
Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «07»   մայիս    2018 թ.
                                                                   թիվ  1171 – Ա  հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ԱՌՈՂՋ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱԳԱՆ…» ԹԵՄԱՅՈՎ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ

Մայիսի 25-26, 2018թ., ք. Երևան («Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոն)

«Առողջապահության զարգացման և հետազոտման կենտրոն» ՀԿ
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Դիմածնոտային և բերանի խոռոչի վիրաբույժների հայկական ասոցիացիա
Պրոֆեսոր Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն

Հայկական արյունաբանական ասոցիացիա
Անէսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների հայկական միություն

Ապացուցողական բժշկության մասնագետների հայկական ասոցիացիա

Օր 1` մայիսի 25
08:30-09:00 Գրանցում:
09:00-09:30 Գիտաժողովի բացում, ողջույնի խոսքեր
Դահլիճ 1՝
Հանրային առողջապահություն
Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատողներ
09:30-10:00 Հիվանդի անվտանգություն.

վիրաբուժական ստուգաթերթիկների
ներդրումը Հայաստանում:

Ինեսա Չիլինգարյան,
բժիշկ-կենսաքիմիկոս, Հանրային
առողջապահության մասնագետ,
«Առողջապահության զարգացման և
հետազոտման կենտրոն» ՀԿ
հիմնադիր-նախագահ

10:00-10:30 Առողջապահության ոլորտի
զարգացմանն ուղղված
առողջապահական
կազմակերպությունների կառավարման և
հավատարմագրման համակարգի
կարևորությունը Հայաստանում:

Րաֆֆի Սեմերջյան,
«Մենեջմենթ Միքս» -ի գործադիր
տնօրեն, «Միջազգային
Առևտրաարդյունաբերական
Պալատ - Հայաստանյան Ազգային
հանձնաժողով»-ի գլխավոր
քարտուղար, «Միջազգային առևտրի
պալատ - Ազգային կոմիտե
Հայաստան», «Առողջապահության
ոլորտի Բիզնես կառավարման
մագիստրոս» (“Executive MBA minor
Healthcare Management”) ծրագրի
հիմնադիր

10:30-10:50 Լրատվամիջոցները և Սաթենիկ Մկրտչյան,



առողջապահությունը: «Առողջություն» ամսագրի հիմնադիր
10:50-11:25 Առողջապահական իրավունքը և գալիք

սերունդը:
ի.գ.թ. Միքայել Խաչատրյան,
Ստրասբուրգի համալսարանի
Եվրոպական առողջապահական
իրավունքի դոկտորանտ,
Հայ-ռուսական համալսարանի
բժշկական իրավունքի դասախոս,
Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական համալսարանի
իրավագիտության դասախոս

11:25-11:55 Քայլվածքի կլինիկական լաբորատոր
հետազոտությունը Հայաստանում:

Դավիթ Սեկոյան, մանկական
օրթոպեդ-վնասվածքաբան,
«Ուիգմոր Քլինիք»

11:55-12:25 Մայրական, նորածնային և մանկական
առողջություն՝ վիճակագրական
վերլուծություն:

Ինեսա Չիլինգարյան

12:25-12:45 Հայրենական բժշկագիտության
վիճակագրական հարացույցը:

Ալբերտ Մարտիրոսյան,
բժիշկ-վիրաբույժ, Ապացուցողական
բժշկության մասնագետների
հայկական ասոցիացիայի
փոխնախագահ

12:45-13:00 Կլինիկական հետազոտությունները
Հայաստանում:

կ.գ.թ. Հարություն Ալավերդյան,
«Դարմանթեստ լաբորատորիս»-ի
փոխտնօրեն

13:00-14:00 Ճաշի ընդմիջում:
Դահլիճ 1՝
Օստեոպորոզ
Թիրախային լսարան՝ ռևմատոլոգներ, էնդոկրինոլոգներ, գինեկոլոգներ
13:30-14:00 Գրանցում:
14:00-15:15 Օստեոպորոզի բուժման և

կանխարգելման վերաբերյալ
հայաստանյան առաջարկություններ:

Վարտա Բաբալյան,
Հայաստանի օստեոպորոզի
ասոցիացիայի նախագահ

15:15-16:00 Ռևմատիկ հիվանդների օստեոպորոզ: Վահան Մուկուչյան,
բժիշկ-ռևմատոլոգ, «Վարդանանց»
նորարարական բժշկական կենտրոն

16:00-16:15 Սուրճի ընդմիջում:
16:15-17:00 Օստեոպորոզը գինեկոլոգի

պրակտիկայում:
բ.գ.թ. Ինգա Կարապետյան,
գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգ, Ընտանիքի
պլանավորման և սեռական
առողջության կենտրոն (2-րդ
կլինիկական ծննդատուն)

17:00-18:00 Օստեոպորոզը էնդոկրինոլոգի
պրակտիկայում:

Ֆրեիջ Սաբրիի Իսսա,
Երևանի Մ. Հերացու անվան
պետական բժշկական
համալսարանի էնդոկրինոլոգիայի
ամբիոնի դասախոս

Դահլիճ 2՝
Կենսաբժշկական հետազոտություններ
Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատողներ



13:30-14:00 Գրանցում:
14:00-14:40 Քաղցկեղների կենսաինֆորմատիկայի

հիմնախնդիրները և ժամանակակից
լուծումները:

կ.գ.դ., պրոֆեսոր Հանս Բինդեր,
Բիոինֆորմատիկայի
միջմշակութային կենտրոն, Լեյպցիգի
համալսարան, Գերմանիա

14:40-15:20 Նեյտրոֆիլների դերը լեյկեմիաների
ժամանակ:

կ.գ.դ. Էվա Կրիգովա,
Բժշկության և ստոմատոլոգիայի
ֆակուլտետի իմունաբանության
ամբիոն, Պալաչի համալսարան,
Օլմոուց, Չեխիա

15:20-16:00 Աուտոիմունային պատասխանի
ձևավորումը էվոլուցիայի տեսանկյունից:

կ.գ.դ., պրոֆեսոր Էվի Մելանիտու,
Պարազիտոլոգիայի ֆակուլտետ,
Պաստերի ինստիտուտ,
Փարիզ, Ֆրանսիա

16:00-16:15 Սուրճի ընդմիջում:
16:15-16:40 Հայկական պաթոգենոմի բնութագրում:  կ.գ.թ. Արսեն Առաքելյան,

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային
կենսաբանության ինստիտուտի
տնօրեն

16:40-17:10 Շիզոֆրենիայի կենսաբժշկական
հետազոտությունների հեռանկարները:

կ.գ.թ. Ռոքսանա Զախարյան,
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային
կենսաբանության ինստիտուտ

17:10-17:35 ԴՆԹ վնասվածքները և վերականգնումը
քաղցկեղային և նորմալ բջիջներում:

կ.գ.թ. Նելլի Բաբայան,
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային
կենսաբանության ինստիտուտ

17:35-18:00 Կոմպլեմենտի համակարգի լեկտինային
ուղու պրոտեոմիկան և գենոմիկան
իշեմիկ կաթվածների ժամանակ:

կ.գ.թ. Գոհար Ծականովա,
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային
կենսաբանության ինստիտուտ

Օր 2` մայիսի 26
Դահլիճ 1՝
Արյունաբանություն
Թիրախային լսարան՝ արյունաբաններ
08:30-09:00 Գրանցում:
09:00-09:30 Ողջույնի խոսքեր:
09:30-09:40 Պրոֆ. Ռ.Յոլյանի անվ.

Արյունաբանական կենտրոնի մանկական
բաժանմունքի կառուցվածքը:

Լալա Վաղարշակյան,
Երևան, Հայաստան

09:40-09:55 Հայաստանում երեխաների մոտ
փոխպատվաստման ծրագրի
կազմակերպման նախադրյալները և
հնարավորությունները:

բ.գ.թ. Անահիտ Զաքարյան,
Երևան, Հայաստան

09:55-10:25 Հեմոգլոբինոպատիաների ախտորոշման
և բուժման նոր հեռանկարները:

Գիտա Պուտևիտիլ,
Լոս Անջելես, ԱՄՆ

10:25-10:40 Հայաստանում երեխաների մոտ արյան
հիվանդությունների տարածվածությունը:

Լալա Վաղարշակյան

10:40-11:10 Արյունաստեղծ ցողունային բջիջների
փոխպատվաստման ցիտոմետրիկ
ապահովումը:

բ.գ.թ., պրոֆեսոր Ելենա Բաբենկո,
Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան

11:10-11:35 Մի քանի խոսք Շվեդիայում մանկական պրոֆեսոր Յակեք Տոպորսկի,



փոխպատվաստման ծրագրի մասին:  Սկաննի համալսարանական
հիվանդանոցի մանկաբուժության
ամբիոնի ղեկավար,
Լունդ, Շվեդիա

11:35-12:05 Մանկական փոխպատվաստման ծրագրի
կազմակերպումը:

պրոֆեսոր, Պետր Սեդլաչեկ,
Պրահա, Չեխիա

12:05-12:25 Լեյկեմիայով հիվանդ երեխաների մոտ
արյունաստեղծ ցողունային բջիջների
փոխպատվաստման սպասումները և
արդյունքը:

պրոֆեսոր Յակեք Տոպորսկի

12:25-12:45 Մանկական փոխպատվաստման ծրագրի
անգլիական մոդելը:

պրոֆեսոր, Ռոբ Ուին,
Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա

12:45-13:00 Փակման խոսք:
13:00-14:00 Ճաշի ընդմիջում:
Դահլիճ 1՝
Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում
Թիրախային լսարան՝ արյունաբաններ, բժիշկ-լաբորանտներ
13:30-14:00 Գրանցում:
14:00-14:40 Լիմֆոպրոլիֆերատիվ

հիվանդությունների մորֆոլոգիական
ախտորոշում:

բ.գ.թ. Մարինա Զենինա,
արյունաբանության և
փոխներարկման Ռուսաստանի
գիտահետազոտական ինստիտուտ,
Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան

14:40-15:20 Սակավարյունության դիֆերենցիալ
ախտորոշում. առաջադեմ ալգորիթմներ:

բ.գ.թ., դոցենտ Նատալյա Չերնիշ,
Սանկտ Պետերբուրգի Վ.Ա.
Ալմազովի անվան ազգային
բժշկական գիտահետազոտական
կենտրոնի կլինիկական լաբորատոր
ախտորոշման և գենետիկայի
ամբիոն,
Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան

15:20-16:50 Հեմոլիտիկ սակավարյունության
լաբորատոր ախտորոշման
ժամանակակից մոտեցումներ:

բ.գ.թ. Յուլիյա Ժիլենկովա,
Սանկտ Պետերբուրգի Ի.Մեչնիկովի
անվան պետական բժշկական
ակադեմիայի կլինիկական
լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն,
Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան

16:50-17:20 Հոսքային ցիտոմետրիայի
օգտագործումը ժառանգական
սֆերոցիտոզի ախտորոշման մեջ:

Տաթևիկ Ասատրյան,
Սանկտ Պետերբուրգի Ի.Մեչնիկովի
անվան պետական բժշկական
ակադեմիայի կլինիկական
լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն,
Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան

17:20-18:00 Արդիական կենսաքիմիական
պրոֆիլներ:

բ.գ.թ., դոցենտ Վիկտորիյա
Բերեստովսկայա, Սանկտ
Պետերբուրգի Վ.Ա. Ալմազովի
անվան ազգային բժշկական
գիտահետազոտական կենտրոնի



կլինիկական լաբորատոր
ախտորոշման և գենետիկայի
ամբիոն,
Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան

Դահլիճ 2՝
Անէսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ թերապիա
Թիրախային լսարան՝ անէսթեզիոլոգներ և ինտենսիվ թերապիայի մասնագետներ
08:30-09:00 Գրանցում:
09:00-09:40 Բժշկական սխալ և յաթրոգենիա: բ.գ.դ., պրոֆեսոր Իրինա

Մալխասյան, Երևանի Մ. Հերացու
անվան պետական բժշկական
համալսարանի անէսթեզիոլոգիայի և
ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի
վարիչ

09:40-10:25 Անվտանգ ընդհանուր անզգայացում՝
առասպել, թե՞ իրականություն:

բ.գ.դ., պրոֆեսոր Դավիթ
Մելքոնյան, Երևանի Մ. Հերացու
անվան պետական բժշկական
համալսարանի հետբուհական և
շարունակական կրթության
անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ
թերապիայի ամբիոնի վարիչ

10:25-11:15 Նոր հեռանկարներ հակաբակտերիալ
բուժման մեջ:

բ.գ.թ. Հարություն Մանգոյան,
Երևանի Մ. Հերացու անվան
պետական բժշկական
համալսարանի հետբուհական և
շարունակական կրթության
անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ
թերապիայի ամբիոնի դոցենտ,
«Էրեբունի» ԲԿ ինտենսիվ
թերապիայի բաժանմունքի
գիտագործնական ղեկավար,
«Վարդանանց» նորարարական
բժշկության կենտրոնի տնօրեն

11:15-11:30 Սուրճի ընդմիջում:
11:30-12:00 Նախավիրահատական շրջանում սննդի

և հեղուկների ընդունման կարգը: Վերջին
թարմացումները:

բ.գ.թ. Արմեն Վարոսյան,
DEAA, ԵՊԲՀ հետդիպլոմային և
շարունակական կրթության
ֆակուլտետի անէսթեզիոլոգիայի և
ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի
դոցենտ, «Էրեբունի» ԲԿ
անէսթեզիոլոգ, Անէսթեզիոլոգիայի
եվրոպական ընկերության առցանց
քննական հանձնաժողովի
նախագահ, Անէսթեզիոլոգների և
ինտենսիվ թերապևտների միության
նախագահ

12:00-12:30 Լակտատի դերը ինտենսիվ թերապիայի
հիվանդների ախտորոշման և բուժման
մեջ:

Հայկ Հովհաննիսյան,
Երևանի Մ. Հերացու անվան
պետական բժշկական



համալսարանի անէսթեզիոլոգիայի և
ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի
դասախոս

12:30-13:00 Անէսթեզիոլոգիայում և ինտենսիվ
թերապիայում գիտելիքների
գնահատման որոշ խնդիրներ կամ
ինչպե՞ս հաջողությամբ հանձնել
քննությունները:

բ.գ.թ., դոցենտ Արմեն Վարոսյան

Դահլիճ 2՝
Դիմածնոտային վիրաբուժություն
Թիրախային լսարան՝ դիմածնոտային վիրաբույժներ
13:30-14:00 Գրանցում:
14:00-14:30 Բորբոքային հիվանդությունների

առանձնահատկությունները մանկական
տարիքում:

Անի Հովհաննիսյան,
դիմածնոտային վիրաբույժ,
«Մուրացան» համալսարանական
հիվանդանոց, Դիմածնոտային և
բերանի խոռոչի վիրաբույժների
հայկական ասոցիացիայի
քարտուղար

14:30-15:00 Միջծնոտային սևեռման մեթոդ ստորին
ծնոտի կոտրվածքների ժամանակ:

Լուսինե Ալեքսանյան,
դիմածնոտային վիրաբույժ «GDG»
ստոմատոլոգիական կենտրոն

15:00-15:30 Աուտոգեն դենտինային
փոխպատվաստանյութի կիրառումը
որպես ոսկրային աուգմենտացիայի նոր
եղանակ:

Արթուր Խաչատրյան,
դիմածնոտային վիրաբույժ,
«Արմենիա» ԲԿ, ԵՊԲՀ
Դիմածնոտային վիրաբուժության
ամբիոնի ասպիրանտ

15:30-16:00 Ռինոպլաստիկայի բարդ դեպքեր: բ.գ.թ., դոցենտ Հայկ Ենոքյան,
պլաստիկ և դիմածնոտային
վիրաբույժ, «Միքայելյան
վիրաբուժության ինստիտուտ»-ի
պլաստիկ և դիմածնոտային
վիրաբուժության բաժանմունքի
վարիչ, «Նաիրի» ԲԿ

16:00-16:30 Ստորին ծնոտի ամելոբլաստոմա:
Կլինիկական դեպք:

Մարտին Միսակյան,
դիմածնոտային վիրաբույժ,
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական
հիվանդանոց

16:30-17:00 Հարքթային խոռոչների էնդոսկոպիկ
վիրաբուժական բուժում:

Լևոն Գալստյան,
դիմածնոտային վիրաբույժ,
«ՍլավՄեդ» ԲԿ

17:00-17:30 Ծնոտների ատրոֆիայի և դեֆեկտների
վերականգնումը
աուտոտրանսպլանտատներով:

Լևոն Խաչատրյան,
դիմածնոտային վիրաբույժ, «Մոդեռն
Իմպլանտ Մեդիսին» ԲԿ տնօրեն

Դահլիճ 3՝
Սրտաբանություն
Թիրախային լսարան՝ սրտաբաններ, թերապևտներ
13:30-14:00 Գրանցում:
14:00-14:10 Բացման խոսք: Համլետ Հայրապետյան, «Էրեբունի»



սրտաբանական կենտրոնի
ղեկավար, ՀՀ ԱՆ գլխավոր
սրտաբան, ԵՊԲՀ սրտաբանության
ամբիոնի պրոֆեսոր

14:10-14:40 Հեռահար բժշկության նոր
հնարավորություններ Հայաստանում:

Քննարկում 10 րոպե:

Անդրանիկ Մշեցյան,
ԵՊԲՀ «Մուրացան»
համալսարանական հիվանդանոց,
Սրտաբանության և ԻԹ կլինիկայի
ղեկավար

14:40-15:10 Նոր սերնդի հակակոագուլյանտների
կիրառությունը նախասրտերի
ֆիբրլյացիայի բուժման մեջ:

Քննարկում 10 րոպե:

Միհրան Մարտիրոսյան,
սրտաբան-էլեկտրոֆիզիոլոգ,
«Էրեբունի» ԲԿ Առիթմոլոգիական
սրտաբանական կենտրոնի ղեկավար

15:10-15:40 Սրտի ՄՌՏ-ի դերը սիրտանոթային
հիվանդությունների գնահատման
ժամանակ:

Վահե Բակունց,
Հանրային առողջապահության
մասնագետ, ռենտգենոլոգ, ԿՏ/ՄՌՏ
ԲԱԿ ՄԻԲՍ, Երևան

15:40-16:10 Քնի օբստրուկտիվ ապնոէի
տարածվածությունը շտկված սրտի
բնածին անոմալիաներով պացիենտների
մոտ:

Քննարկում 10 րոպե:

Անի Մանուկյան,
մանկական սրտաբան,
«Նորք-Մարաշ» բժշկական
կենտրոնի մանկական
սրտաբանության բաժանմունք

16:10-16:40 Կորոնար դիստալ պերֆորացիայի
բուժման անվտանգ, արդյունավետ և
մատչելի եղանակ: Միկրոկաթետերային
էմբոլիզացիա հեմոստատիկ սպունգով,
տեխնիկական ասպեկտները:

Քննարկում 10 րոպե:

Արսեն Ծատուրյան,
միջամտական սրտաբան,
«Էրեբունի» ԲԿ անգիոգրաֆիկ
ծառայություն

16:40-17:10 Բաց օվալ անցք: Կրիպտոգեն ինսուլտ:

Քննարկում 10 րոպե:

Շահեն Տոռոզյան,
միջամտական սրտաբան,
«Էրեբունի» ԲԿ անգիոգրաֆիկ
ծառայություն

17:10-17:30 Հոլտեր մոնիթորինգ - կլինիկական
դեպքերի ներկայացում:

Սոնա Տրիբունյան,
բժիշկ-ֆունկցիոնալիստ, «Էրեբունի»
ԲԿ Առիթմոլոգիական
սրտաբանական կենտրոն

18:00 Գիտաժողովի ամփոփում և փակում: Ինեսա Չիլինգարյան,
«Առողջապահության զարգացման և
հետազոտման կենտրոն» ՀԿ
հիմնադիր և նախագահ

Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 600-700 հոգի:


