Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
«02» մայիս 2018թ.
թիվ 1127 – Ա հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ
«ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՆ ԱՆԷՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ
ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ «ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» ՄԱՍ
Մայիսի 4, 11, 21, 25 և հունիսի 8, 15, 2018թ., ք. Երևան («Վարդանանց»
նորարարական բժշկության կենտրոն)
Անէսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների հայկական միություն,
Հայ-Ռուսական Սլավոնական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի
պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի «Առողջապահական
իրավունք» խումբ
Մայիսի 4
18:30-21:30

Սահմանադրական իրավունք
•

•
•

Միքայել Խաչատրյան,

«Բնակչության բժշկական

ի.գ.թ., Ռուս-հայկական

օգնության և սպասարկման

(Սլավոնական),

մասին» ՀՀ օրենքի

Հայաստանի պետական

հիմնահարցեր

տնտեսագիտական

Բժիշկների իրավունքները և

համալսարանների

պարտականությունները

դասախոս, ՀՀ մարդու

Պացիենտի իրավունքները և

իրավունքների պաշտպանի

պարտականությունները

աշխատակազմի
Միջազգային
համագործակցության
վարչության պետ

Մայիսի 11
18:30-21:30

Սահմանադրական իրավունք
•

•
•

Նելլի Առաքելյան,

Անձնական կյանքի

ի.գ.թ., Ռուս-հայկական

անձեռնմխելիությունը

(Սլավոնական)

բժշկական օգնության

համալսարանի պետության

համատեքստում

և իրավունքի տեսության և

Անձի տեղեկացված

պատմության ամբիոնի

համաձայնությունը

դասախոս, ՀՀ

Բժշկական միջամտությունից

սահմանադրական

հրաժարվելը. հիմնախնդիրները

դատարանի
իրավախորհրդատվական
վարչության
փորձագիտականվերլուծական բաժնի
գլխավոր մասնագետ

Մայիսի 21
18:30-21:30

Սահմանադրական իրավունք
•

•

Արթուր Ղամբարյան,

Մեղադրյալի և տուժողի կամքին

ի.գ.դ., պրոֆեսոր, Ռուս-

հակառակ նմուշներ վերցնելը,

հայկական (Սլավոնական)

բժշկական փորձաքննության

համալսարանի պետության

ենթարկելը

և իրավունքի տեսության և

Բժշկական գաղտնիքի

պատմության ամբիոնի

պահպանումը, քրեական

վարիչ

վարույթի շրջանակները
Մայիսի 25
18:30-21:30

Քաղաքացիական իրավունք
•

•

Միքայել Խաչատրյան,

Բժշկական ծառայությունների

ի.գ.թ., Ռուս-հայկական

մատուցման պայմանագրի

(Սլավոնական)

առանձնահատկությունները

համալսարանի,

Պատասխանատու բժշկի

Հայաստանի պետական

լիազորությունների շրջանակը

տնտեսագիտական
համալսարանների
դասախոս, ՀՀ մարդու
իրավունքների պաշտպանի
աշխատակազմի
Միջազգային
համագործակցության
վարչության պետ

Հունիսի 8
18:30-21:30

Քաղաքացիական իրավունք,

Արտակ Գևորգյան,

աշխատանքային իրավունք

ՀՀ փաստաբանական

•

•
•

Աշխատանքային

դպրոցի դասախոս,

հարաբերությունների ծագման

Եվրոպայի խորհրդի

հիմքերը, աշխատանքային

փորձագետ (խորհրդատու),

պայմանագիր

Ռուս-հայկական

Աշխատավարձ, արձակուրդ,

(Սլավոնական)

մասնագիտական ստաժ

համալսարանի հայցորդ

Աշխատանքային

հարաբերությունների
դադարման հիմքեր
•

Դատական գործեր, հայցային
վաղեմություն

Հունիսի 15
18:30-21:30

Քաղաքացիական իրավունք
•

Գույքային

ի.գ.թ., Ռուս-հայկական

պատասխանատվության

(Սլավոնական)

վերաբերյալ ընդհանուր

համալսարանի դասախոս

դրույթներ
•

Գույքային
պատասխանատվության
հիմքերը, պայմանները և ձևերը

•

Բժշկական հաստատության և
բժշկի գույքային
պատասխանատվության
հիմքերը և պայմանները

•

Պայմանագրային և ոչ
պայմանագրային
պատասխանատվություն

•

Արեգ Մալխասյան,

Գույքային
պատասխանատվությունից
ազատման հիմքերը

Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատողներ:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 50:

