
Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «18»   սեպտեմբեր    2018 թ.
                                                                   թիվ   2378 – Ա   հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

ԵԲՀԱ 5-ՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ «ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՍԵԿՑԻԱՅԻ
Սեպտեմբերի 21, 2018թ., ք. Գյումրի, Շիրակի մարզ (Սև Բերդ)

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիա

09:30-10:00 Մասնակիցների գրանցում
10:00-10:10 Ողջույնի խոսք ԵԲՀԱ նախագահի կողմից
10:10-10:20 Ողջույնի խոսք ՀՀ կառավարության անդամի կողմից
10:20-10:30 Ողջույնի խոսք գիտաժողովի նախագահի կողմից
Պլենար նիստ՝ Ներքին հիվանդություններ
Նիստ 1. Կոմորբիդ պաթոլոգիաների արդիական ասպեկտները թերապևտիկ
պրակտիկայում
Մոդերատորներ՝
Լ.Ա. Մանուկյան,
Գ.Պ. Հարությունով,
Ս.Գ. Խաչատրյան,
Ա.Լ. Կալինկին
10:30-11:00 Պերօրալ հակակոագուլյանտների

ընտրության մեթոդային
ասպեկտները կոմորբիդ ու սրտի
ֆիբրիլյացիայով տարեց
պացիենտների բուժման
ընթացքում

բ.գ.դ., պրոֆ. Գրիգորի
Հարությունով, Եվրասիական
թերապևտների ասոցիացիայի
նախագահ, ՌԳԱ թղթակից-անդամ,
Ն.Ի. Պիրոգովի անվան ՌԱՀԲՀ
Ներքին հիվանդությունների
պրոպեդևտիկայի ամբիոնի վարիչ,
ՌԴ վաստակավոր բժիշկ

11:00-11:30 Քրոնիկ սրտային
անբավարարության ախտորոշումն
ու բուժումը՝ միջազգային
խորհրդատվությունները 2017թ.

բ.գ.դ., պրոֆ. Իգոր Ֆոմին,
սրտաբան, բժշկության
բնագավառում հանրային ծրագրերի
ղեկավար, «Նիժնի Նովգորոդի
բժշկական ասոցիացիա» ՀԿ, ՍԱՄՄ
(Սրտային անբավարարության
մասնագետների միություն)
խորհրդի նախագահ, ՆՊԲԱ
ներքին հիվանդությունների
ամբիոն, ՌԴ

11:30-12:00 Կոմբինացված
հակագերճնշումային թերապիա

Լամարա Մանուկյան,
թերապևտ, սրտաբան, N2 բուժ.
միավորման թերապևտիկ



ծառայության ղեկավար,
Եվրասիական թերապևտների
ասոցիացիայի տարածաշրջանային
միության նախագահ, ԵԲՀԱ դուստր
կազմակերպության
«Թերապևտների միություն
համակարգող

12:00-12:30 Սիրտ-անոթային
հիվանդությունները և
հիպոլիպիդեմիկ թերապիա

բ.գ.դ., պրոֆ. Գրիգորի
Հարությունով

12:30-13:00 Քունը, որպես մարդու
առողջության հիմնարար
հենասյունը

բ.գ.թ. Ալեքսանդր Կալինկին,
սոմնոլոգ, սրտաբան, Դաշնային
բժշկա-կենսաբանական
գործակալության (ФМБА) քնի
բժշկության կենտրոնի ղեկավար,
Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի
պետական համասարանի
բժշկական գիտա-կրթական
կենտրոնի առաջատար
գիտաշխատող, Քնի
հետազոտողների եվրոպական
միության փորձագետ (ESRS),
Ռուսաստանի թերապևտների
գիտա-բժշկական միության «Քնի
բժշկությունը» սեկցիայի ղեկավար

13:00-13:30 Քնի խանգարման դերը
նյարդաբանության մեջ

բ.գ.թ. Սամսոն Խաչատրյան,
նյարդաբան, սոմնոլոգ, «Սոմնուս»
քնի և շարժողական
խանգարումների կլինիկայի
ղեկավար, «Հայաստանի քնի
խանգարման ասոցիացիա»-ի
նախագահ, Քնի հետազոտության
եվրոպական միության քնի
բժշկության էքսպերտ

13:30-14:30 Ճաշի ընդմիջում
Նիստ 2. Տարբերակիչ ախտորոշման և բուժման դժվար հարցերը թերապևտի
ամենօրյա պրակտիկայի մեջ
Մոդերատորներ՝
Թ.Ֆ. Սարգսյան,
Ռ.Ա. Ավդալբեկյան,
Ա.Ս. Ռուդոյ,
Ա.Մ. Եսայան
14:30-15:00 Պարբերական հիվանդություն՝

20-ամյա փորձ. երիկամների
ամիլոիդոզ

բ.գ.դ., պրոֆ. Թամարա Սարգսյան,
«Բժշկական գենետիկայի և
առողջության առաջնային
պահպանման կենտրոն»-ի տնօրեն

15:00-15:30 Աղիների բորբոքային
հիվանդությունների ախտորոշման
և բուժման ժամանակակից

բ.գ.թ. Ռուբեն Ավդալբեկյան,
գաստրոէնտերոլոգ, ԵՊԲՀ Ներքին
հիվանդությունների ու նեղ



պատկերացումները թերապևտիկ
մասնագիտությունների ամբիոնի
դոցենտ, ք. Երևանի գլխավոր
գաստրոէնտերոլոգ

15:30-16:00 Բաց օվալ պատուհան. Լեոնարդո
դա Վինչիից մինչև ժամանակակից
խորհրդատվություններ

բ.գ.դ., պրոֆ. Անդրեյ Ռուդոյ,
թերապևտ, սրտաբան, բուժ
ծառայության գնդապետ,
ռազմադաշտային թերապիայի
ամբիոնի ղեկավար, Բելառուսի
պետական բժշկական
համալսարանի ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի պրոֆեսոր, ՌԴ
ռազմական գիտությունների
ակադեմիայի թղթակից-անդամ,
Բելառուսի ռևմատոլոգների
միության ղեկավար խորհրդի
անդամ

16:00-16:30 Քրոնիկական երիկամային
անբավարարությունը, որպես
համակարգային հիվանդություն

բ.գ.դ., պրոֆ. Աշոտ Եսայան,
նեֆրոլոգ, Նեֆրոլոգների գիտական
միության խորհրդի անդամ, Ի.Պ.
Պավլովի անվ. Առաջին
Սանկտ-Պետերբուրգի պետական
բժշկական համալսարանի
նեֆրոլոգիայի և դիալիզի ամբիոնի
վարիչ

16:30-17:00 VEDOSS (very early diagnosis of
systematic sclerosis)/ՀՍՇՎԱ
(համակարգային սկլերոդերմիայի
շատ վաղ ախտորոշում)

բ.գ.թ. Վալենտինա Վարդանյան,
ռևմատոլոգ, ԵՊԲՀ Ներքին
հիվանդությունների ամբիոնի
դոցենտ

17:00-17:30 Սարտանները զարկերակային
հիպերտենզիայի բուժման մեջ

Գագիկ Գևորգյան,
սրտաբան, «Աստղիկ ԲԿ

17:30-18:00 Հետինսուլտային կոգնիտիվ
խանգարումները

Եկատերինա Հովհաննիսյան,
նյարդաբան, «Հերացի
համալսարանական հիվանդանոց

18:00-18:30 Պրոտոնային պոմպի
ինհիբիտորների կիրառումը
թթվակախյալ հիվանդությունների
բուժման մեջ

Աստղիկ Աբրահամյան,
գաստրոէնտերոլոգ, Միքայելյանի
անվ. վիրաբուժության ինստիտուտ

18:30-19:00 Գիտաժողովի ավարտ

Թիրախային լսարան՝ թերապևտներ, սրտաբաններ, ռևմատոլոգներ, ընտանեկան բժիշկներ,
նյարդաբաններ:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 500-700 հոգի:


