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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 5-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ»

Հուլիսի 4-6, 2019թ., ք. Երևան «Մարիոթ Արմենիա» հյուրանոց

5-ՀԲՄՀ-2019 Առողջապահական հիմնադրամ

Օր 1՝ հուլիսի 4
09։30-11։00 Պլենար դասախոսություններ

«Տիգրան Մեծ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Արմեն Չարչյան, Մայք Սարյան

Գլոբալ առողջություն Հայկ Նիկողոսյան

Ուղեղի կաթված Վիգեն Բաբիկյան
11:00-11:30 Սուրճի ընդմիջում
11:30-13:00 Պլենար դասախոսություններ

«Տիգրան Մեծ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Արմեն Սողոյան, Վիգեն Սեպիլյան, Արմեն
Աբուլյան

Ֆունդամենտալ իմունոլոգիան՝ կլինիկական լաբորատոր
ախտորոշման գործառույթներում

Արեգ Թոթոլյան

Ճանաչողական խանգարումների իմունոլոգիան և գենետիկան Խաչիկ Սայադյան,
Միքայել Աղաջանյան

Գլխուղեղի անոթային պաթոլոգիաների հետազոտման
ռազմավարական առաջնահերթությունները

Մարինա Թանաշյան

Ռոբոտային վիրաբուժություն Միքայել Մոսոյան,
Արթուր Գրաբսկի

13։00-14։00 Ճաշի ընդմիջում
14։00-15։30 Սեկցիաներ
Հանրային առողջություն
«Տիգրան Մեծ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Վլադիմիր Դավիդյանց, Լենա Նանուշյան
Անտիբիոտիկների օգտագործման և
անտիբիոտիկակայունության հետազոտություն Հայաստանում

Ալիսիա Դեմիրճյան

Ճարպակալում, հանրային առողջության ճգնաժամը և
վիրաբուժական բուժման տարբերակները

Արա Քեշիշյան

Ուսանողների շրջանում մարմնի զանգվածը և սննդակարգը
Երևանում

Մարտին Ալեքսանյան



Առողջ ապրելակերպին ուղղված «ԹՈՂ10» հակածխախոտային
արշավ

Արևիկ Թորոսյան

Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի հայտնաբերմանն ուղղված
հետազոտություններում ընդգրկվածությունը

Արևիկ Թորոսյան

Երկրորդային ծուխը և դրա բացասական ազդեցությունը
առողջության վրա

Արևիկ Թորոսյան

Թմրաբանական օգնության զարգացման հեռանկարները
Հայաստանում

Սուրեն Նազինյան

Թմրաբանական օգնությունը Հայաստանում
Ախտորոշիչ որոշումներին աջակցող համակարգ Կարեն Բադալյան
Սրտանոթային վիրաբուժություն 1
«Տրդատ Երկրորդ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Վիլեն Մանուկյան, Արա Անանյան
Սրտի փականների, բազկագլխային և կորոնար զարկերակների
համակցված ախտահարումների վիրաբուժական բուժման
ուղղությունները

Տիգրան Ասատրյան

Կրկնակի ROSS �գործողություն աորտալ փականի
օգտագործումը որպես թոքային փական ROSS
ընթացակարգում

Հովհաննես Ավդալյան

Երիկամաբջջային կարցինոմա ներաճով ստորին սիներակ և
աջ նախասիրտ

Մուշեղ Կուրղինյան

70 անց հիվանդների շրջանում արյան արհեստական
շրջանառության պայմաններում կրիտիկական աորտալ
ստենոզի վիրահատական բուժման արդյուքները և կյանքի
որակը

Գարիկ Ալեքսանյան

PTFE-ից նեոքորդաների պատրաստմամբ միտրալ
ռեգուրգիտացիայի շտկման արդյունքները
Միջնորմային AB թիմոմա՝ ինվազիայով դեպի լծերակներ,
անանուն երակ, վերին սիներակ, աջ նախասիրտ և
հարաորտիկ տարածություն

Համբարձում Եղոյան

Նեոնատալ տարիքում հիվանդների ընդհանուր անոմալ
թոքային երակային դրենավորման վիրաբուժական բուժման
արդյունքների վերլուծություն

Ալեքսանդր Մորոզով

Թոքային զարկերակի ատրեզիայով և կոլատերալ թոքային
արյան շրջանառությամբ հիվանդների շրջանում թոքային
զարկերակների էտապային ունիֆոկալիզացիա

Ռուբեն Մովսեսյան

Թոքային զարկերակի փական պարունակող կոնդուիտի
ինֆեկցիա ROSS-ի վիրահատությունից հետո

Քնարիկ Ստեփանյան

Սրտի փականների և կորոնար զարկերակների համակցված
պաթոլոգիա. վիրաբուժական բուժման տակտիկան և 600 ավել
վիրահատությունների անմիջական արդյունքներ

Պավել Կախկցյան

Նյարդաբանություն, նյարդավիրաբուժություն
«Աշոտ Երկաթ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մարինա Թանաշյան, Ռուբեն



Ֆանարջյան
Իշեմիկ կաթվածով հիվանդների ռենտգենէնդովասկուլյար
բուժումը

Ագնեսա Մելիքյան

Իշեմիկ կաթվածի ընթացքում որոշ սուլֆոլիպիդների
փոփոխությունը սպիտակ առնետների ուղեղում

Արման Հովհաննիսյան

Ժամանակակից հայացքը համակցված գլխապտույտի խնդրի
վերաբերյալ

Գայանե Սիլվանյան

Քրոնիկ բորբոքային դեմիելինիզացնող պոլինեյրոպաթիա.
ախտորոշիչ և թերապևտիկ մարտահրավերները

Էլիզ Ագոպյան

Ինչպես է TREM2 ազդում ալցհեյմերի հիվանդության
ախտաբանության վրա

Լուսինե Քարանֆիլյան

Էպիլեպսիայի պաթոգենեզը: Կարճ միացման հիպոթեզ Կոլյա Խաչատրյան
Իշեմիկ կաթվածի վիրաբուժական վարումը թրոմբահեռացման
սարքի կիրառմամբ

Ռուբեն Ֆանարջյան

Ցերեկային քնկոտությամբ անձանց շրջանում HLA (մարդու
լեյկոցիտար անտիգեն) – տիպավորումը

Արեզու Նաջաֆի

Նյարդաբանության համալսարանի հետազոտությունների
կենտրոնի կողմից մենիերի հիվանդության և վեստիբուլյար
միգրենի համեմատությունը

Գեյլ Իշիյամա

Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
«Լևոն Կիլիկիա» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Սամվել Բադալյան, Սյուզաննա Բաբլոյան
Կանանց առողջության պահպանումը Հայաստանում: Ինչպե՞ս
կարող ենք այն բարելավել

Սամվել Բադալյան

Կանանց շրջանում վերարտադրողական և սեռական
առողջության վերաբերյալ գիտելիքների գնահատումը
Հայաստանում

Ելենա Սարգսյան

Մանկաբարձ-գինեկոլոգների ամերիկյան քոլեջի
մանկաբարձական անվտանգության փաթեթների
օգտագործումը մայրական հիվանդության և մահացության
նվազեցման նպատակով

Ռոնալդ Իվերսիոն

Հայաստանում առողջապահության պահպանման առաջնային
օղակի դիմած կանանց շրջանում կոնքի հատակի
հիվանդությունների տարածվածությունը և դրանց
ազդեցությունը կյանքի որակի վրա

Սամվել Բադալյան

Հիստերոսկոպիկ միոմէկտոմիաների նորագույն մեթոդների
համեմատական գնահատականը

Վահե Տեր-Մինասյան

Հիստերոսալպինգսկոպիայի և ֆերթիլսկոպիայի
համեմատական գնահատականը արգանդային փողերի
անցանելիության դեպքում

Արմեն Գասպարյան

Կապը ոսկրերի հանքային խտության և վիրահատության
ծավալի միջև վիրաբուժական դաշտանադադարի ժամանակ

Կարինե Առուստամյան

Հիպոթիրեոզի հետ ասոցացված էնդոմետրիումի
հիպերպլազիայով կանանց կլինիկական բնութագրի

Գայանե Մկոյան



առանձնահատկությունները
Արյունաբանություն, բժշկական գենետիկա, երեխաների և դեռահասների
առողջություն
«Էրատո Թագուհի» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Թամարա Սարգսյան, Երվանդ Հակոբյան
Ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրում գործածվող
«HARD TALK» հաղորդակարգը

Միհրան Նազարեթյան

Լեյկեմիայի ժամանակ պրոլինով հարուստ հիպոթալամուսային
նոր պոլիպեպտիդի ազդեցության կենսաքիմիական
մեխանիզմները

Պետրոս Ղազարյան

Քիմիոթերապիայի հանդեպ պատասխանը մոդիֆիկացնող
գենետիկ պոլիմորֆիզմների տարաբաշխումը հայկական
պոպուլյացիայում

Երվանդ Հակոբյան

Հայկական պոպուլյացիայում ժառանգական կրծքագեղձի և
ձվարանների քաղցկեղով հիվանդների գենետիկական
համապարփակ վերլուծություն

Դավիթ Բաբիկյան

Հայաստանում մարդու գենոմի նորարարական ծրագիրը Գրոդի Վայնե

MEFV գենի մուտացիաների դերը աուտոբորբոքային
խանգարումների զարգացման մեջ։ Մեր 20-ամյա
փորձը

Թամարա Սարգսյան

Դպրոցահասակ երեխաների առողջական վարքագիծը
Հայաստանում։ Խնդիրներ, միտումներ և
քաղաքականություն

Եվա Մովսեսյան

Գոտկացավը, ողնաշարի գոտկային հատվածի
դիսկինեզիան և ողնաշարի գոտկասրբանային
հատվածի թեքման անկյունը երիտասարդ
մարզիկների շրջանում

Զորան Սարցևիչ

Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում
բազմամասնագիտական համայնքային ծրագրերի
իրականացման արդյունքում  6 ամսից մինչև 6
տարեկան երեխաների շրջանում բարելավված
սննդակարգը և անեմիա

Համբարձում Սիմոնյան

Գաստրոէնտերոլոգիա, առաջնային բուժօգնություն/ընտանեկան բժշկություն
«Արարատ 1 դահլիճ»
Համանախագահներ՝ Սեդա Պողոսյան, Միքայել Նարիմանյան
Էնդոսկոպիկ սուբմուկոզ դիսսեկցիայի մեթոդ Կարեն Խալաթյան

Ինքնաբացվող մետաղական ստենտների
կիրառությունը ՍԱՏ լուսանցքի անցանելիության
ապահովման նպատակով

Կարեն Մանուկյան

ՍԱՏ վարիկոզ լայնացած երակների օբլիտերացիան
ցիանոակրիլատային սոսնձով

Կարեն Մանուկյան



Բժշկական աջակցության և կանանց իրավազորման
«Արմենիանլայթհաուս» բարեգործական
հիմնադրամի ծրագիր

Անժելա Թորոսյան

Ընտանեկան բժշկությունը Հայաստանի
Հանրապետությունում. անցում պատմությունից դեպի
ապագա

Սամվել Հայրումյան

Բարձր զարկերակային ճնշման տարածվածությունը
Հայաստանում

Սալբի Ակարագյան

Քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություններով
հիվանդների ընդունման դժվարությունները ԱԱՊ
օղակում

Միքայել Նարիմանյան

2-րդ տիպի շաքարային դիաբետի պաթոֆիզիոլոգիան։
Սննդային և ապրելակերպային
միջամտություններ

Զարմինե Նաքաշյան

Սուր եվ քրոնիկ լյարդային անբավարարությամբ
հիվանդների շրջանում կլինիկական ու
էթիոլոգիական պրոֆիլները և մահացությունը

Հասմիկ Ղազինյան

Ընտանեկան բռնության ազդեցությունը կնոջ և
երեխաների առողջության վրա

Մարո Մաթոսյան

2-րդ տիպի շաքարային դիաբետի վարումը Միացյալ
Թագավորության առողջության պահպանման
առաջնային օղակում

Քրիստինա Բիլալ յան

Զուգընկերոջ կողմից բռնությունը. ռիսկեր և
գնահատում

Լիզա Կույումջյան-
Սթենթոն

Պալիատիվ խնամք. արժանավայել ապրելու
իրավունք

Սերգեյ Առաքելով

Ստոմատոլոգիա 1
«Արարատ 2 դահլիճ
Համանախագահներ՝ Լազար Եսայան, Միքայել Սարգսյան
Օրթոդոնտիկ բուժում միոցենտրիկ/միակենտրոն/ ծնոտի
դեպքում

Հրանտ Տեր-Պողոսյան

Պերիոդոնտոպաթոգենային բակտերիաների և վիրուսների
ցուցիչների հայտնաբերում բնական ջերմության տակ՝
հիվանդների գործառնական շարժման միջամտության
ճանապարհով

Միքայել Սարգսյան

Երկրորդ դասի ծանր դեպքերի պլանավորումը
օրթոգնաթիկ վիրաբուժության մեջ

Թորոս Ալկան

Կանխարգելիչ ստոմատոլոգիա Արցախում Պերճ Քիլաջյան
Առողջական համակարգի զարգացում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ

Լազար Եսայան

Ցավի կառավարումը օրթոդոնտիայում Միքայել Նալբանդյան
16:00-17:30 Սեկցիաներ



Որակյալ առողջապահություն
«Տիգրան Մեծ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Ալեքսանդր Բազարչյան, Լևոն Հակոբյան
Հակածխախոտային կոալիցիաների ստեղծում,
համայնքներում երկրորդային ծխի նվազեցում

Արևիկ Թորոսյան

ՀՀ բնակչության շրջանում աղի օգտագործման
տարածվածությունը

Շուշանիկ Սարգսյան

ՀՀ բնակչության շրջանում ավելցուկային քաշի և
ճարպակալման տարածվածությունը

Շուշանիկ Սարգսյան

ՀՀ բնակչության շրջանում զարկերակային բարձր
ճնշման տարածվածությունը

Դիանա Անդրեասյան

ՀՀ բնակչության շրջանում հիպերգլիկեմիայի
տարածվածությունը

ՀՀ բնակչության շրջանում ֆիզիկական թերակտիվության
տարածվածությունը

Բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտի
տեսչական ստուգաթերթերի կիրառումը որպես
բժշկական օգնության սպասարկման բարելավման
միջոցառում

Գոհար Փանաջյան

Հայաստանի լաբորատոր ծառայության
բարեփոխումների մասին

Վահագն Գևորգյան

Զարկերակային գերճնշումը ցածր եկամուտ
ունեցող և անտուն բնակչության մոտ

Լուսինե Դադերյան-
Հուկաբայ

Սրտանոթային վիրաբուժություն 2
«Տրդատ Երկրորդ դահլիճ
Համանախագահներ՝ Միքայել Ադամյան, Մհեր Սուսանի, Պավել Կախեցյան
Հիբրիդային վիրահատություններ ընդհանուր ազդրային ու
զստային զարկերակների TASC II-ով D տիպի ախտահարման
դեպքում ծայրահեղ իշեմիայով հիվանդների շրջանում

Սիմոն Պապոյան

Իշեմիկ ինսուլտի երկրորդային կանխարգելում
Վերջույթի պահպանման նպատակով ռետրոգրադ
սրունքային մուտք

Էդուարդ Աբոյան

TEVAR «Նորք Մարաշ» բժշկական կենտրոնի փորձը Էդուարդ Աղիյան
Մուլտիդիսցիպլինար բուժման կազմակերպման
ժամանակակից մոտեցումները բազմապրոֆիլային
վիրաբուժական կենտրոնի պայմաններում

Իգոր Կարապետյան

Հայաստանի բնակիչների շրջանում աորտայի A տիպի սուր
շերտազատման համար Լայպցիգ-Հալիֆաքսի
սանդղակաքարտի վավերացումը

Քրիստինե Պողոսյան

Երեխաների մոտ անոթային օղերի վիրահատական
Բուժումը

Միքայել Աբրահամյան



Դեռահասի մոտ ստենտ-գրաֆթի օգնությամբ
աորտայի նեղուցի անեվրիզմայի ձևավորմամբ
աորտայի հետտրավմատիկ շերտազատման (III տիպ ըստ
Դեբեյկի) էնդովասկուլյար բուժման առաջին
բարեհաջող դեպքը
Սրտի փականների և կորոնար զարկերակների
համակցված պաթոլոգիաների «հիբրիդային»
բուժման անմիջական արդյուքների և ստանդարտ
մեթոդիկայի համեմատական գնահատականը

Խաչատուր Պարոնյան

Հոգեկան առողջություն
«Աշոտ Երկաթ դահլիճ
Համանախագահներ՝ Արման Դանիելյան, Խաչատուր Գասպարյան
Տագնապային խանգարումները երեխաների և
դեռահասների շրջանում

Արման Դանիել յան

Մանկական դեպրեսիայի բուժման
ռազմավարությունները
Առողջապահության ոլորտի նախկին
բուժաշխատողների շրջանում դեպրեսիայի և
հարակից գործոնների տարածվածությունը։
Խաչաձև հատվածային ուսումնասիրություն

Զարաչի Կարիմի

Նոր խոսք կինոթերապիայում. Նարեկաբուժություն Արմեն Ներսիսյան

Հոգեկան տրավմայի երկարաժամկետ հետեվանքները
«կոմիտասի» համախտանիշ

Խաչատուր
Գասպարյան

Հոգեսոցիալական ռեաբիլիտացիացիոն «Ինթրա»
ցերեկային խնամքի հաստատութուններ
Տոկունության դետերմինատները: Մանկական
տարիքում տրավմա տարած մեծահասակների 25 տարվա
հետազոտություն

Հոգեկան առողջության ծառայության զարգացման
ռազմավարության սկզբունքներն ու խնդիրները

Արմեն Սողոյան

Տագնապային խանգարումների ֆարմակոթերապիայի
շտկումները

Ստեփան Մաթևոսյան

Փոփոխված սննդային վարքագիծ և վարքագծի
կոնտենտ կախյալ ընտրություն

Նարեկ Մկրտչյան

Խոշոր սոցիալական կայքերի և դեպրեսիայի միջև
փոխհարաբերությունը

Ռոզինե Տտեր-
Դավիթյան

Վերարտադրողական առողջություն
«Լեվոն Կիլիկիա» դահլիճ
Համանախագահներ՝ էդուարդ Համբարձումյան, Վիգեն Սեպիլյան



Սեքսուալ ֆունկցիայի խանգարումներ և
տղամարդու անպտղություն

Սևադա Հակոբյան

Անպտուղ զույգերի համեմատական գիտելիքները և
վերաբերմունքը սուրոգատ մայրության նկատմամբ

Ֆատիմե Ռահիմի Կիան

Արտամարմնային բեղմնավորման
արդյունավետությունը կրծքագեղձի քաղցկեղի բարձր ռիսկով
հիվանդների մոտ՝ Լետրոզոլով պրոտոկոլի կիրառման և
սաղմերի սառեցման դեպքում

Մարգարիտ Գրիգորյան

Վերարտադրողական առողջության ծրագրի
ստեղծումը, որպես Վարդենիսի բժշկական կենտրոնի
երիտասարդացման առաջին քայլ

Մարիա Ազիզ յան

Էնդոմետրիոզի քերումը անպտղության ենթարկված
կանանց մոտ՝ կրկնակի իմպլանտացիայի
ձախողումներով: Ինչպե՞ս է այն աշխատում և
ինչպես` ոչ: Կրկնակի քերումից քաղված դասերը

Արմինե Թումանյան

Վերարտադրողական առողջության պահպանումը
Հայաստանում: Նոր մարտահրավերներ

Վիգեն Սեպիլյան

Քույրական գործ
«Էրատո թագուհի» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Ալինա Քուշկյան, Սալբի Ագարակյան, Գեղանուշ Ստեփանյան
Բուժքույրական գործի կազմակերպման արդի
հիմնախնդիրները

Գեղանուշ Ստեփանյան

Բուժքույրական դոսիե Նաիրա Ավետիսյան

Շփումը քույրական գործում Լուսյա Տեր-
Աստվածատրյան

Բուժքույրական գործընթաց Գեղանուշ Ստեփանյան
2017թ. մայիս - 2018թ. հունիս ժամանակահատվածում
մաստէկտոմիայի պատճառով վիրաբուժական կենտրոններ
դիմած կանանց շրջանում մարմնի կառուցվածքի և
ընտանիք-հասարակություն փոխազդեցության միջև կապի
հարցում - հետազոտություն

Անի Ասատուր
Մարկոսյան

Վիրահատարանում պաշտպանության ընդհանուր
սկզբունքները

Ոսկրային ձգմամբ օրթոպեդիկ հիվանդների խնամքը
Բուժքույրները, որպես առաջնորդներ։
Առողջությունը մարդու իրավունք է

Պարվանեհ Ասգարի

Համառոտ հայացք բուժքույրական ներդրման վրա՝



ըստ բուժքույրական միջազգային խորհրդի 2018թ.
կարգախոսի

Արյունաստեղծ ցողունային բջիջների
փոխպատվաստման նշանակությունը երեխաների
համար

Արփի Մանուկյան

Կորոնար զարկերակի շունտավորման
վիրահատությունից հետո նախընտրելի
երաժշտության ազդեցությունը հիվանդների քնի

 որակի վրա

Շահրզադ
Ղիյաշվանդյան

Ընդհանուր հոդի փոխարինման վիրահատության
օրվա նկարագիրը

Անուշ Կալաչյան

Վերականգնողական բժշկություն, մաշկաբանություն և նուտրիցիոլոգիա
«Արարատ 1» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Մանուշակ Եսայան, Մկրտիչ Ավագյան
Զգայական ինտեգրացում, զգայական դիսֆունկցիա և
միջամտության ռազմավարություն

Մանուշակ Երիցյան

Տուրիզմի զարգացման հեռանկարները կլիմայի
փոփոխության գործոնի համատեսքտում

Կարինե Մայսուրյան

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ածխաթթվային հանքային ջրերը

Ոտնաթաթի մաշկի և եղունգների ախտահարման
դիֆերենցիալ ախտորոշում

Թիերրի Ղարիպյան

«Ռեգեներատիվ բժշկական ռեաբիլիտացիա» նախագծի
ներդրումը և կիրառումը Հայաստանի բժշկական
պրակտիկայում

Ազիզ Դենյան

Խորհրդատվությունը մաշկաախտաբանությունում Ռոզալին Նազարյան

Կլինիկական դեպք
Դռներակային, վերին ու ստորին
միջընդերային և փայծաղային երակների համալիր
թրոմբոզի դեղորայքային բուժում

Նունե Սողոմոնյան

BTA կողմնակի ազդեցությունների ուղղման
nորարարական մոտեցում

Եվա Թորոսյան



Ատոպիկ դերմատիտի խնդիրը Հայաստանում Աննա Սարգսյան

Ստոմատոլոգիա 2
«Արարատ 2 » դահլիճ
Համանախագահներ՝ Հրանտ Տեր-Պողոսյան, Պերճ Քիլաջյան
Նորարարական բուսական պրեպարատները
ատամնային իմպլանտացիայով դիմածնոտային
վիրաբուժության մեջ

Բորիս Մանույլով

Քնի հետ կապված շնչառական խանգարումներ
(ՔԿՇԽՆԵՐ) և դրանց բուժումը

Պետրոս Յավրու Սակուկ

Հակասնկային դեղորայքի օգտագործմամբ
պուլպիտի և պերիոդոնտի քրոնիկական ձևերի
բուժման փորձարարական կլինիկական
հիմնավորումը

Վալերի Տատինցյան

Ծնոտի դեղորայքային օստեոնեկրոզ (ԾԴՕ) Արմոնդ Քոթիկյան

Օրթոդոնտիկ բուժման մեխանիզմների
արդյունավետությունը բրեկետային տարբեր
համակարգերի դեպքում

Էլեոնորա Ղազարյան

Օր 2՝ հուլիսի 5
09:30-11:45 Պլենար դասախոսություններ

«Տիգրան Մեծ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Արա Բաբլոյան, Գևորգ Յաղջյան

Հայաստանը որպես կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի հնարավոր
կենտրոն

Նուբար Աֆեյան

Բժշկական առաջնորդություն Ջոն Չիլինգարյան
Օրգանների փոխպատվաստում: Կատարողական արվեստ Նիզամ Մամոդ
11:45-12:00 Սուրճի ընդմիջում
12:00-13:20 Պլենար դասախոսություններ

«Տիգրան Մեծ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Բագրատ Ալեքյան, Ալեքսանդր Բազարչյան

Բազմաչափ քաղցկեղային բարդություն Լևոն Աշրաֆյան
Սրտաբանության արդի հիմնախնդիրները Բագրատ Ալեքյան

Սրտանոթային օվերդրաֆտը որպես սրտանոթային
բարդությունների ռիսկի գործոն

Գրիգորի Արուտյունով

Ժամանակակից նեֆրոլիտիազիայի ախտորոշման և բուժման
ժամանակակից հնարավորությունները

Արամայիս Քամալով

12:00-13:20 Պանելային քննարկում
ՄՊՎ պատվաստումներ. Աշխարհի փորձը
«Տրդատ Երկրորդ» դահլիճ



Համանախագահներ՝ Գայանե Սահակյան, Դանիել Ստամբուլյան,
Վիգեն Սեպիլյան

13:20-14:00 Ճաշի ընդմիջում
14:00-15:30 «Տիգրան Մեծ» դահլիճ

Հայրենիք-սփյուռք Համագործակցություն
Համանախագահ՝ Վիգեն Սեպիլյան

15:30-16:00  Սուրճի ընդմիջում
16:00-17:30 Սեկցիաներ
Հայաստանի, Սփյուռքի և Արցախի բժշկական կազմակերպությունների
ելույթներ
«Տիգրան Մեծ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Համբարձում Սիմոնյան, Արմեն Աբուլյան
ABMDR։ Գլոբալ հայկական համայնքին բժշկական
ծառայության մատուցման քսան տարիները

Ջորդան Ֆրիդա

1915թ. Ցեղասպանության նահատակ հայ բուժաշխատողները
և օսմանյան թուրք բժիշկների դերը

Համբար Կայայան

Վիտամին Դ անբավարարությունը Հայաստանի
Կանանց շրջանում

Ջոն Բիլեզիկյան

Հայկական ակնաբուժության նախագիծ Թամար Միանասյան

21-րդ դարի առողջապահական ծրագիր. Կոխլեար
իմպլանտ և BAHA վիրահատությունները
Հայաստանում

Սալբի Ագարակյան

Սրտաբանություն
«Աշոտ Երկաթ» դահլիճ
Նախագահողներ՝ Համայակ Սիսակյան, Համլետ Հայրապետյան, Վահագ Օհանյան
Կանխարգելիչ սրտաբանության ոլորտում քանակական
ֆունկցիոնալ մորֆոլոգիան որպես հյուսվածքային
ինժիներիայի և օրգանների ստեղծող:

Տիգրան Ղևոնդյան

ST էլեվացիայով սրտամկանի ինֆարկտով
հիվանդների շրջանում գենդերային
տարբերությունների ազդեցությունը կլինիկական
պարամետրերի և հիվանդանոցային
բարդությունների վրա:

Համլետ Հայրապետյան

TXA արդյունավետությունը արհեստական շրջանառությանը
միացված սրտային վիրահատություններից հետո
արյունահոսությունների ծավալը նվազեցնելու նպատակով

Տաթևիկ Հովակիմյան

Սուր կորոնար համախտանիշով հիվանդների շրջանում ձախ
կորոնար զարկերակի ցողունի վրա կատարված
ռենտգենէնդովասկուլյար միջամտությունների
հիվանդանոցային արդյունքերը:

Ագնեսա Մելիքյան

Ուղեցույցի վրա հիմնված և անհատականացված Համայակ Սիսակյան



բուժման մոտեցումը քրոնիկ սիստոլային սրտի
անբավարարության նոր ենթատիպային տիպի
հիվանդանոցների և մահացության նվազեցման
համար:
Համակարգչային շերտագրության միջոցով
սրտամկանի պերֆուզիայի ադենոզին միջնորդված
դինամիկ պատկերում (ADMPI By CT)։ Սրտամկանի
Իշեմիայի հայտնաբերման և կորոնար
զարկերակային հիվանդության կասկածով
հիվանդների գնահատման նոր եղանակ:

Տանիել Դիկրանիան

Կորոնար սպեցիֆիկ անոթալայնիչ CYO-1-ի միջոցով
Դոքսոռուբիցին հարուցված կարդիոմիոպաթիայի
Կանխարգելումը:

Վահագն Օհանյան

Քրոնիկ թրոմբոէմբոլիկ թոքային հիպերտենզիայի
ախտորոշումը և բուժումը ժամանակակից
աշխարհում։ Մոսկվայում բազմապրոֆիլային
ստացիոնարի հիվանդների ռեգիստրի արդյունքները:

Վիկտորյա Շեմենկովա

«Նորք-Մարաշ» ԲԿ-ում լրիվ կանալի շտկման
քսանհինգամյա փորձը։

Թամարա
Ղազարյան

«Նորք-Մարաշ» ԲԿ-ում կատարված Ֆոնտենի
վիրահատության արդյունքերը:

Հասմիկ Մինասյան

Ինֆեկցիոն հիվանդություններ, ՄԻԱՎ վարակ և տուբերկուլոզ
«Աշոտ Երկաթ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ ՀԱսմաիկ Ղազինյան, Սամվել Գրիգորյան, Ալիսիա Դեմիրճյան,
Լուսինե Եղիազարյան
ՈՒՆԳ-α-ի և ԻԼ-10-ի հայտնաբերման հաճախականությունը և
միջին մակարդակները հեմոկոլիտի համախտանիշով ընթացող
սուր բակտերիալ աղիքային ինֆեկցիաների ժամանակ

Աննա Մխոյան

ՀՀ-ում ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի զարգացման
միտումները և առանձնահատկությունները

Արշակ Պապոյան

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և
վարքագծային հետազոտություն ՀՀ քաղաքաբնակ
Արական սեռի սեզոնային աշխատանքային
միգրանտների շրջանում

Ռուբեն Հովհաննիսյան

«Բուժման կասկադը» Հայաստանի
Հանրապետությունում

Տրդատ Գրիգորյան

Հայաստանի Հանրապետությունում 2016-2017
թվականներին մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի

Վարդան Արզաքանյան



փոխանցման վերացման վերահաստատումը՝ որպես
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտի նշանակալից ձեռքբերում

Հեպատոցելյուլյար կարցինոմայի զարգացման
ռիսկի գործոնները ցիրոտիկի հիվանդների մոտ

Հասմիկ Ղազինյան

Քրոնիկական հեպատիտ B։
Կլինիկոէպիդեմիոլոգիական բնութագիր

Արեգնազան
Մխիթարյան

Սուր և քրոնիկ լյարդային անբավարարությամբ
հիվանդների շրջանում կլինիկական ու
պատճառագիտական պրոֆիլները և մահացությունը

Հասմիկ Ղազինյան

Բեդակվիլինի և Դելամանիդի համակցված
օգտագործման արդյունքները Հայաստանում բարձր
կայունություն ունեցող տուբերկուլյոզով հիվանդների
բուժման գործում

Լուսինե Եղիազարյան

Ներքին հիվանդություններ, թոքաբանություն, գերիատրիա,
էնդոկրինոլոգիա

 «Լեվոն կիլիկիա» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Միքայել Նարիմանյան, Համայակ Սիսակյան, Ջոն
Բիլեզիկյան
Միկրոալբումինուրիան որպես վնասված երիկամների վաղ
մարկեր՝ սրտի իշեմիկ հիվանդության և զարկերակային
հիպերտոնիայի ժամանակ:

Արմինե Մինասյան

2-րդ տիպի շաքարային դիաբետի դեղորայքային
վարումը։ Բուժման արդյունքների բարելավման
հիվանդակենտրոն ռազմավարությունները:

Զարմինե Նացաշյան

Թրոմբոտիկ միկրոանգիոպաթիաները ներքին
հիվանդությունների պրակտիկայում:

Աշոտ Եսայան

Քրոնիկ ուղեղային իշեմիան և երկրորդային
ճանաչողական խանգարումները թերապևտի
պրակտիկայում:

Լամարա Մանուկյան

Հիվանդների նախապատրաստումը մեծ ծավալի
վիրահատական միջամտություններին. հայացք
թերապևտի և վիրաբույժի տեսանկյուններից:

Վիկտորիա
Շեմենկովա

Ուղեկցող հիվանդությունները և
բազմահիվանդացությունը քնի օբստրուկտիվ
ապնոէով հիվանդների շրջանում:

Մարինե Պետրոսյան

Ոչ ինվազիվ դրական ճնշման վինտիլյացիան քնի
ապնոէ և գիրության հիպովինտիլյացիայի
սինդրոմով հիվանդների մոտ:



Ծերունական ասթենիայի համախտանիշ: Լամարա Մանուկյան

Տկարություն ունեցող տարեց անձանց վարումը և նրանց
դեղորայքի օպտիմալացումը։ Միացյալ թագավորության
փորձը:

Սեդա Թայ-Բողոսյան

Դիաբետիկ կրթության դերը առաջին տիպի դիաբետ
ունեցող երեխաների բուժման գործում:

Ելենա Աղաջանովա

Սալբուտամոլը և Իպրատրոպիում բրոմիդը որպես շողացող
առիթմիայի բարձր ռիսկի գործոններ թոքերի քրոնիկ
օբստրուկտիվ և սիրտ-անոթային համակարգի
հիվանդությունների ժամանակ

Սեթի Ռաուլ

Ուրոլոգիա, ուռուցքաբանություն
«Էրատո թագուհի» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Արմեն Տանանյան, Սերհեյ Ֆանարջյան, Կարո Դերձակյան
Արտալյարդային լեղուղիների ադենոկարցինոմա. բուժման
երկփուլային մոտեցումները:

Արամայիս Գալումյան

Քաղցկեղով հիվանդների իրավունքների պաշտպանությունը
Հայաստանում:

Հռիփսիմե
Մարտիրոսյան

Շագանակագեղձի քաղցկեղի սկրինինգի վերանայում: Ռուբեն Հովհաննիսյան

Կոլոռեկտալ քաղցկեղի սքրինինգի մասին գիտելիքները և
ընկալումը, դրա ճշգրտությունը, առավելությունները,
իրականացման խոչընդոտները և կիրառման
պատրաստակամությունը Հայաստանում:

Գարեգին Դալլաքյան

Ստամոքսի քաղցկեղի համակցված բուժման
Ժամանակակից մոտեցումները:

Միքայել Տեր-
Հովհանեսով

Թոքի քաղցկեղը որպես սոցիալական խնդիր ՀՀ
բնակչության շրջանում:

Հռիփսիմե Ապրեսյան

Կարգավորելի տրանսօբուրատոր ժապավենի կիրառումը
կանանց առաջնային սթրեսային անմիզապահության բուժման
նպատակով.մեր փորձը:

Գոռ Շադյան

Հայաստանի ուրոլոգիայի պատմությունը (համառոտ
պատմական ակնարկ):

Արթուր Գրաբսկի

Ցիտոռեդուկտիվ նեֆրէկտոմիայի դերը ներկա
ժամանակաշրջանում:

Արման Ծատուրյան

Առողջապահական հարթակ` տեղական կարիքներից մինչև գլոբալ հեռանկարներ
(կլոր սեղան քննարկում)
«Արարատ 1» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Շանթ Շեխերդիմյան, Արմեն Ուրուջյան
Ստոմատոլոգիայի արդի հարցեր (կլոր սեղան քննարկում)



«Արարատ 2» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Զարեհ Ուզունյան, Հրանտ Տեր-Պողոսյան, Պարույր
Դադուրյան
Օր 3՝ հուլիսի 6
09:30-10:00 Պլենար դասախոսություններ

«Տիգրան Մեծ» դահլիճ
Համանախագահ՝ Թամարա Սարգսյան

Հայակական պոպուլյացիայում կրծքագեղձի և ձվարանի
ժառանգական քաղցկեղով պացիենտների համապարփակ
գենետիկական վերլուծություն:

Մայք Մուրադյան

10:00-11:00 Հայաստանի Հանրապետության բժշկական ասոցիացիաների
գործունեությունը
Համանախագահ՝ Արմեն Սողոյան

09:30-11:00 Սեկցիաներ
Բժշկական կրթություն, առողջապահության քաղաքականություն և կազմակերպում
«Տրդատ երկրորդ» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Շանթ Շեխերդինյան, Րաֆֆի Ավետիսյան
Մանկաբուժական արտահիվանդանոցային անհետաձգելի
բուժօգնություն ապահովողների համար անհետաձգելի
բժշկության ուսումնական ծրագրի մշակումը և գնահատումը
ցածր-միջին եկամուտ ունեցող երկրում:

Ալինե Բաղդասարյան

Հայաստանում երիտասարդ բժիշկների
մասնագիտական կարիքները, ներգրավվածությունը
և դիրքորոշումը:

Զալցբուրգյան բժշկական սեմինարներ հայ
բժիշկների շարունակական կրթության համար

Աստղիկ Մարկոսյան

Հանրային առողջության մասնագետների
վերապատրաստումը՝ ուսանող - դասախոս: Մասնավոր
կլինիկայում մասնագետների վերապատաստման
հիեարխիկ մոտեցումները և փորձը:

Մաքսիմ Սաուտնի

Արցախում առողջապահական ծառայությունների բարելավումը
շարունակական բժշկական կրթության (ՇԲԿ) ծրագրով։ ՇԲԿ
կայուն մոդելի զարգացում

Համբարձում Սիմոնյան

Կուտակային ուսուցման զարգացումը մինչդիպլոմային
սրտաբանական կրթությունում

Համայակ Սիսակյան

ՇՄԶ կրեդիդավորման նորարարական տեխնիկական
գործիք

Մարտին Ալեքսանյան



Հայաստանում առողջապահական համակարգի
բարեփոխումների ինստիտուտ

Խոդամ Ռոստոմյան

Որակյալ առողջապահություն Հայաստանում։
Հայաստանյան առողջապահական համակարգում
առաջարկվող բարեփոխումներ:

Մարիամ Մանուկյան

Օրթոպեդիա, պլաստիկ վիրաբուժություն
«Տրդատ Երկրորդ» դահլիճ
Համանախագահողներ՝ Արտավազդ Սահակյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Արմեն
Վանայան
Ուսային կոնտրակտուրայի բուժման նոր եղանակ Արա Նազարյան
Կոտրվածքի կանխատեսում կմախքային
մետաստազավորմամբ հիվանդների մոտ՝ ԿՏ կարծրության
անալիզների հիման վրա

Ֆիբուլային հատված ևազդրի միջակա կոնդիլային
հատված. դոնորի ստորին վերջույթների
ֆունկցիաների համեմատությունը
հետվիրահատական հեռակա շրջանում

Մաքսիմ Սաուտին

Ճաճանչոսկրի դիստալ մետաէպիֆիզի օստեոսինթեզի
սոցիալական և հոգեբանական ազդեցությունը երկար
ժամանակ հետո

Անրակի օստեոսինթեզ տիտանի նիկելիդով Գևորգ Գրիգորյան

Ոտքի էսթետիկ վիրաբուժություն. բժշկական
տուրիզմի ամենահայտնի ուղղություններից մեկը

Արշակ միրզոյան

Ռոտացիոնտրանսպոզիցիոն մաշկափակեղային
լաթերով խոշոր մանիումիելոցելի
թերությունների վերականգնման մեր կլինիկական
արդյունքները

Արթուր Հարությունյան

Մշտապես զատված ճկույթի վիրաբուժական շտկումը Հակոբ Մանուշակյան

Դիստալ սուրալ լաթ առանց սուրալ նյարդի Իգոր Զաքարյան

Միկրովիրաբուժական աուտոտրանսպլանտացիայի
ֆունկցիոնալ հնարավորությունները
ռեկոնստրուկտիվ-վերականգնողական
վիրաբուժության տարբեր ուղղություններում

Ռուբեն Ադամյան

Շրջանաձեվ ճողվածքակար (հերնիոռաֆիա) (CH): Նոր Սարգիս Երեցյան



տեխնիկա վենտրալ ճողվածքների վերականգնման
համար

Առողջապահության ֆինանսավորում և էլեկտրոնային առողջապահություն
«Լևոն կիլիկիա» դահլիճ
Առողջապահության ազգային հաշիվները և Հայաստանի
առողջապահության ֆինանսավորման մարտահրավերները

Անաստաս Աղազարյան

Առողջապահության ֆինանսավորման համակարգի
գնահատման նոր մոտեցումներ:

Սամվել Խարազ յան

Հայաստանի առողջապահության ֆինանսավորման
վիճակի ախտորոշման համառոտ նկարագիրը
համապիտանի առողջապահության ծածկույթի
համատեքստում

Անաստաս Աղազարյան

Ակտուարական ծախսերի ծառայություն
Հայաստանում. Ունիվերսալ առողջության
ապահովագրության ճանապարհը

Աֆթաբ Ամմառ

Հայաստանում ծառայությունների գնագոյացումը
բուժաշխատողների տեսանկյունից:
Գործողությունների և ծախսված ժամանակի վրա
հիմնված մոտեցումներ

Ծխախոտի վրա կատարվող ծախսերը և կյանքի որակը
Հայաստանում

Անաստաս Աղազարյան

Հեռբժշկության ներդրման անհրաժեշտությունը
Հայաստանում

Ռոբին Օհաննեսյան

Առողջապահական բարեփոխումների բաց դպրոցի
ինստիտուտ Հայաստանում:

Խոդամ Ռոստոմյան

HL7 FHIR-ի առավելությունները ազգային
էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի
ներդրման համար:

Ավետ Մանուկյան

Հայաստանում էլեկտրոնյաին առողջապահության
տեղեկատվական համակարգի բարեհաջող ներդրման
խոչընդոտներն ու նպաստող գործոնները:

Կարապետ Դավթյան

Վիրաբուժություն, անեսթեզիա և ինթենսիվ թերապիա, ռադիոլոգիա և
ճառագայթային ախտորոշում
«Էրատո թագուհի» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Սուրեն Ստեփանյան, Դալար Թեջարյան
Ոչ լրիվ բազկակապի ձևավորմամբ ֆունդոպլիկացիայի Սուրեն Ստեփանյան



արդյունավետությունը գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս
հիվանդության վիրահատական բուժման մեջ:
Կրծքավանդակի օրգանների բնածին արատների
թորակոսկոպիկ բուժումը:

Դավիթ Դալլաքյան

III/IV, IV/IV աստիճանի թութք ունեցող 50
հիվանդների բաց խմբային հետազոտություն
պրոկտոլոգիայում նոր՝ փակ անարյուն
հեմորոիդեկտոմիայի (ՓԱՀ) օգտագործմամբ:

Սարգիս Երիցյան

Անաերոբ թարախակույտերի վարումը, կլինիկական պատկերը
և վիճակագրությունը հայաստանում:

Սոնա Երիցյան

Շնչուղիների հիվանդությունների վարման
նորարարություններ քլիվլենդ կլինիկայից:

Րաֆֆի Ավիցյան

Քայլելով կախված կամրջի վրայով. խնամակալների
կենսափորձը հիվանդների խնամքի ժամանակ.
լրացուցիչ կորպորեալ թաղանթի թթվածնացում
(ԼԿԹԹ):

Ֆաթեմեհ
Բահրամնեժադ

Ուլտրաձայնային հետազոտության դերը
կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման գործոնում:

Համբար Գայայան

Սպեկտրալ համակարգչային տոմոգրաֆիա: Հիմնական
սկզբունքները, օգուտները և հիմնական
կլինիկական կիրառությունները

Համբար Գայայան

Ստացիոնար փոխարինիչ տեխնոլոգիաները
վիրաբուժությունում:

Գեորգի Մելիքյան

Այրվածքներով վնասվածների ժամանակակից բուժումը:
Կլինիկական խորհրդատվություն և արդյունավետության
գնահատական:

Անդրեյ Ալեքսեև

Հաստ աղիքի անջատված հատվածի ախտաբանական
փոփոխությունների կանխագելումը վաղ
վերականգնողական վիրահատությունների շնորհիվ:

Սամվել Պողոսյան

Հետվիրահատական սեպսիսի վարումը ինտենսիվ
թերապիայի բաժանմունքում` որտայի պրոթեզավորումից հետո:

Կոնստանտին
Մակարյան

ՔԿԱ, ակնաբուժություն, դեղագործություն
«Արարատ 1» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Արթուր Շուքուրյան, Մարգարիտա Բեգկարյան



Էնդոսկոպիկ ներքթային ֆրոնտոտոմիան որպես
ճակատային ծոցի պաթոլոգիաների վիրահատական
բուժման ժամանակակից մոտեցում:

Անահիտ Անտոնյան

Մեկուսացված սֆենոիդիտ։ Մեր կլինիկական դեպքը: Կարեն Սոկոլյան

Տեսողական թերապիա, շլության բուժում: Արա Քեշիշյան
Եղջերաթաղանթի դիստրոֆիաների
տարածվածությունը Հայաստանում և բուժման
մոտեցումները:

Արաքս Դավթյան

Ակնակապճի և կոպի մազանոթային հեմանգիոմա,
բուժումը պրորանոլոլով:

Տիգրանուհի
Հովհաննիսյան

Մատրիցային մետալոպրոտեազ 9-ի օգնությամբ
կերատոկոնուսի ախտորոշման ժամանակակից մեթոդ:

Արտաշես Զիլֆյան

Թորիկ կոնտակտային ոսպնյակների գործածման
արդյունավետության գնահատականը
կերատոկոնուսով հիվանդների մոտ քրոսս- լինքինգ
իրականացնելուց հետո:

Ալեքսանդր Մալայան

ՀՀ դեղագործական շուկայում  հակավիրուսային դեղերի
տեսականու վերլուշությունը և առաջատարների որոշումը

Մարգարիտա
Բեգլարյան

Սիրտանոթային դեղամիջոցների
հասանելիությունը և արժեքները:

Իրինա
Ղազարյան

Դեղերի վերաբերյալ ներդիր-թերթիկներում
ներկայացված տեղեկատվության ընկալումը
պացիենտների կողմից:

Անահիտ Սևիկյան

Երեխաների մոտ ցավի մեղմացման համար
հիմանական դեղերի մատչելիությունը

Լուսինե Վարդանյան

Դեղերի վերաբերյալ բժիշկներից ստացված
տեղեկատվության նշանակությունը պացիենտների
համար

Անահիտ Ամիրխանյան

Հայաստանում աճող դրախտածառերից (cotinus cog-
Gygria scop.) մթերված տերևների ֆիտոքիմիական
վերլուծությունը:

Նաիրա Շաբոյան

Հայաստանի տարբեր շրջաններում մշակվող կատվախոտ
սրտային (Valeriana Cardiola L.) և կատվախոտ դեղատու
(Valeriana officinalis L.) տեսակներից մթերված հումքերի

Նաիրա Չիչոյան



ստանդարտավորումը

Ստոմատոլոգիա 2
«Արարատ 2» դահլիճ
Համանախագահներ՝ Վալերի Տատինցյան, Պետրոս Յավրու Սահուկ
Ամրապնդման ստոմատոլոգիա և ատամի կոմպոզիտային
նյութի  մեխանիկական ակտիվացում:

Կարինե Մելիքյան

Խիստ փոքրացած (ներծծված) վերին ծնոտի
վերականգնում առանց ոսկրային պատվաստման

Գագիկ
Հակոբյան

Ամրապնդման ստոմատոլոգիա և ատամի կոմպոզիտային
նյութի  մեխանիկական ակտիվացում:

Կարինե Մելիքյան

Խոզանակամանիա. Կանխարգելիչ ծրագիր
դպրոցահասակ երեխաների համար

Րաֆֆի Չուլջյան

ՔՈԱՖ կանխարգելիչ ստոմատոլոգիական
ծրագիր

Լուսինե Սահակյան

Շարժական ստոմատոլոգիական կլինիկան Արցախում: Վահագն Ղազարյան

11:00-11:30 Սուրճի ընդմիջում
11:30-12:30 ՀՀ առողջապահության զարգացման հեռանկարները-բազմակողմանի

քննարկում
Համանախագահներ՝ Արա Բաբլոյան, Արսեն Թորոսյան, Արայիկ Բաղրյան

12:30-13:00 Համագումարի աշխատանքների
ամփոփում

Արմեն Չարչյան
Արսեն Թորոսյան
Վիգեն Սեպիլ յան

13:00-13:30 Փակման արարողություն

Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատողներ։
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ ավելի քան 1000:


