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Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               « 20»  սեպտեմբեր   2018թ.
                                                                   թիվ   2422 - Ա հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

ԳԵՐԻԱՏՐԻԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍԻ

Սեպտեմբերի 28-29, 2018թ., ք. Երևան («Էրեբունի Պլազա» բիզնես կենտրոն)

«Տարեցների առողջության և խնամքի ասոցիացիա» ՀԿ,
ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ

Օր 1՝ սեպտեմբերի 28
09:00-09:50 Մասնակիցների գրանցում
09:50-10:00 Նախաթեստավորում
10:00-10:30 Կոնգրեսի հանդիսավոր բացում,

ողջույնի խոսք
Արթուր Թորոսյան,
Ասոցիացիայի
հիմնադիր/նախագահ
Ծովինար Հարությունյան,
ՄԱԿ-ի բնակչության
հիմնադրամի գործադիր
ներկայացուցիչ

Համակցված հիվանդություններ և գերիատրիկ համախտանիշ
Համանախագահողներ՝ պրոֆ. Մ. Նարիմանյան, Լ. Մանուկյան
10:30-11:00 Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ

հիվանդությունը կոմորբիդության
պայմաններում

բ.գ.դ., պրոֆ. Միքայել
Նարիմանյան,
ՀՀ ԱՆ գլխավոր թերապևտ

11:00-11:30 Անկման համախտանիշ և դեմենցիա
ունեցող հիվանդների խնամքը. Մեծ
Բրիտանիայի փորձը

բ.գ.թ. Սեդա Բոգոսյան-
Թայգ,
Հայ-Բրիտանական
բժշկական ասոցիացիա,
ընտանեկան բժիշկ

11:30-12:00 Տարեց, հոգեկան խնդիր ունեցող
խնամառուների բուժօգնության
կազմակերպման խնդիրներն ու
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Գագիկ Թադևոսյան,
ՀՀ ԱՆ Հոգեկան
առողջության պահպանման
ազգային կենտրոնի
առողջարանային
բաժանմունքի վարիչ,
հոգեբույժ

12:00-12:30 Գերիատրիկ համախտանիշներ՝
սարկոպենիա, ծերունական
ասթենիա, անկման համախտանիշ

Լամարա Մանուկյան,
Թիվ 2 բուժմիավորման
թերապևտիկ ծառայության



ղեկավար, թերապևտ-
սրտաբան

12:30-13:00 Սուրճի ընդմիջում
Օնկոգերիատրիա
Համանախագահողներ՝ Գ.Խ. Բադալյան, Ա.Վ. Ստեփանյան
13:00-13:30 Քաղցկեղ ունեցող տարեց

հիվանդների քիմիոթերապիայի
առանձնահատկությունները

բ.գ.դ., պրոֆ. Գրիգոր
Բադալյան,
ՀՀ ԱՆ գլխավոր
ուռուցքաբան, Հայ
ուռուցքաբանների
ասոցիացիայի և Հայկական
հակաքաղցկեղային լիգայի
նախագահ, «Բադալյան»
ուռուցքաբանական
կլինիկայի տնօրեն

13:30-14:00 Լապարոսկոպիան ձվարանի
քաղցկեղի դեպքում. ո՞րն է սահմանը

բ.գ.թ. Արտեմ Ստեփանյան,
«Նաիրի» ԲԿ-ի
օնկոգինեկոլոգիական
ծառայության ղեկավար,
գինեկոլոգ, ուռուցքաբան

14:00-14:30 Արյան ուռուցքային
հիվանդությունների վարման և
բուժման մարտահրավերները
տարեցների մոտ

Կարեն Մելիքսեթյան,
ՀՀ ԱՆ պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի
անվ. արյունաբանական
կենտրոնի
«Մեծահասակների
կլինիկական
արյունաբանության» և
«Ոսկրածուծի
փոխպատվաստման»
բաժանմունքների ղեկավար,
ԵՊԲՀ դասախոս.
հեմատոլոգ

14:30-15:00 Մաշկի հաճախակի հանդիպող
նախաքաղցկեղային
հիվանդություններ

Հովհաննես Հովհաննիսյան,
ԵՊԲՀ
մաշկավեներաբանության
ամբիոնի ասիստենտ,
դասախոս,
մաշկավեներաբան

15:00-15:40 Ընդմիջում
Գերիատրիկ ֆարմակոթերապիայի առանձնահատկությունները
Համանախագահողներ՝ Ն.Ռ. Միրզոյան, Վ.Ս. Մելիքսեթյան
15:40-16:10 Դեղերի կիրառման Տաթևիկ Գրիգորյան,



ֆարմակոկինետիկ և
ֆարմակոդինամիկ
առանձնահատկությունները
տարեցների դեպքում

ԵՊԲՀ կլինիկական
ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի
դասախոս, «Կլինիկական
դեղագիտության հայկական
միություն» ՀԿ-ի
համահիմնադիր,
կլինիկական դեղաբան

16:10-16:40 Սիրտ-անոթային
հիվանդությունների
ֆարմակոթերապիայի
առանձնահատկությունները
տարեցների դեպքում

Վահե Մելիքսեթյան,
ԵՊԲՀ կլինիկական
ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի
դասախոս, «Կլինիկական
դեղագիտության հայկական
միություն» ՀԿ-ի նախագահ,
կլինիկական դեղաբան

16:40-17:10 Հետինսուլտային կոգնիտիվ
խանգարումների
ֆարմակոթերապիան

Լինա Զուբալովա,
«Էրեբունի» ԲԿ, նյարդաբան

Օր 2՝ սեպտեմբերի 29
09:00-09:50 Մասնակիցների գրանցում
09:50-10:00 Ողջույնի խոսք
Կնոջ և տղամարդու առողջություն
Համանախագահողներ՝ Ե.Ս. Հարությունյան, Ի.Գ. Պերսոյան
10:00-10:30 Միզուկի շագանակագեղձային

հատվածի ստենտավորում
բ.գ.դ., պրոֆ. Երվանդ
Հարությունյան,
ՌԲԳԱ-ի ակադեմիկոս, Վ.
Ավագյանի անվան ԲԿ-ի
լազերային և էնդոսկոպիկ
ուրոլոգիական կլինիկայի
տնօրեն, ուրոլոգ

10:30-11:00 Դաշտանադադարային հորմոնային
թերապիայի նշանակման
սկզբունքները հայ կանանց
շրջանում

բ.գ.թ. Իննա Պերսոյան,
«Աստղիկ» ԲԿ-ի կանանց
կոնսուլտացիայի բաժնի
վարիչ, Հայկական
հակածերացման
ասոցիացիայի նախագահ,
գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգ

11:00-11:30 Կյանքի որակը մենոպաուզայում.
կանխարգելիչ ռազմավարությունը

բ.գ.թ. Օլգա Սոցկայա,
ԵՊԲՀ դոցենտ, ակադեմիկոս
ՌԴ-ի Բժշկա-տեխնիկական
գիտությունների
ակադեմիայում, գինեկոլոգ

11:30-12:00 Կանանց սեռական խանգարումները
և կյանքի որակը կլիմակտերիկ
շրջանում

բ.գ.թ., դոցենտ Վրեժ
Շահրամանյան,
ԵՊԲՀ սեքսոլոգիայի



ամբիոնի դասախոս,
սեքսապաթոլոգիայի
կլինիկայի բժիշկ-
սեքսոպաթոլոգ

12:00-12:30 Սուրճի ընդմիջում
Սիրտ-անոթային հիվանդությունները գերիատրիայում
Համանախագահողներ՝ Պ.Հ. Զելվեյան, Լ.Ա. Մանուկյան
12:30-13:00 Զարկերակային գերճնշումը տարեց

և ծեր հասակում՝ ըստ 2018թ.-ի
եվրոպական ուղեցույցների

բ.գ.դ., պրոֆ. Օլգա
Օստրոումովա,
Ի.Մ. Սեչենովի անվ.
համալսարանի
պրոպեդևտիկայի և
կլինիկական
ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի
պրոֆեսոր, Զարկերակային
գերճնշման ռուսական
բժշկական միության
փոխնախագահ, սրտաբան,
ՌԴ

13:00-13:30 Ստատինները տարեց հասակում.
ու՞մ և ինչու՞

բ.գ.դ., պրոֆ. Յուլյա
Կոտովսկայա,
Ռուսական
գերոնտոլոգիական
գիտակլինիկական կենտրոնի
սիրտ-անոթային ծերացման
լաբորատորիայի ղեկավար,
սրտաբան, ՌԴ

13:30-14:00 Կարվեդիլոլի օգտագործման
ապացուցված առավելությունները
սիրտ-անոթային հիվանդություններ
ունեցող տարեց հիվանդների
դեպքում

Լամարա Մանուկյան,
Թիվ 2 բուժմիավորման
թերապևտիկ ծառայության
ղեկավար, թերապևտ-
սրտաբան

14:00-14:30 Ռենին-անգիոտենզին-
ալդոստերոնային համակարգի
պաշարիչների օրգանոպրոտեկտիվ
ազդեցությունը զարկերակային
գերճնշում ունեցող հիվանդների
դեպքում

բ.գ.դ., պրոֆ. Պարունակ
Զելվեյան,
Կանխարգելիչ
սրտաբանության կենտրոնի
տնօրեն, Սրտաբանների
հայկական ասոցիացիայի
նախագահ, Երևանի
գլխավոր սրտաբան

14:30-15:10 Ընդմիջում
Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններ և կոգնիտիվ խանգարումներ
Համանախագահողներ՝ Ս.Գ. Խաչատրյան, Է.Ա. Մխիթարյան
15:10-15:40 Նախադեմենցիայի անոթային և բ.գ.թ. Էլեն Մխիթարյան,



նեյրոդեգեներատիվ կոգնիտիվ
խանգարումների տարբերակիչ
ախտորոշման
առանձնահատկությունները

նյարդաբան, Ռուսական
գերոնտոլոգիական
գիտակլինիկական կենտրոնի
նյարդաբանության
լաբորատորիայի ղեկավար,
ՌԴ

15:40-16:10 Քնի խանգարումները տարեց
հասակում

բ.գ.թ. Սամսոն Խաչատրյան,
«Սոմնուս» քնի և
շարժողական
խանգարումների կլինիկայի
տնօրեն, նյարդաբան-
սոմնոլոգ

16:10-16:40 Պարկինսոնի հիվանդություն Զարուհի Թավադյան,
ԵՊԲՀ անգիոնևրոլոգիայի
ամբիոնի ասիստենտ,
շարժողական
խանգարումների մասնագետ
«Սոմնուս» քնի և
շարժողական
խանգարումների
կլինիկայում, նյարդաբան

16:40-17:10 Հազվադեպ ախտորոշվող հոգեկան
խանգարումները նախածերունական
և ծերունական տարիքում

Արամ Հովսեփյան,
MHS Հոգեկան առողջության
ծառայության տնօրեն,
հոգեբույժ

Ծերացումը որպես սոցիալ-հասարակական հիմնախնդիր
17:10-17:20 Համաշխարհային ծերացման

միտումները
Ծովինար Հարությունյան,
ՄԱԿ-ի բնակչության
հիմնադրամի գործադիր
ներկայացուցիչ

17:20-17:30 ՀՀ-ում բնակվող տարեցների
սոցիալ-առողջապահական
խնդիրները

Անահիտ Գևորգյան,
Աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության
տարեցների հիմնահարցերի
բաժնի պետ

17:30-17:40 Հետթեստավորում

  Թիրախային լսարան՝ թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ, նյարդաբաններ,
սրտաբաններ:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 200-250:


