի շունչը ժամանակ-առ-ժամանակ պահելու 

հնարքը։

Ավարտե՛ք սկանավորումը, հանե՛ք ԱՊՀ-ը (հետեւելով ԱՊՀ-ի ուղեցույցին), 
մաքրե՛ք սարքը, լվացե՛ք ձեռքերը եւ լքե՛ք հիվանդասրահը։

Վերբեռնե՛ք ստացված պատկերները եւ եզրակացություն գրեք։

ԷխոՍԳ հայցը
-պետք է հայցվի (ոչ ուսումնառու) 
բժշկի կողմից
-հայցերը պետք է տեսակավորել՝ 
արդյո՞ք էխոն կարող է փոխել 
ներկայիս վարումը, հնարավո՞ր է 
այն հետաձգել (քննարկեք 
հերթապահ սրտաբանի հետ եթե 
կարիքը կա) 
-սկանավորվում է պետք է 
նախորոք պլանավորել՝ ո՞ր 
պատկերն են առանցքային լինելու։ 
-կրկնակի ԷխոՍԳ հայցերը պետք է 
լինեն ոչ ուսումնառու բժշկից դեպի 
ոչ ուսումնառու բժիշկ 

Իդեալականում օգտագործեք հատուկ այս նպատակի համար 
առանձնացված էխոկարդիոգրաֆ, հատուկ այս նպատակի համար 
առանձնացված ուլտրաձայնային գել եւ ուլտրաձայնային տվիչի 
ստերիլ ծածկոց։ Եթե պորտատիվ էխոկարդիոգրաֆ եք օգտագործում, 
ապա առանձնացրե՛ք այն դոք-կայանից և դրե՛ք վիրաբուժական 
սայլակի վրա։ Վերցրեք հոսանքի լարը ձեզ հետ։ Մ՛ի վերցրեք ոչ էական 
առարկաներ (գրիչ / փեյջեր/ ուղեցույց և այլն)։

Ստուգե՛ք Ձեր հվանդանոցում վարակի վերահսկման քաղաքականությունը։ 
Պետք է հագնել ամբողջական անհատական պաշտպանական հանդերձա՞նք 

(ԱՊՀ)։ Կարգ 1-ի եւ 2-ի դեպքում խորուրդ է տրվում ամբողջական ԱՊՀ։

Սկանավորելիս սահմանափակվե՛ք կլինիկական հարցին պատասխանելով։
Բազային սկանավորումը (փորոքների ֆունկցիան եւ էական կառուցվածքային 

փականային ախտահարումների գնահատմամբ) բավական է։ Զուգահեռ 
էլեկտրասրտագրի միացման կարիք չկա։ Ձայնագրե՛ք հոլովակներն ըստ 

ժամանակի, այլ ո՛չ ըստ սրտային ցիկլի։ Ընթացիկ չափումներ մի՛ կատարեք։

Գնահատե՛ք պացիենտի վարակային ռիսկը (կարգ 1-3)

Եթե պետք է կատարեք մեկից 
ավելի սկանավարում, ապա  
ամեն սկանավորումից առաջ 
հագե՛ք նոր ԱՊՀ

Իդեալականում սկանավորե՛ք պացիենտին իր անկողնում։ Մաքրե՛ք Ձեր 
ձեռքերն և սարը մինչև հիվանդասրահ մտնելը։

Փաստաղթի բնօրինակի անունը: CV-19 BSE TTE Consensus Pathway 
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Բոլոր սոնոգրաֆիստները, ովքեր ունեն ԿՈՎԻԴ-19-ի պարագայում բարձր ռիսկի 
խմբի հիվանդություն, պետք է  պրոֆբժշկակական խորհուրդ ստանան  

Նվազագույնի հասցրեք  
տվյալ բաժանմունքում 
չաշխատող անձնակազմի 
հետ պացիենտի շփումը։

Այդ բաժանմունքում կա՞ 
արդյոք ակրեդիտացված 
կլինիցիստ/սոնոգրաֆիստ ով 
կարող է կատարել որոշ 
սկանավորումներ

Էխոսրտագրության 
բաժանմունքում պահե՛ք  
պացիենտի և սոնոգրաֆիստի 
տվյալների  մատյան՝ 
կոնտակտների հայտնաբերման  
անհրաժեշտության դեպքում 
օգտագործելու համար։

Կարգ    1 - հաստատված
Կարգ 2 - կասկածված 
Կարգ    3 - ցածր ռիսկ՝ 
A. երբ պացիենտը ստուգված 
ԿՈՎԻԴ- բացասական է կամ
B. երբ բացակայում են ռիսկի 
գործոնները (նոր հարատևող 
հազ / տենդ / նախորդ 2 
շաբաթում տիպիկ 
ախտանշաններով կամ ԿՈՎԻԴ-
դրական անձի հետ շփում 




