Երիտասարդ Բժիշկների Հայկական Ասոցիացիայի 3-րդ տարեկան
«Ապագայի Բժշկություն. համատեղ հայացք ընդհանուր խնդրին»
գիտաժողովի ծրագիր

30.09.2016
9:00 – 11:00

Մասնակիցների գրանցում

10:00 – 10:30

Բացման խոսք ԵԲՀԱ նախագահ Գ.Վ. Գրիգորյան
Ողջույնի խոսք ՀՀ ԱՆ

10:30 – 11:00

Սուրճի ընդմիջում

11:00 – 13:45

Լիագումար նիստ

Առողջապահության կազմակերպում և հանրային առողջապահություն
Նախագահողներ՝
Ս.Ա. Սողոմոնյան,
Գ.Վ. Գրիգորյան

11:00 – 11:15

«Բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական
զարգացումը Հայաստանում»- Ս.Ա. Սողոմոնյան, ՀՀ ԱՆ
աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության պետ

11:15 – 11:30

«” Patient-centered healthcare" –ը` որպես առողջապահական
համակարգի զարգացման հիմք» - Գ.Վ. Գրիգորյան, ուրոլոգ,
ԵԲՀԱ նախագահ

11:30 - 11:45

«Առողջապահության ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը» Ռ.Վ. Բաբայան, ՀՀ ԱՆ առողջապահության ազգային
ինստիտուտի առողջապահական իրավունքի կենտրոնի
ղեկավար

11:45 – 12:00

«Առողջապահական լրագրության ներդրումը՝
առողջապահության համակարգի արդյունավետ կառավարման
գործոն» - Մ.Ա. Կատվալյան, ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի մոր և
մանկան առողջության պահպանման վարչության առաջատար
մասնագետ

12:00 – 12:15

«Բժշկական կազմակերպությունների և անհատների հանրային
կապերի պատասխանատուների աշխատանքի կարևորությունը
հասարակության լայն շրջանակների և առողջապահության
համար» Ս.Ս. Մկրտչյան, «Առողջություն» ամսագրի հիմնադիրտնօրեն

12:15 - 12:25

«Ծխախոտային կյանք» - Ա.Ա. Գասպարյան , ԵԲՀԱ անդամ,
«World Young Doctors’ Organization»-ի հակածխախոտային
ծրագրերի ազգային համակարգող

12:25 – 12:35

«Մասնագիտական ասոցիացիաների դերը առողջապահական
համակարգի զարգացման գործընթացում» - Գ.Գ. Մուրադյան,

«World Young Doctors’ Organization»-ի ազգային ծրագրերի
համակարգող, ԵԲՀԱ անդամ
12:35 – 12:50

«Միջազգային առողջապահական հասարակական
կազմակերպությունների դերը ազգային առողջապահական
համակարգերի կայացման գործում» - Լ.Բ. Քոչարյան, Կարմիր
խաչի հայաստանյան գրասենյակի առողջապահական ծրագրերի
ղեկավար

12:50 – 13:05

«World Young Doctors’ organization»-ի աշխատանքները և
պետական կառույցների հետ համագործակցման փորձը» Հատեմ Ալա (Եգիպտոս) «World Young Doctors’ Organization»-ի
պատասխանատու քարտուղար

13:05 - 13:20

«Առողջության ապահովագրությունը Հայաստանում.
առավելությունները, թերությունները և հնարավոր լուծումները» Ի.Գ. Չիլինգարյան, ԵԲՀԱ գիտահետազոտական ծրագրերի
իրականացման բաժնի ղեկավար, «ԴարմանԹեսթ լաբորաթորիս»
կլինիկական հետազոտության ասիստենտ

13:20 – 13:30

«Առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման մոդելներ» Ն.Ռ. Միրզոյան, տնտեսագետ, ԵԲՀԱ անդամ

13:30 -13:45

«Obama Care. առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման
ԱՄՆ մոդելը» - Աբիշեկ Այթա (ԱՄՆ), առողջապահության
համակարգի ֆինանսավորման մասնագետ

13:45 – 14:30

Ճաշի ընդմիջում

14:30 – 18:00

Նեղ մասնագիտական բաժիններ


Ներքին հիվանդություններ



Ճառագայթային ախտորոշում



Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա



Դիմածնոտային վիրաբուժություն և ստոմատոլոգիա

Դահլիճ N1
Ներքինհիվանդություններ
Նախագահողներ՝ Գ.Գ., Մուրադյան, Ա.Ա. Գասպարյան
14:30-14:50

«Թթվածնային թերապիան կանխարգելիչ բժշկության և
հետվիրահատական վերականգնողական ծրագրերում» - Ա.Ս.
Գրիգորյան, ֆիզիոլոգ, «Աերոֆլեքս» բժշկական
վերականգնողական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն

14:50-15:10

«Ինսուլինառեզիստենտականության դերը մետաբոլիկ
համախտանիշի մեջ և նրա շտկման ուղիները» - Գ.Գ.
Մուրադյան, էնդոկրինոլոգ, Հայ–Ամերիկյան Առողջության
Կենտրոն, Երիտասարդ Բժիշկների Համաշխարհային
կազմակերպության ազգային համակարգող Հայաստանում

15:10-15:30

«Քրոնիկական ցավի համախտանիշը ընտանեկան բժշկի
պրակտիկայում» - Ա.Ա. Կարապետյան, ԵՊԲՀ Ընտանեկան
բժշկության ամբիոնի դասախոս

15:30-15:50

«Գլխացավեր» - Ա.Ա. Գասպարյան, նյարդաբան, Բերեզինի
անվան Կենսաբանական Համակարգերի Միջազգային
Ինստիտուտի Բժշկաախտորոշիչ կենտրոն, «ՍիրՄեդ» ԲԿ,
Երիտասարդ Բժիշկների Հակածխախոտային համաշխարհային
կազմակերպության համակարգող Հայաստանում

15:50-16:10

«ՍԻՀ։ Ամեն ինչն է արդյո՞ք բժշկի ձեռքերում» - Ա.Վ.
Աստվածատրյան, սրտաբան, բ.գ.թ., Սրտաբանների Եվրոպական
Միության կառավարման պաշտոնական ներկայացուցիչ

16:10-16:30

«Նեյրոպրոտեկցիան ժամանակակից բժշկության մեջ» - Հ.Մ.
Մանվելյան, նյարդաբան , բ.գ.դ. պրոֆեսոր , ԵՊԲՀ
Նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, 2-րդ բուժ միավորում,
«Աստղիկ» ԲԿ, «Սիրմեդ» ԲԿ, Հայաստանի նյարդաբանների
ասոցիացիայի փոխնախագահ, Հայաստանի Բժկական Պալատի
Գլխավոր Քարտուղար

16:30-16:50

«Ադենոզին- դեզամինազա. հոդային հիվանդությունների
ախտորոշման նոր մոտեցում» - Ռ.Հ. Հարությունյան, հոդաբան,
«Երևան» ԲԿ, Նեղ թերապևտիկ մասնագիտությունների ամբիոնի
դասախոս

16:50-17:10

«Պարբերական hիվանդություն» - Հ.Ա. Մանասյան ,
գաստրոէնտերոլոգ, «Էլիտ–Մեդ» ԲԿ

17:10-17:30

«Սուր երիկամային անբավարարություն, հեմոդիալիզ» - Ս.Լ.
Միքայելյան , «Էրեբունի» ԲԿ, Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ
Անէստեզիոլոգիայի և ինտենսիվթերապիայի ամբիոնի
կլինիկական օրդինատոր

17:30-17:50

«Կլինիկական էնդոկրինոլոգների Ամերիկյան Ասոցիացիայի և
Էնդոկրինոլոգիայի Ամերիկյան քոլեջի կողմից մշակված
շաքարային դիաբետի ամբողջական խնամքի համար բժշկական
գործունեության ուղեցույց» - Հ. Ջ. Անթառամյան (Ֆրեզնո),
կլինիկական դեղագետ, շաքարային դիաբետի գծով
խորհրդատու, «Բաթիստայի» հետազոտական և բժշկական
կլինիկա

Դահլիճ N2
Ճառագայթային ախտորոշում
Նախագահողներ՝ բ.գ.թ. Գ.Գ., Աղաբեկյան , բ.գ.թ. Կ.Ս. Ղալումյան , բ.գ.թ. Գ.Ա.
Ավետիսյան
14:00-14:10

Բացման խոսք Աղաբեկյան ախտորոշիչ կենտրոնի տնօրեն,
ռադիոլգների

ասոցիացիայի վարչության անդամ բ.գ.թ. Գ.Գ.

Աղաբեկյան
14:10-14:30

«Մուլտիսպիրալային

համակարգչային

տոմոգրաֆիայի

հնարավորությունները

սրտի

զարկերակների

կորոնար

հետազոտության հարցում» - Կ.Ս. Գալումյան, բ.գ.թ., ռադիոլոգ,
«Նաիրի» ԲԿ

14:30-15:00

«Սուր աորտալ համախտանիշ» - Ն.Ե. Հակոբյան , «Աստղիկ» ԲԿ
ախտորոշման ծառության ղեկավար

15.00-15:30

«Կոլոռեկտալ քաղցկեղի ախտորոշումը ՄՍԿՏ
հետազոտությամբ» -

Ե.Ա. Բաղդասարյան , «Արմենիա» ԲԿ,

«Իզմիրլյան» ԲԿ, «Վարդանանց» ԲԿ
15:30-16:00

«Ստամոքսի քաղցկեղի կոմպլեքս ախտորոշում» - Կ.Ա.
Մանուկյան , «Արմենիա» ԲԿ, «Իզմիրլյան» ԲԿ, «Վարդնանաց» ԲԿ

16:00-16:30

«Ենթաստամոքսային գեղձի գլխիկի քաղցկեղի ՀՏ
ախտորոշումը» - Հ.Պ. Վարդեվանյան, « Հայ-Ամերիկյան
առոջության կենտրոն» ճառագայթային ախտորոշման
բաժամնունքի վարիչ

16.30-17:00

« Լոկոռեգիոնար թերմոաբլիացիայի դերը ուռուցքային
գոյացությունների բուժման գործում» - Ա.Ս.Գալումյան ,
վիրաբույժ ինտերվենցիոն ռադիոլոգ «Նաիրի» ԲԿ

Դահլիճ N3
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Նախագահողներ՝ բ.գ.դ., դոցենտ Ա.Կ. Բլբուլյան ,բ.գ.թ.,դոցենտ Ա.Դ. Խուդավերդյան
14:30 – 14:50

«Էլիմինացիոն մեխանիզմներ» - Ա.Կ. Բլբուլյան , բ.գ.դ.,ԵՊԲՀ
մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
ՎԱՊՄԳՀԻ փոխտնօրեն

14:50 – 15:05

«Կանացի սեռական օրգանների զարգացման անոմալիաներ.
կլինիկական դեպքեր» - Պ.Օ. Սոցկիյ, բ.գ.թ., մանկաբարձ -

գինեկոլոգ , ՈՒՁՀ մասնագետ, Բժշկական գենետիկայի և
առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն
15:05– 15:15

«Լապարոսկոպիայի դերը գինեկոլոգիայում» - Ա.Ռ . Զոփունյան ,
մանկաբարձ–գինեկոլոգ , «Շենգավիթ» ԲԿ

15:15 – 15:25

«Կանացի սեռական օրգանների զարգացման անոմալիաների
լապարոսկոպիկ շտկում» - Ա.Ա. Դրամփյան, մանկաբարձ
գինեկոլոգ ՎԱՊՄԳՀԻ-ում

15:25 – 15:45

«Դոպլեր-ՈՒՁՀ հղիության ընթացքում: Հղիության սկրինինգ» Ա.Դ. Խուդավերդյան , բ.գ.թ., ԵՊԲՀ մանկաբարձության և
գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, Մանկաբարձության և
գինեկոլոգիայի ոլորտում ուլտրաձայնային ախտորոշման
ասոցիացիայի փոխնախագահ

15:45 – 16:00

«Գենետիկական հետազոտությունները մանկաբարձության
ոլորտում» - Ա.Մ. Հովհաննիսյան, կ.գ.թ.
«ԵՊԲՀ կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» - ամբիոնի ավագ
դասախոս,
Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային
պահպանման կենտրոն, բջջագենետիկայի լաբորատորիա
բջջագենետիկ

16:00 – 16:15

«Պտղի ներարգանդային աճի դանդաղում. ընդհանուր
հայեցակետեր» - Ս.Հ. Աբրահամյան , մանկաաբարձ-գինեկոլոգ,
ԵՊԲՀ մանակաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի
ասիստենտ

16:15 – 16:30

«Պտղի ներարգանդային աճի դանդաղում. իմունոլոգիական
հայեցակետեր» - Ե.Հ. Չիչոյան, ԵԲՀԱ օրդինատորների և
ուսանողների բաժնի ղեկավար, կլին. օրդինատոր ՎԱՊՄԳՀԻ-ում

16:30 – 16:40

«Հղիության կրելախախտ» - Ա.Մ. Մանուկյան, կլին. օրդինատոր
ՎԱՊՄԳՀԻ-ում

16:40– 16:55

«Կնոջ հոգեբանական իրավիճակի ազդեցությունը պտղի վրա
պրենատալ շրջանում» - Ա.Մ. Բադալյան, մանկավարժ-հոգեբան,
«Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության» ամբիոնի
հայցորդ, «Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն»

16:55 – 17:10

«Հետծննդյան դեպրեսիա» -Ա.Ս. Սարգսյան, Կոտայքի մարզի

«Չարենցավանի N6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ»

Դահլիճ N4
Դիմածնոտային վիրաբուժություն և ստոմատոլոգիա
Նախագահողներ՝ բ.գ.դ. Ա.Յու., Պողոսյան, Ա.Ն. Հովհաննիսյան

14:30 – 14:45

« Այտաակնակապճային համալիրի հետհրազենային դեֆեկտի
ռեկոնստրուկցիա» - Ա.Յու. Պողոսյան, դիմա-ծնոտային
վիրաբույժ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական
կլինիկայի դիմա-ծնոտային վիրաբուժության ծառայության
ղեկավար

14:45–15:00

«Ֆիզիոլոգիական

օկլյուզիան

նյարդամկանային

ստոմատոլոգիայում» - Հ.Յու. Տեր-Պողոսյան, բ.գ.դ., Հայաստանի
Օրթոդոնտների Ասոցիացիայի նախագահ, Համալսարանական
թիվ

2

ստոմատոլոգիական

պոլիկլինիկայի,

«Ալֆաստոմ»

կլինիկայի բժիշկ–օրթոդոնտ

15:00–15:15

«Կողաճառային փոխպատվաստների կիրառումը ռեկոնստրուկտիվ
ռինոպլաստիկայի ժամանակ» - Հ.Դ. Ենոքյան, դիմա-ծնոտային և
պլաստիկ վիրաբույժ, բ.գ.թ., «Նաիրի» ԲԿ Էսթետիկայի և դիմածնոտային

վիրաբուժության

ծառայության

ղեկավար,

«Միքայելյան Վիրաբուժության ինստիտուտի» ՓԲԸ պլաստիկ և
դիմա-ծնոտային վիրաբույժության բաժանմունքի վարիչ, ԵՊԲՀ-ի
դիմա-ծնոտային վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ
15:15 - 15:30

«Գլխի և պարանոցի ուռուցքներ» - Ա.Գ. Բադալյան , բ.գ.թ.,
«ԱՐԹՄԵԴ» բժշկական վերականգնողական կենտրոնի գլխի և
պարանոցի վիրաբուժության ծառայության ղեկավար

15:30–15:45

«Ակնակապճի նորագոյացությունների հեռացման կլինիկական
դեպքեր» - Կ.Ֆ. Սևտերտերյան, Կենտրոնական կլինիկական
զինվորական

հոսպիտալի

դիմա-ծնոտային

վիրաբուժության

ծառայության ղեկավար

15:45–16:00

«Հարքթային ծոցերի ֆունկցիոնալ էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն»
- Լ.Ռ. Գալստյան, «Շենգավիթ» ԲԿ-ի դիմածնոտային վիրաբույժ

16:00–16:15

«Համակարգչային

տոմոգրաֆիայի

վերլուծումը

իմպլանտացիայի

նախապատրաստական

ատամնային

փուլում»

-

Վ.Է.

Հովակիմյան, «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ դիմա-ծնոտային
վիրաբուժության ծառայության ղեկավար
16:15 – 16:30

«Վեստիբուլյար տեղաշարժված լաթ» Հայաստանի

պարօդոնտոլոգների

Վ.Լ. Բակալյան, բ.գ.թ.,

ասոցիացիայի

նախագահ,

ԵՊԲՀ պարօդոնտոլոգիայի և թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի
ամբիոն,

«Բիանկո»

ստոմ.

կլինիկայի

պարօդոնտոլոգ-

իմպլանտոլոգ

16:30–16:45

« Խոշորացույցի և մանրադիտակի դերը ստոմատոլոգիայում» - Մ.
Հարթուն-Քարամ, «ՅուՎա Դենտ» ստոմ. կլինիկայի օրթոպեդստոմատոլոգ

16:45–17:00

«Արտառոց դեպքեր դիմածնոտային վիրաբուժությունում» - Ա.Ն.
Հովհաննիսյան, «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական կլինիկայի
վիրաբույժ-ստոմատոլոգ

Դահլիճ N4
17:15 – 18:15

Կլինիկական օրդինատորների և ուսանողների մրցույթ

Առաջին օրվա եզրափակում, քննարկում

01.10.2016
Լիագումար նիստ
ՈՒռուցքաբանություն
Նախագահողներ՝
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Խ. Բադալյան, բ.գ.թ. Լ.Գ.Բադալյան
Դահլիճ N1
10:00 – 10:20

«Միկրովիրաբուժական տեխնոլոգիաների կիրառումը
ուռուցքային հիվանդությունների բուժման ժամանակ» - Ա.Ռ.
Հովհաննիսյան, բ.գ.թ., ՀՊՌԷՎԱ նախագահ, «Դա Վինչի»
կլինիկայի պլաստիկ վիրաբույժ, ԵՊԲՀ Պլաստիկ
վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ, «Էրեբունի» ԲԿ պլաստիկ
վիրաբուժության ծառայության ղեկավար

10:20 – 10:40

«Լապարասկոպիկ վիրահատությունները օնկոգինեկոլոգիայում»
- Ա.Վ. Ստեփանյան, բ.գ.թ., օնկոգինեկոլոգ, «Նաիրի» ԲԿ
օնկոգինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ, ԵՊԲՀ
ուռուցքաբանության ամբիոնի դոցենտ

10:40 – 11:00

«Կրծքագեղձի մետաստատիկ քաղցկեղի բուժման նորագույն
մեթոդները» - Լ.Գ. Բադալյան , բ,գ,թ, ուռուցքաբանքիմիաթերապևտ, «Նաիրի» ԲԿ-ի Քիմիաթերապիայի
բաժանմունքի վարիչ

11:00 – 11:20

«Համակարգչային շերտագրման առանձնահատկությունները
թոքի քաղցկեղի ախտորոշման մեջ» - Կ.Ս. Ղալումյան, բ.գ.թ.,

ռադիոլոգ, Հայաստանի ռադիոլոգների ասոցիացիայի նախագահ,
«Նաիրի» ԲԿ
11:20 – 11:40

«Թոքի քաղցկեղի դեղորայքային բուժման ժամանակակից
մոտեցումները» - Ա.Գ. Թադևոսյան, ուռուցքաբանքիմիաթերապևտ, բ.գ.թ., ՀՀ ԱՆ Ուռուցքաբանության ազգային
կենտրոն

11:40 – 12:00

«Ոսկրային ուռուցքների օրգանապահպան
վիրահատությունները» - Գ.Հ. Գալստյան, բ.գ.թ., օնկոօրթոպեդ,
«Նաիրի» ԲԿ օնկոօրթոպեդիայի և ոսկրային պաթոլոգիայի
ծառայության ղեկավար

12:00 – 12:15

«Միզուկի քակցկեղ` կլինիկական դեպքի վերլուծում» - Գ.Վ.
Գրիգորյան, ուրոլոգ, «Մեդլայն» ԲԿ, ԵԲՀԱ նախագահ

12:15 – 12:30

«Ինտերվենցիոն օնկոլոգիա» - Ա.Ս. Ղալումյան, վիրաբույժ,
ինտերվենցիոն ռադիոլոգ, «Նաիրի» ԲԿ ինտերվենցիոն
ռադիոլոգիայի ծառայության ղեկավար

12:30 – 12:45

«Օնկոմարկերների դերը օնկոգինեկոլոգիայում» - Ա.Գ. Լեխյան,
օնկոգինեկոլոգ, «Նաիրի» ԲԿ

12:45 – 13:00

«Վահանաձև գեղձի դիֆերենցված քաղցկեղի ախտորոշման,
բուժման և հետվիրահատական հսկողության ժամանակակից
մոտեցումերը» - Հ.Յու. Աբովյան, էնդոկրինոլոգ- սննդաբան, «Դա–
Վինչի» ԲԿ, «Ցիտոմեդ» ԲԿ

13:00 – 13:15

«Քաղցկեղով հիվանդների հոգեբանական կարիքները և
հիվանդակենտրոն խնամքի հիմնական սկզունքները» - Ս.
Ներսիսյան, հոգեբան, Հոգեուռուցքաբանության հայկական
ասոցիացիայի խորհրդի անդամ

13:15 – 14:00

Ճաշի ընդմիջում

Նեղ մասնագիտական բաժիններ՝


Ներքին հիվանդություններ



Ճառագայթային ախտորոշում



Տղամարդու վերարտադրողական առողջության խնդիրներ



Պլաստիկ վիրաբուժություն, էսթետիկա և մաշկաբանություն

Դահլիճ N1
Ներքինհիվանդություններ
Նախագահողներ՝ Հ.Յու. Աբովյան, Լ.Ա. Մանուկյան

14:00-14:20

«Սրտային անբավարարությունով հիվանդներին
կարդիովերտեր դեֆիբրիլյատորի ինպլանտացիա» - Մ.Դ.
Մարտրիոսյան, «Էրազմուս» ԲԿ, «Էրեբունի» ԲԿ

14:20-14:40

«Լյարդի դեղորայքային ախտահարում» - Գ.Ս. Խաչատրյան,
գաստրէնտերոլոգ, ԵՊԲՀ 3-րդ թերապիայի ամբիոնի դոցենտ,
բ.գ.թ.

14:40-15:00

«Վիտամին Դ–Դ հորմոն» - Հ. Յու. Աբովյան, էնդոկրինոլոգսննդաբան, «Դա–Վինչի» ԲԿ, «Ցիտոմեդ» ԲԿ

15:00-15:20

«Համակարգային վասկուլիտներ: Բեխչետի հիվանդություն,
ախտորոշման և բուժման արդի խնդիրները» - Լ.Ա. Մանուկյան,
թերապևտ, 2-րդ բուժ. միավորման Թերապևտիկ բաժանմունքի
ղեկավար

15:20-15:40

«Սարտանների առավելությունները ԹՔՕՀ–ով հիվանդների
զարկերակային գերճնշման բուժման մեջ» - Ա.Ռ. Ջուգանյան,
թերապևտ, բ.գ.թ., «Արամյանց» ԲԿ թերապիայի բաժնի վարիչ

15:40-16:00

«Մարսողական համակարգի ախտահարումների արդի
խնդիրները» - Ն.Է. Փաշինյան, նեղ թերապևտիկ
մասնագիտությունների ամբիոնի դոցենտ, ավանդական
բժշկության ինստիտուտի պրոֆեսոր

16:00-16:20

«Պանկրեատիտների բուժման ժամանակակից մոտեցումները» Ա.Ա. Ոսկանյան, բ.գ.թ. դոցենտ, Վիրաբուժության բաժնի վարիչ

16:20-16:40

«Լյարդի փոխպատվաստման հիմունքները» - Հ.Վ. Հարությունյան,
բ.գ.թ., ընդհանուր վիրաբույժ, «Աստղիկ» ԲԿ

16:40-17:00

«Քնի օբստրուկտիվ ապնոէի համախտանիշ :
Մասնագիտությունների խաչման մեջ անտեսված
ախտաբանություն» - Ս.Գ. Խաչատրյան, նյարդաբան, քնաբան,
բ.գ.թ., «Սոմնուս» քնի և շարժումների խանգարման կենտրոնի
տնօրեն

17:00-17:20

«Սթրես» - Ա.Դ. Մարտիրոսյան, թերապևտ, ընտանեկան բժիշկ,
սոնոգրաֆիստ, գաստրոէնտերոլոգ, Բժշկական գենետիկայի և
առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն

Դահլիճ N2
Ճառագայթային ախտորոշում
Նախագահողներ՝ բ.գ.թ. Գ.Գ. Աղաբեկյան, բ.գ.թ. Կ.Ս. Ղալումյան, բ.գ.թ. Գ.Ա.
Ավետիսյան

14:00 – 14:20

«Ամբողջ մարմնի ՄՌ-դիֆուզիա» - Ա.Ս. Մարալյան, «Արմենիա»
ԲԿ, «Իզմիրլյան» ԲԿ

14:20 – 14:40

«Մագնիսա- ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի դերը էպիլեպսիայի
ախտորոշման հարցում» - Ն.Գ. Մատինյան, ՄՌՏ-բաժամնունքի
վարիչ, ԿՀՄԻԲԱԿ-Երևան

14:40-15:00

«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ասոցացված գլխուղեղի ախտահարումների ՄՌ
դիֆերենցիալ
ախտորոշում» - Հ.Ռ. Ստեփանյան, ռադիոլոգ, «Նաիրի» ԲԿ

15:00-15:20

«Լիմֆոմային դիֆերենցիալ ախտորոշում» - Մ.Գ.
Հարությունյան, ռադիոլոգ, «Արթմեդ» ԲԿ-ի բաժամնունքի վարիչ

15:20-15.40

«ՄՌՏ խոլանգիոգրաֆի» - Գ.Լ. Հովհաննիսյան, ռադիոլոգ
«Երեվան» ԲԿ-ի բաժամնունքի վարիչ

15:40-16.00

«Լյարդի գոյացությունների ՀՏ բնութագիրը» - Գ.Ա.
Հարությունյան, բ.գ.թ., Մ.Հերացու անվ. համալսարանական
կլինիկա

16:00-16.20

«Մակերիկաների նորագոյացությունների ՀՏ ախտորոշում» - Ն.Ա.
Համբարձումյան, ռադիոլոգ, «Նաիրի» ԲԿ

16:20-16:40

«Կրծաքագեղձի ախտահարումների ճառագայթային ախտորոշիչ
ժամանակակից մեթոդները» - Ա.Խ. Հակոբյան, բ.գ.թ.,
ԵՊԲՀ Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն

16:40-17:00

«Գլխուղեղի ամիլոիդ անգիոպաթիաների ՄՌ ախտորոշումը» Հ.Ա. Զաքարյան, ԵՊԲՀ Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն

17:00-17:20

«Էմբոլիզացիան որպես արյունահոսությունների բուժման մեթոդ»
- Տ.Ս. Պողոսյան, ինտերվենցիոնալ ռադիոլոգ, «Քանքոր» ԲԿ,
«Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն»

17:20-17:30

Ամփոփիչ խոսք ճառագայթային ախտորոշման ամբիոնի վարիչ

բ.գ.թ., դոցենտ Գ.Ա.Ավետիսյան

Դահլիճ N3
Տղամարդու վերարտադրողական առողջության հիմնախնդիրները
Նախագահողներ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ե.Ս. Հարությունյան,
14:00 – 14:30

Գ. Վ. Գրիգորյան

«Տղամարդու վերարտադրողական առանցք» - Ե.Ս.
Հարությունյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, «Վլադիմիր Ավագյանի անվան
բժշկական կենտրոնի» լազերային և էնդոսկոպիկ ուրոլոգիայի
կլինիկայի տնօրեն

14:30 – 14:50

«Տղամարդու վերարտադրողական խնդիրների կանխարգելում և
բուժում» - Ի. Լ. Կարապետյան, էմբրիոլոգ, «Աստղիկ» ԲԿ

14:50 – 15:20

«Շագանակագեղձի զարկերակների էմբոլիզացիա, որպես
շագանակագեղձի բարորակ գերաճի բուժման և կյանքի որակի
բարձրացման մեթոդ» - Ս.Բ. Աբովյան, ուրոլոգ, «Էրեբունի» ԲԿ

15:20 – 15:40

«Միզուկի միկրոֆլորա և սեռական ճանապարհով փոխանցվող
ինֆեկցիաներ՝ ճշգրիտ ախտորոշումը որպես արդյունավետ
բուժման գրավական» - Գ.Վ. Գրիգորյան, ուրոլոգ, «Մեդլայն» ԲԿ,
ԵԲՀԱ նախագահ

15:40 – 16:00

«Տղամարդու անպտղության վիրահատական բուժման
ուրոլոգիական տեսակետները» - Դ.Կ. Ֆանարջյան, բ.գ.թ., «Բ.Ա.
Ֆանարջյանի անվան բուժ կենտրոնի» տնօրեն

16:00 - 16:20

«Օստեոպորոզը, որպես շագանագակգեղձի քաղցկեղի
անդրոգեն-զրկող թերապիայի հետևանք» - Հ.Յու.Ա բովյան,
էնդոկրինոլոգ- սննդաբան, «Դա-Վինչի» ԲԿ, «Ցիտոմեդ» ԲԿ

16:20 – 16:40

«Խլամիդինային միզասեռական

վարակ, հնարավոր

բարդություններ, կանխարգելում, բուժման ժամանակակից
մեթոդներ» - Տ.Ա. Մկրտչյան, Մաշկաբանության և
սեռավարակաբանության ամբիոնի 2-րդ կուրսի կլին.
օրդինատոր, ԵԲՀԱ անդամ

Դահլիճ N4
Պլաստիկ վիրաբուժություն, էսթետիկա և մաշկաբանություն
Նախագահողներ՝ բ.գ.թ. Ա.Ռ. Հովհաննիսյան, Տ.Հ. Բաբայան

14:00 – 14:15

«Ռինոպլաստիկան մոտ ապագայում» - Հ.Պ. Բաբայան, պլաստիկ
վիրաբույժ, ք. Մոսկվա, «Շարմ» կլինիկայի գլխավոր բժիշկ

14:15 – 14:30

«Երրորդային ռինոպլաստիկա» - Գ.Յու.

Եղիազարյան, «Սուրբ

Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ, պլաստիկ վիրաբույժ
14:30 – 14:45

«Կրուրոպլաստիկա սիլիկոնե իմպլանտներով» - Ա.Վ.
Զարգարյան, պլաստիկ վիրաբույժ, «Էլիտ-Մեդ» ԲԿ

14:45 – 15:00

«Կանացի Կուրծք» «Բաբայան

Տ.Հ. Բաբայան, պլաստիկ վիրաբույժ,

Էսթետիկս»,

ԵԲՀԱ

անդամագրության

պատասխանատու
15:00 – 15:15

«Որովայնի պլաստիկա, այլընտրանքային մեթոդներ և
արդյունքներ» - Լ.Վ. Սաքոյան, պլաստիկ վիրաբույժ,
«Վարդանանց» ԲԿ

15:15 – 15:30

«Գինու բծերի և մակերեսային անոթային պաթոլոգիաների
բուժումը լազերով» - Հ.Է. Ստեփանյան, պլաստիկ վիրաբույժ, ՀայԱմերիկյան առողջության կենտրոն

15:30 – 15:45

«Մաշկը՝ առողջության հայելի» - Ս.Գ. Գյուրջյան, ԵԲՀԱ
ծրագրերի համակարգող, մաշկավեներաբան, «Վենուս» մաշկի
խնամքի կենտրոն

15:45-16:00

«Հիպերպիգմենտացիան

դերմատոկոսմետոլոգիայում,

շտկման

ժամանակակից միջոցներն ու մեթոդները» - Ս.Վ. Հարությունյան,
մաշկաբան-կոսմետոլոգ, «Մեդեստ» ԲԿ
16:00-16:15

«Ինսուլինի նկատմամբ ռեզիստենտականության
համախտանիշի

հարցում

տեսակետների

և մետաբոլիկ
էվոլյուցիան

մաշկաբանությունում և էսթետիկ կոսմետոլոգիայում» - Ա.Ա.
Շաղբաթյան, մաշկաբան-կոսմետոլոգ, «Գալատեյա» ԲԿ
16:15-16:30

«Բոտուլինոթերապիա, եզրագծային պլաստիկա, բարդությունները:
Կանխարգելման ուղիներ և որոշումներ, անվթար պրակտիկայի
հիմունքներ» - Ա.Հ. Գևորգյան, մաշկաբան-կոսմետոլոգ, «Արմէլ»
գեղեցկության կենտրոն

16:30-16:45

«Մաշկի նորմալ միկրոֆլորա: Լաբորատոր սխալներ» - Հ.Ա.
Հովհաննիսյան, մաշկավեներաբան

16:45-17:00

«Կորյակային հիվանդության պատճառագիտությունը և
ախտածագումը, բուժման ընդհանուր մոտեցումներ» - Լ.Ս.
Կիրակոսյան, Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության
ԲԳԿ, մաշկային բաժանմունքի մաշկաբան

17:00-17:15

«Para bellum՝ Ռազմադաշտային վիրաբուժության բուժակազմակերպչական միջոցառւմների հիմքը» - Գ.Ա. Բախտամյան,
վնասվածքաբան, «Էլ-Մեդ» ԲԿ

17:15-17.30

«Ատոպիկ մաշկաբորբ» - Տ.Ա. Մկրտչյան, Մաշկաբանության և
սեռավարակաբանության ամբիոնի 2-րդ կուրսի կլին.
օրդինատոր, ԵԲՀԱ անդամ

Դահլիճ N1

17:30 – 18:10

Շնորհակալագրերի հանձնում, մրցույթի հաղթողներին
մրցանակի շնորհում, հավաստագրերի հանձնում և միջոցառման
փակում

