
Պրոֆեսոր 

Անգելիկա Էգերթ 
  

Էլ. hասցե՝ 

angelika.eggert@charite.de  

ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության բաժանմունքի 

ղեկավար, Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոնի 

Էյնշտեյնի պրոֆեսոր, Շարիտե բժշկական համալսարան, Բեռլին 
 

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

1986-1993 Բժշկական դպրոց, Էսսենի համալսարան  

1991-1993 

 

Ատենախոսություն, Մոլեկուլյար կենսաբանության ամբիոնի պրոֆ. 

Հ. Էշեի հետ միասին, Էսսենի բժշկական դպրոց 

1993-1997 

 

Մանկաբուժության ռեզիդենտ, Էսսենի մանկական 

համալսարանական հիվանդանոց  

1997-2000 

 

Դոկտորական մասնագիտական կատարելագործում (Գերմանիայի 

քաղցկեղի աջակցության+Վոլֆսոնի կարիերայի զարգացման 

դրամաշնորհ) պրոֆ. Գ. Մ. Բրոդյորի հետ միասին, Ֆիլադելֆիայի 

մանկական հիվանդանոց, ԱՄՆ 

        1998 

 

 «Նեյրոբլաստոմայի հետազոտության նվաճումներ» (ANR) 

Միջազգային սիմպոզիումում «Էվանս» մրցանակ, Ֆիլադելֆիա, ԱՄՆ  

 

2000-2002 

 

Կլինիկական և կրտսեր խմբի գիտաշխատողների ղեկավար,  

Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության 

բաժանմունք, Էսսենի համալսարանական հիվանդանոց   

 

2000 

 

«Դոկտոր Օդիլ Շվայսգութ» մրցանակ (SIOP) Մանկական 

ուռուցքաբանության միջազգային ասոցիացիա 

 

                                                  

2001                            

 

«Քինդ-Ֆիլիպ» մրցանակ մանկական ուռուցքաբանության ոլորտում, 

Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության 

գերմանական ընկերության կողմից, (GPOH) 

 

2001 

 

«Երիտասարդ հետազոտող» մրցանակ, Քաղցկեղի 

հետազոտությունների ամերիկյան ասոցիացիա (AACR) 

 

2003-2004 

 

Ավագ բժիշկ և խմբի ղեկավար, Մանկական ուռուցքաբանության և 

արյունաբանության բաժանմունք, Էսսենի համալսարանական 

հիվանդանոց 

 

2004 

 

Հաբիլիտացիա մանկաբուժության և մանկական 

ուռուցքաբանության բնագավառում  

 

2004-2008 

Մանկական ուռուցքաբանության հետազոտությունների պրոֆեսոր 

և Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության 

բաժանմունքի ղեկավարի տեղակալ, Էսսենի համալսարանական 

հիվանդանոց   
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2004-2013 

 

Մանկական քաղցկեղի հետազոտության բաժնի ղեկավար, Էսսենի 

համալսարանական հիվանդանոց  

 

2007-2013 

 

Ղեկավար, Արևմտագերմանական քաղցկեղի կենտրոն (WTZ), 

(Քաղցկեղի բազմապրոֆիլ կենտրոն) Էսսեն 

 

2008-2013 

 

Մանկաբուժության պրոֆեսոր և Մանկական ուռուցքաբանության և 

արյունաբանության բաժանմունքի ղեկավար, Էսսենի 

համալսարանական հիվանդանոց 

 

2009-2011 

 

Հիվանդանոցային և առողջապաhության միջազգային 

կառավարման Գործադիր բիզնես վարչարարության (Executive MBA) 

մագիստրոս, Ֆրանկֆուրտի ֆինանսների և կառավարման դպրոց  

 

2013 

առ այսօր 

 

Մանկաբուժության պրոֆեսոր և Մանկական ուռուցքաբանության և 

արյունաբանության բաժանմունքի ղեկավար, Վիրքով կլինիկայի 

կամպուս, Շարիտե համալսարանական կլինիկա, Բեռլին   

   

2013 

առ այսօր 

 

Էյնշտեյնի անվ. Մանկական ուռուցքաբանության ամբիոնի վարիչ, 

Շարիտե բժշկական համալսարան, Բեռլին   
   

 ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

 Ա. Էգերթի լաբորատորիան հիմնականում զբաղվում է մոլեկուլյար 

կենսաբանությամբ և նեյրոբլաստոմայի գենետիկայով: Հետազոտությունները 

ներառում են առաջնային նեյրոբլաստոմաների բազմաբնույթ վերլուծություն, 

ինչպես նաև նեյրոբլաստոմային օրգանոիդների և PDX մոդելների մոլեկուլյար 

վերլուծություն, որոնց հիմնական առանցքը կենսաբանորեն 

համապատասխան մոլեկուլներն են:  

Հետաքրքրություն ներկայացնող մոլեկուլները ֆունկցիոնալ առումով 

վավերացվում են և ուղղորդվում են  դեղերի զարգացմանը:   Ամենավերջին 

կատարված աշխատանքը կենտրոնացած է ներուռուցքային  հետերոգենության 

ուսումնասիրման և հիվանդի կենսանյութում միաբջիջ  տեխնոլոգիաների 

կիրառման վրա: Ի լրումն, Ա. Էգերթը հանդիսանում է Նեյրոբլաստոմայի 

կլինիկական  փորձարկման գերմանական խմբի ղեկավարը (2016թ. առ այսօր)  

և կոորդինացնում է բարձր ռիսկի նեյրոբլաստոմայի III փուլի ազգային 

փորձարկումը, ինչպես նաև զարգացնում է ռեցիդիվ նեյրոբլաստոմայով 

հիվանդների վաղ շրջանի կլինիկական տարբեր փորձարկումներ (I/III փուլեր):  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Պրոֆ. Դիտրիխ ֆոն Շվայնից 

Էլ. հասցե՝ 

dietrich.schweinitz@med.uni-

muenchen.de   

    ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

   Պրոֆեսոր, Մյունխենի համալսարան 

Մանկական վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար, Դոկտոր ֆոն 

Հաուների անվան մանկական հիվանդանոց, Մյունխեն 
  

 

 

    ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
1981-1983 Մանկաբուժության բաժանմունք, Սբ. Հեդվիգի անվան մանկական 

հիվանդանոց, Ռեգենսբուրգ 

1983-1987 Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք, Ռոյթլինգենի               

ընդհանուր հիվանդանոց 
1987-1991 Մանկական վիրաբուժության ամբիոն, Հանովերի բժշկության     

դպրոց 
1991-1998  Դոցենտ, Մանկական վիրաբուժության ամբիոն, Հանովերի 

բժշկության դպրոց 
1999-2003 Պրոֆեսոր, Բազելի համալսարան, Շվեյցարիա;  Մանկական 

վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար, Մանկական 
համալսարանական հիվանդանոց, Բազել,  Շվեյցարիա  

 2003թ.  առ 

այսօր 
Պրոֆեսոր, Մյունխենի համալսարան; Մանկական 

վիրաբուժության բաժանմունքի տնօրեն,  Դոկտոր ֆոն Հաուների  

անվան  մանկական հիվանդանոց, Մյունխեն 

 
 

     ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

 1974-1980   Բժշկական դպրոց, Համբուրգի համալսարան 
 

 1980 Բուժող բժիշկ (MD)  

 1990 Վիրաբուժության մասնագիտական հավաստագիր  

 1992 Մանկական վիրաբուժության մասնագիտական հավաստագիր  

 1994 Բժշկական գիտությունների թեկնածու (PhD)  

 1996 Հաբիլիտացիա, Մանկական վիրաբուժության դասավանդման 

հավաստագիր  

   

 
 

 ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

  

 Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության  գերմանական 

ասոցիացիային (ՄՈՒԱԳԱ) կից Լյարդի ուռուցքի հետազոտությունների 

աշխատանքային խմբի ղեկավար,  ՄՈՒԱԳԱ-ին կից Նեֆրոբլաստոմայի, 

նեյրոբլաստոմայի, մանր բջջային ուռուցքների, չարորակ էնդոկրին ուռուցքների և 

հազվադեպ հանդիպող ուռուցքների հետազոտական խմբերի անդամ,   ՄՈՒԱԳԱ  

գործադիր  խորհրդի անդամ,  Մանկական ուռուցքաբանության միջազգային 

ասոցիացիայի (SIOP) գիտական խորհրդի անդամ (2002-2008), Մանկական 

վիրաբուժական ուռուցքաբանության ասոցիացիայի (IPSO) հիմնադիր անդամ և 

գործադիր խորհրդի անդամ, Բավարիայի գիտությունների ակադեմիայի շարքային 

անդամ, Էթիկայի իրազեկության կենտրոնի անդամ, Մյունխենի համալսարան 

  

  ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

  Գիտական աշխատանքներ > 300 
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Պրոֆ. Վոլֆ Շմիգել  

Էլ. փոստ՝ 

wolff.schmiegel@rub.de  

ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

Վաստակավոր պրոֆեսոր  

 
 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

 
1978 Բժշկական հավաստագրում; Ատենախոսություն Էսսենի համալսարանում,  

1978-1990 

Համբուրգ-Էփենդորֆ համալսարանական կլինիկայի գիտաշխատող, 

պետական քննություններ: ներքին բժշկություն; 

գաստրոէնտերոլոգիա/հեպատոլոգիա;էնդոկրինոլոգիա;արյունաբանությո

ւն/ուռուցքաբանություն 

1988 

 

Հաբիլիտացիա (Ասիստենտ) ներքին բժշկություն, Համբուրգ-Էփենդորֆ 

համալսարանական կլինիկա 

1990-1993 

 

Ավագ բժիշկ - Համբուրգ-Էփենդորֆ համալսարանական հիվանդանոց և 

պոլիկլինիկա 

1993 

 

Գաստրոէնտերոլոգիայի/ուռուցքաբանության պրոֆեսոր, Համբուրգի 

համալսարան  

1993-2019 

 

Պրոֆեսոր և ղեկավար - Ներքին բժշկության ամբիոն, 

Բոխումի հիվանդանոց, Ռուհրի համալսարան (Բոխում) 

 

1999-2003 

 

Բոխումի Knappschafts համալսարանական կլինիկայի գլխավոր տնօրեն   

2002-2019 

 

Գաստրոէնտերոլոգիայի/հեպատոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար, 

Bergmannsheil ՍՊԸ համալսարանական կլինիկա, Ռուհրի համալսարան 

(Բոխում) 
 

2007-2009 

 

Բոխումի Knappschafts հիվանդանոցի  համալսարանական կլինիկայի 

տնօրեն   

   
 ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ  

 

1993-2015 

 

Մարսողական և մետաբոլիկ հիվանդությունների գերմանական 

ասոցիացիայի  խորհրդատվական խորհուրդ 
 

1998-2010 

 

Մարսողական և մետաբոլիկ հիվանդությունների գերմանական 

ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղար և կառավարման խորհրդի անդամ 

 

2005-2017 

 

Էռլանգենի համալսարանական կլինիկայի Կլինիկական 

հետազոտությունների միջդիսցիպլինար կենտրոնի (IZKF) գիտական 

խորհրդատվական խորհուրդ  
 

2006-2012 

 

Միացյալ Եվրոպական Գաստրոէնտերոլոգիայի հիմնադրամի (UEGF) 

խորհրդական  

 

2007 

 

Մարսողական և մետաբոլիկ հիվանդությունների գերմանական 

ասոցիացիայի նախագահ  

mailto:wolff.schmiegel@rub.de


    

 2008-2016 Գերմանիայի քաղցկեղի ասոցիացիայի  կառավարման խորհրդի անդամ  

 
2009-2018 

Քաղցկեղի ազգային պլան առաջատար խմբեր- (NKP) (BMG, DKG, DKH, 

ADT) 

 

2009-2012 

 

 Մարսողական ուռուցքաբանության եվրոպական ասոցիացիայի  (ESDO) 

գլխավոր քարտուղար  
 

2009-2012 

 

Գաստրոէնտերոլոգիայի միացյալ եվրոպական ֆեդերացիայի  (UEGF) 

գիտական հանձնաժողովի անդամ  

 

2011 

 

Ամերիկյան գաստրոէնտերոլոգիական ասոցիացիայի (AGAF) խորհրդի 

անդամ   

 
2012-2019 

Մարսողական ուռուցքաբանության եվրոպական ասոցիացիայի  

կառավարման խորհրդի անդամ  

 
 

2012-2016 

 

Գերմանիայի քաղցկեղի ասոցիացիայի նախագահ  

 
 

2016-2019 

Հյուսիսային Ռեյն Վեստֆալիայի Ուռուցքաբանության պետական 

ասոցիացիայի  կառավարման խորհրդի անդամ    

 

 
2016-2021 

Գերմանիայի քաղցկեղի օգնության  հիմնադրամի հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամ   

 
2022 

Քաղցկեղի համաշխարհային գիտաժողովի ընտրված նախագահ (UICC/ 

Գերմանիայի քաղցկեղի ասոցիացիա ) 

 ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ 
 1998 G. E. Konjetzny մրցանակ  

 

 1989 Դոկտոր Մարտինիի մրցանակ  

 
 1994 Հյուսիսային Վեստֆալիայում նորարարության և հետազոտությունների 

ֆոնդի մրցանակ   

 
 2007 Չարլզ Մոերտելի մրցանակ Մարսողական ուռուցքաբանության 

բնագավառում (IDCA / Գաստրոէնտերոլոգիայի համաշխարհային 

կազմակերպություն) 

 
 2014 Ֆելիքս Բուրդայի մրցանակ  

  

2018 

 

Thannhauser շքանշան, Գերմանիայի Գաստրոէնտերոլոգիայի ասոցիացիա   

 
 ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ամերիկյան գաստրոէնտերոլոգիական ասոցիացիայի (AGA), գիտաշխատող(AGAF); 

Կլինիկական ուռուցքաբանության ամերիկյան ասոցիացիա  (ASCO); Գերմանիայի 

Մարսողական և մետաբոլիկ հիվանդությունների ասոցիացիա (DGVS); 

Գերմանիայի բժշկական ասոցիացիա (DGIM); Գերմանիայի քաղցկեղի ասոցիացիա  

(DKG/AIO); Բժշկական ուռուցքաբանության եվրոպական ասոցիացիա  (ESMO); 

Մարսողական ուռուցքաբանության եվրոպական ասոցիացիա  (ESDO) 
 



 

 

Պրոֆ. Վերներ 

 Հոհենբերգեր 

 
 

ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

 ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ  
 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  
Էլ. փոստ՝ 

Werner.Hohenberger@extern.uk-

erlangen.de          

1967-1973 Բժշկություն, Էրլանգեն-Նյուրնբերգի համալսարան 

16.7.1973 Բուժող բժիշկ (magna cum laude/գերազանցությամբ)  
 

9/73-10/75 Ինտերնատուրա (Մյունխբերգ/Էրլանգեն)  

31.8.1974 Բժշկական ապրոբացիա   

1975/76 Զինվորական բժիշկ զինվորական ծառայության ընթացքում 

1974-1982 

Վիրաբուժության մասնագիտական կատարելագործում Մյունխբերգի 

համայնքային հիվանդանոց, Էրլանգենի համալսարանի Վիրաբուժական 

բաժանմունք, Վիսցերալ վիրաբուժության և փոխպատվաստման 

բաժանմունք,  Համալսարանական հիվանդանոց /Բեռնի համալսարան, 

Շվեյցարիա  

24.3.1982 Վիրաբուժության խորհրդատու 

1994 Ինտենսիվ խնամքի լրացուցիչ որակավորում  

1998 Վիսցերալ վիրաբուժության խորհրդատու  

27.6.1984 Հաբիլիտացիա, վիրաբուժություն 

8/1985-

8/86 

Վիսցերալ վիրաբուժության և փոխպատվաստման բաժանմունքի 

ժամանակավոր ղեկավար, Բեռնի համալսարանական հիվանդանոց, 

Շվեյցարիա 

 1.7.1988 Էրլանգեն-Նյուրնբերգի համալսարանի պրոֆեսոր  

 2/1991-

12/94 

Ռեգենսբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր, Վիրաբուժության բաժանմունքի 

ղեկավար, Ռեգենսբուրգի համալսարանական հիվանդանոց  

 1/1995-

9/2015 

Էրլանգեն-Նյուրնբերգի համալսարանի պրոֆեսոր, Վիրաբուժության 

բաժանմունքի ղեկավար, Էրլանգենի համալսարանական հիվանդանոց    
   

 ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ   

 

1985/86 

Վիսցերալ վիրաբուժության և փոխպատվաստման համալսարանական 

հիվանդանոցի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար,  Բեռնի  

հիվանդանոց, Շվեյցարիա  

 
1991-94 

Ռեգենսբուրգի Վիրաբուժության համալսարանական հիվանդանոցի 

ղեկավար, (բաժանմունքը  ամբողջական վերակառուցման փուլում է)  

 1993/94 Էրլանգեն-Նյուրնբերգի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի դեկան  

 
1995-2015 

Վիրաբուժության պրոֆեսոր, Էրլանգեն-Նյուրնբերգի համալսարան,  

Զբաղվել է բաժանմունքի կառուցվածքային փոփոխությամբ   

 

1997-2001 

Բժշկական ֆակուլտետի փոխդեկան, բժշկական ֆակուլտետի ամբիոնների 

ծրագրի զարգացման հանձնաժողովի նախագահ, հիվանդանոցի տնօրենների 

խորհրդի անդամ ՝ որպես բժշկական ֆակուլտետի ներկայացուցիչ 

 
2002-12 

Բժշկական հանձնաժողովի անդամ և փոխնախագահ հմպտ. Գերմանիայի 

քաղցկեղի օգնության հիմնական գիտական հանձնաժողովի անդամ  

mailto:Werner.Hohenberger@extern.uk-erlangen.de
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 2007 թ.-

ից առ 

այսօր՝ 

Տյուբենգենի, Գերմանիա համալսարանական հիվանդանոցի վերահսկիչ 

խորհրդի անդամ, Էրլանգենի համալսարանական հիվանդանոցի/ Բժշկական 

հիմնադրամի գործադիր խորհրդի անդամ 

 

2008-2012 

Գերմանիայի քաղցկեղի ասոցիացիայի  նախագահ, Քաղցկեղի ազգային 

պլանի իրականացում, ուղեկցող չափանիշներ Գերմանիայում քաղցկեղի 

ռեգիստրի մասին օրենքը ներկայացնելու վերաբերյալ  

 2010-2014 Կոլոպրոկտոլոգիայի եվրոպական ասոցիացիայի հոգաբարձու 

 2011/12 և 

2016 

Կոլոպրոկտոլոգիայի եվրոպական ասոցիացիայի ռիսկերի գնահատման 

հանձնաժողովի նախագահ  

 

2009-15 

Կառավարության բուժքույրական մասնագիտական քոլեջի խնամակալ 

Էրլանգենի համալսարանական հիվանդանոցում  

 

 

 2018 թ.-

ից առ 

այսօր՝  

Գերմանիայի քաղցկեղի հիմնադրամի ղեկավար  

   

 ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  

 Կոլոռեկտալ վիրաբույժների ամերիկյան ասոցիացիա , Բավարիայի վիրաբուժական 

ասոցիացիա, Վիրաբուժության բուլղարական ասոցիացիա, Կալաբրիայի վիրաբուժական 

ասոցիացիա, Կոլոպրոկտոլոգիայի չիլիական ասոցիացիա, Վիրաբույժների չինական 

քոլեջ, Կոլոպրոկտոլոգիայի եվրոպական ասոցիացիա, Ճառագայթային 

ուռուցքաբանության գերմանական ասոցիացիա, Սենոլոգիայի գերմանական 

ասոցիացիա, Գերմանական վիրաբուժական ասոցիացիա, Մեծ Բրիտանիայի և 

Իռլանդիայի Կոլոպրոկտոլոգիայի ասոցիացիա, Հունգարիայի վիրաբուժական 

ասոցիացիա  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Պրոֆ. Էվա 

Վարդելման 
 

էլ. փոստ՝ 

eva.wardelmann@ukmuens

ter.de  

 

 

 

 

 

ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

Գերհարդ Դոմագկի անվ. Պաթոլոգիայի ինստիտուտի նախագահ, 

Մյունսթերի համալսարանական հիվանդանոց 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

1990-1997  Ասիստենտ, Պաթոլոգիայի ինստիտուտ, Բոննի համալսարան  

(պրոֆ. Պֆայֆեր), Գերմանիա  

1997  Ախտորոշիչ և անատոմիական պաթոլոգիայի պետական 

քննություններ, Դյուսելդորֆ, Գերմանիա  

2004  Դոցենտ, Պաթոլոգիայի ինստիտուտ, Բոննի համալսարան (պրոֆ. 

Բյութներ) 

2012  Սարկոմայի պաթոլոգիայի W2 պրոֆեսոր, Քյոլնի համալսարան 

2013թ. հոկտեմբերից առ այսօր՝ Գերհարդ Դոմագկի անվ. Պաթոլոգիայի 

ինստիտուտի նախագահ, Մյունսթերի համալսարանական հիվանդանոց, 

Գերմանիա 

2017թ.  մարտից առ այսօր՝ Պաթոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի 

փոխնախագահ (ՊՄԱ) 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

1983-1990 Բժշկական կրթություն, Քրիստիան-Ալբրեխթս համալսարան,  Քիլ, 

Գերմանիա 

1990 Բժշկական ավարտական քննություն 

1992 Բուժող բժշկի աստիճան, Քրիստիան-Ալբրեխթս համալսարան,  Քիլ, 

Գերմանիա 

2004 Անատոմիական և վիրաբուժական պաթոլոգիայի դասավանդում,  

Ֆրիդրիխ-Վիլհելմս համալսարան, Բոնն, Գերմանիա 

 

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  

Ախտաբանության գերմանական ասոցիացիա (DGP); Ախտաբանության 

միջազգային ակադեմիայի գերմանական մասնաճյուղ (IAP);  Գերմանիայի 

քաղցկեղի ասոցիացիա (DKG); Սարկոմայի  միջդիսցիպլինար  գերմանական 

խումբ (GISG); Քաղցկեղի հետազոտությունների և բուժման եվրոպական 

կազմակերպության (EORTC) Փափուկ հյուսվածքների և ոսկրային 

սարկոմայի խումբ (STBSG); Սարկոմայի սկանդինավյան խումբ (SSG); 

Բժշկական ուռուցքաբանության եվրոպական ասոցիացիա (ESMO); 

Շարակցական հյուսվածքի ուռուցքաբանության ասոցիացիա (CTOS); 

Սարկոմայի համաշխարհային ցանց (WSN): 

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ և ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

Հրատարակված աշխատանքների թիվը> 300 միավոր 

Հղումների ընդհանուր թիվը 10.281  

Հիրշի ցուցիչը 48 

ԱրՋի ցուցիչը /RG-Index/  47.66  
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      Պրոֆ. Հանս Քրիստիանսեն 

Էլ. հասցե՝ 
 christiansen.hans@mh-hannover.de  

 

 

ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

Ռադիոօնկոլոգիայի բաժնի ղեկավար, Հանովերի բժշկական դպրոց  

 
 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1994-2001 Բժշկագիտություն, Գեորգ Ավգուստի համալսարան,  Գյոթինգեն, 

Գերմանիա 

 

2002 Հաբիլիտացիա բժշկական միկրոկենսաբանության ոլորտում,  

Գեորգ Ավգուստի համալսարան,  Գյոթինգեն,  Գերմանիա 

“Nukkleotid-Sequenzen von Hepatitis-B-Virus-DNA-Isolanten 
Hepatitis-Bseronegativer Patienten mit Verdacht auf Lebererkrankung” 
 

2001-2006 Ինտերն և ասիստենտ  Ռադիոթերապիայի բաժանմունքում,  

Գյոթինգենի համալսարանական հիվանդանոց, Գերմանիա  

 

 2006 Ռադիոթերապիայի խորհրդատու („Facharzt für Strahlentherapie“) 

             2007 Աստիճանավորում/հաբիլիտացիա՝ Wirkung ionisierender Strahlung 

auf die Leber: Zell-, molekularbiologische und -genetische Aspekte, 

Գեորգ Ավգուստի համալսարան,  Գյոթինգեն,  Գերմանիա 

 

 2007-2011 Ավագ բժիշկ, Ռադիոթերապիայի և ռադիոօնկոլոգիայի 

բաժանմունք, Գյոթինգենի համալսարանական հիվանդանոց, 

Գերմանիա 

  

 2008-2011 Ղեկավարի տեղակալ, «Քաղցկեղի բազմապրոֆիլ կենտրոն» (CCC), 

Գյոթինգենի համալսարանական հիվանդանոց, Գերմանիա 

 

 2009-2013 Կրթության և կատարելագործման ակադեմիայի քարտուղար 

(Ռադիոօնկոլոգիայի գերմանական ասոցիացիա -DEGRO) 

 

 2011 Հրավիրված պրոֆեսոր, Գյոթինգենի համալսարանական 

հիվանդանոց, Գերմանիա 

 

 2012 

առ այսօր 

Համալսարանի պրոֆեսոր և Ռադիոթերապիայի բաժանմունքի 

ղեկավար, Հանովեր, Գերմանիա 

 

 

 2013 

առ այսօր 

Կրթության և կատարելագործման ակադեմիայի խոսնակ 

(Ռադիոօնկոլոգիայի գերմանական ասոցիացիա -DEGRO)  

 

 

 

 

mailto:christiansen.hans@mh-hannover.de


Պրոֆ. Մարկուս Շտեններ    

Էլ. փոստ՝ 

Markus.Stenner@ukmuenster.de   

ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ  

Օտորինոլարինգոլոգիայի ամբիոնի վարիչի տեղակալ, Գլխի և 

պարանոցի վիրաբուժություն, Մյունսթերի համալսարանական 

հիվանդանոց, Գերմանիա  

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

 

2004-2005 
Բուժող բժիշկ, Օտորինոլարինգոլոգիայի ամբիոն, Մայնցի 

համալսարանական հիվանդանոց, Գերմանիա  

2005-2006 

 

Բուժող բժիշկ, Ռադիոլոգիայի ամբիոն, Էսսենի 

համալսարանական հիվանդանոց, Գերմանիա 

2006-2012 

 

Բուժող բժիշկ, Օտորինոլարինգոլոգիայի ամբիոն, Քյոլնի 

համալսարանական հիվանդանոց, Գերմանիա  

 

        2012 

ԱՌ ԱՅՍՕՐ 

 

Ավագ բժիշկ, Օտորինոլարինգոլոգիայի ամբիոն, 

Մյունսթերի համալսարանական հիվանդանոց, Գերմանիա 

 

2013 

ԱՌ ԱՅՍՕՐ 

 

Ամբիոնի վարիչի տեղակալ, Օտորինոլարինգոլոգիայի 

ամբիոն,  Մյունսթերի համալսարանական հիվանդանոց, 

Գերմանիա  

   

 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ  

 

1997-2003 

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ Մյունսթերի 

համալսարանում, ինչպես նաև մասնագիտական 

կատարելագործում Հարավային Աֆրիկայում և 

Շվեյցարիայում  

 

2003 

 

Ավարտական բժշկական քննություն, պրակտիկ բժշկի 

լիցենզիա,  

 

2004 

 

Դոկտորի գիտական աստիճան, Նյարդաբանության 

ամբիոն, Մյունսթերի համալսարան  

 

2010 

 

Օտորինոլարինգոլոգի պետական խորհրդի 

մասնագիտական քննություն  

 

2012 

 

Հաբիլիտացիա Օտորինոլարինգոլոգիայի բնագավառում, 

Քյոլնի և Մյունսթերի համալսարաններ  

 

2013 

 

Պլաստիկ վիրաբույժի պետական խորհրդի լրացուցիչ 

որակավորում  

 

2015 

 

Արտահաստիքային պրոֆեսորադասախոսություն, 

Մյունսթերի համալսարան  

 
2017 

 

Ալերգոլոգի պետական խորհրդի լրացուցիչ որակավորում  

   

mailto:Markus.Stenner@ukmuenster.de


 ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ   

 Քաղցկեղի հետազոտության ամերիկյան ասոցիացիա (AACR)  

 Դեմքի պլաստիկ վիրաբուժության եվրոպական ակադեմիա (EAFPS)  

 Գերմանիայի օտորինոլարինգոլոգիայի գլխի և պարանոցի 

վիրաբուժության ասոցիացիա  

→ Պլաստիկ, վերականգնողական, գլխի և պարանոցի էսթետիկ 

վիրաբուժության կոնսորցիում , 2016 թ. մրցանակակիր  

→ Ռինոլոգիայի և ռինովիրաբուժության կոնսորցիում  

→ Թքագեղձի հիվանդությունների կոնսորցիում  

  

 Գերմանիայի Էսթետիկ բոտուլինում տոքսին թերապիայի 

ասոցիացիա   

 

  

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ  

 Գլխի և պարանոցի ուռուցքի վերականգնողական վիրահատություն, 

թքագեղձի միկրոսկոպիկ վիրաբուժություն, Վահանաձև գեղձի 

վիրաբուժություն, Էնդոսկոպիկ սինուսի և գանգի հիմքի 

վիրաբուժություն, Ֆունկցիոնալ և էսթետիկ ռինովիրաբուժություն, 

կոխլեար իմպլանտների վիրաբուժություն  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Պրոֆ. 

Յոախիմ Շմիդտ 
 

 

Էլ. հասցե՝ 

Joachim.Schmidt@malteser.o

rg   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

Մալթեսեր հիվանդանոցի Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի 

ղեկավար, Բոնն/ Ռեյն-Զիգ, Գերմանիա   

Թոքի քաղցկեղի կենտրոնի ղեկավար, Բոնն/Ռեյն-Զիգ, Գերմանիա  

 
 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

2002-2008 Ռեզիդենտ Ընդհանուր, վիսցերալ, կրծքային և անոթային 

վիրաբուժության  բաժանմունքում, Ռեյնի Ֆրիդրիխ 

Վիլհելմս համալսարան, Բոնն, Գերմանիա 

2005-2007 Գիտաշխատող Պիտսբուրգի համալսարանի բժշկական 

կենտրոնում, Բժշկության ամբիոն, Պիտսբուրգ, 

Ֆիլադելֆիա, ԱՄՆ 

2008-2010 Ռեզիդենտ Ընդհանուր և վիսցերալ վիրաբուժության 

բաժանմունքում, Վեստֆալիայի Վիլհելմի համալսարան, 

Մյունսթեր, Գերմանիա  

2010-2016 Բուժող բժիշկ Սրտային և կրծքային վիրաբուժության 

(Կարդիոթորակալ) բաժանմունքում, Վեստֆալիայի 

Վիլհելմի համալսարան, Մյունսթեր, Գերմանիա 

 11/2016 

առ այսօր 

 

Թոքի քաղցկեղի կենտրոն ղեկավար, Բոնն/Ռեյն-Զիգ 

Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք ղեկավար, 

Մալթեսեր հիվանդանոց, Բոնն/Ռեյն-Զիգ, Գերմանիա 

12/2019 W2 պրոֆեսորադասախոսության աստիճանի ճանաչում 

կրծքային վիրաբուժության բնագավառում, Ռեյնի Ֆրիդրիխ 

Վիլհելմս Համալսարան, Բոնն, Գերմանիա  

  
  

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

2003 Բուժող բժիշկ, Ֆիլիպսի համալսարան, Մարբուրգ, 

Գերմանիա 

2004 Բժշկի լիցենզավորում  

2010 Ընդհանուր վիրաբուժության մասնագիտական 

կատարելագործման վկայագիր 

2014 Հաբիլիտացիա 

2015 Կրծքային վիրաբուժության մասնագիտական 

կատարելագործման վկայագիր  

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

1998-2001 Դոկտորական ատենախոսություն Ֆարմակոլոգիայի և 

տոքսիկոլոգիայի ինստիտուտում, Ֆիլիփսի համալսարան, 

Մարբուրգ: A Novel Binding Protein for Fibroblast Growth 
Factors (FGF-BP2): Cloning, Tumorigenic Activity, Expression 
Profile and in vitro mRNA Regulation by Serum and Retinoids  

mailto:Joachim.Schmidt@malteser.org
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1998-1999 Ուռուցքաբանության ամբիոնի գիտաշխատող, Վինսենթ Թ. 

Լոմբարդիի քաղցկեղի կենտրոն, Քաղցկեղի ազգային 

կենտրոն, Ջորջթաունի համալսարան, Վաշինգտոն, ԱՄՆ  

2003-2008 Կլինիկական հետազոտական խմբի  գիտաշխատող DFG 

(Klinischen Forschergruppe KFO115)  

 “Molekulare und Zelluläre Grundlagen der intestinalen 

postoperativen Pathophysiologie”,  Ընդհանուր, վիսցերալ, 

կրծքային և անոթային վիրաբուժության  բաժանմունքում, 

Ռայինիշ Ֆրայդրիխ Վիլհելմս Համալսարան, Բոնն, 

Գերմանիա 

2005-2007 Գիտաշխատող (National Institutes of Health grants: R01-

GM58241, R01-DK068610, und P50-GM53789) Պիտսբուրգի 

համալսարանի բժշկական կենտրոն, Բժշկության ամբիոն, 

Պիտսբուրգ, Ֆիլադելֆիա, ԱՄՆ 

  

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 Կրծքային վիրաբուժության գերմանական ասոցիացիա (DGT),  

Վիրաբույժների գերմանական ասոցիացիա (DGCH),  

Վիրաբույժների գերմանական քոլեջ (BDC),  

Ընդհանուր և վիսցերալ վիրաբուժության գերմանական ասոցիացիա 

(DGAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Պրոֆ.  Հերիբերթ  

Յուրգենս 

 
էլ. փոստ՝ jurgh@ukmuenster.de  

 

 

ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

Վաստակավոր պրոֆեսոր 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

1978-1979 Մասնագիտական վերապատրաստում Սլոուն-Քեթերինգի հիշատակին նվիրված 

ուռուցքաբանական կենտրոնում, Նյու Յորք, ԱՄՆ (Քաղցկեղով հիվանդներին օգնություն 

ցուցաբերող գերմանական կազմակերպության կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակում) 

2001  Քաղցկեղի հետազոտության ԷԼՊԻԴԱ  մրցանակ, Աթենք, Հունաստան 

2008 Վիլհելմ Ուորների անվան մրցանակ քաղցկեղի հետազոտության ոլորտում, Համբուրգի 

համալսարան 

2009 Ֆազանելլի մրցանակ, Մանկական ուռուցքաբանության միջազգային ասոցիացիա (SIOP)  

2011 Deutscher Krebspreis մրցանակ, Քաղցկեղի գերմանական  ուռուցքաբանության   
ասոցիացիա   

2012   Մատուցած ծառայությունների համար դաշնային խաչ մրցանակ  (Bundesverdienstkreuz) 

2015 Կյանքի ընթացքում ակնառու ձեռքբերումների մրցանակ  (Life Time Achievement Award 

ECCO/SIOPE), Մանկական ուռուցքաբանության միջազգային  ասոցիացիա 

2017 Գերմանական քաղցկեղի մրցանակ (Deutscher Krebspreis), Քաղցկեղով հիվանդների 

օգնության գերմանական ասոցիացիա  

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ և ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

1968-1974 Բժշկական կրթություն, Հայնրիխ Հայնեի անվան համալսարան, Դյուսելդորֆ, 

Գերմանիա (1970/1971 Գլազգոյի համալսարան, ՄԹ) 

1975  Ասպիրանտուրա բժշկագիտության ոլորտում 

1982   Հաբիլիտացիա  

1986 Մանկաբուժության դոցենտ (C2), Հայնրիխ Հայնեի անվան համալսարան, Դյուսելդորֆ, 

Գերմանիա 

1991 Մանկաբուժության պրոֆեսոր (C4),  Վիլհելմի  Վեստֆալյան համալսարան, Մյունսթերի 

համալսարանի մանկական հիվանդանոցի մանկական արյունաբանության և 

ուռուցքաբանության գծով ղեկավար, Մյունսթեր, Գերմանիա  

2014 Կիրառական էթիկայի առաջատար կրթության մագիստրոս, Վիլհելմի  Վեստֆալյան 

համալսարան , Մյունսթեր  

2015 Վաստակավոր պրոֆեսոր 

 

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

2015 թ.-ից առ այսօր Մանկական արյունաբանության և ուռուցքաբանության գերմանական  
ասոցիացիայի (ՄԱՈՒԳ) գլխավոր քարտուղար  

1980 – 2015 ՄԱՈՒԳ-ին կից Էվինգի սարկոմայի  եվրոպական ասոցիացիայի 

հետազոտությունների նախագահ,  Էվինգի սարկոմայի Միջխմբային  հետազոտությունների 

աշխատանքային խմբի ղեկավար  

2009 – 2015 Հյուսիսային Հռենոս-Վեսթֆալիայի Քաղցկեղի ասոցիացիայի նախագահ    

1994 – 2014   Քաղցկեղի  գերմանական ասոցիացիայի և Քաղցկեղի գերմանական օգնության 

փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ  

2009  Ռադիոօնկոլոգիայի գերմանական ասոցիացիայի պատվավոր անդամ (DEGRO) 

2006 Մանկաբուժության և երեխաների առողջության պահպանման արքայական քոլեջի 

պատվավոր անդամ /FRCPCH/ 

2002-2006 Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության գերմանական 

ասոցիացիայի նախագահ  

2002 – 2006   Մյունսթերի Վիլհելմի Վեսթֆալյան համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի 

դեկան,  

1994-1998  Մանկական ուռուցքաբանության միջազգային ասոցիացիայի (SIOP) խորհրդի 

անդամ 

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ և ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 
Հետազոտական աշխատություններ > 300   
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Կարոլա Ֆրայդանկ  
 

 Էլ. հասցե՝ 

Freidank.carola@mh-
hannover.de  

    ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

Բուժքույրական խնամքի հետագա կրթության ամբիոնի ղեկավար, 

Օնկոլոգիական և պալիատիվ խնամքի հետագա կրթության ամբիոնի 

վարիչ, Հանովերի բժշկական դպրոց (MHH) 

 

 

 

    ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
2019 թ. -ից 

առ այսօր 
Մանկաբուժության բաժանմունք, Սբ. Հեդվիգի անվան 

մանկական հիվանդանոց, Ռեգենսբուրգ 

2018 թ. -ից 

առ այսօր 
Միջազգային բուժքույրերի կրթության և ինտեգրման ամբիոնի 

վարիչ,  Հանովերի բժշկական դպրոց  (MHH) 

1998 թ. -ից 

առ այսօր 
«Օնկոլոգիական բուժքույրական խնամքի և պալիատիվ խնամքի 

մասնագետ»  մասնագիտացման դասընթացի ղեկավար, 

Հանովերի բժշկական դպրոց  (MHH) 

1986 –1995 Մանկական ուռուցքաբանության բաժանմունքի գլխավոր 

բուժքույր, Հանովերի բժշկական դպրոց      

 
 

     ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

 2016 Կազմակերպչական կարողությունների զարգացման 

մագիստրոսի կոչում (M.A.)  

 2012 Էլեկտրոնային ուսուցման հրահանգիչ  
 

 1999 Մանկական ուռուցքաբանական բուժքույրական խնամքի 

մասնագետ 

 1997 Քույրական մասնագիտությունների ուսուցիչ  
 

 1987 Գլխավոր բուժքույր  
 

   

 
 

    ՆԱԽԱԳԾԵՐ 

  

 2019 թ. -ից ի վեր՝ «Խնամքի արտացոլում online» օնկոլոգիական    

բուժքույրական խնամքի մասնագետների համար    

 2012 թ. -ից ի վեր՝ «Մանկական ուռուցքաբանության բուժքույրական 

խնամքի ուսումնական ծրագիր» Մանկական ուռուցքաբանության 

միջազգային  ասոցիացիայի (SIOP) «Մանկական ուռուցքաբանությունը 

զարգացող երկրներում» (PODC) նախագծի շրջանակներում  
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Աշխատանքային խմբեր  

2016 թ. -ից առ այսօր՝  Գերմանիայում Օնկոլոգիական բուժքույրական 

խնամքի հավաստագիր, Քաղցկեղի գերմանական հիմնադրամ (DKG), 

Գերմանական տեխնիկական ստանդարտների լիազորություն (OnkoZert)  

1999 – 2017 «Գերմանիայում օնկոլոգիական բուժքույրական խնամքի 

մասնագետներ» (NAOF)  

1998 թ. -ից առ այսօր ՝  Մանկաբուժական ուռուցքաբանության 

բուժքույրերի գերմանական խումբ (GPONG) 

1995 թ. -ից առ այսօր՝ Օնկոլոգիական բուժքույրական խնամքի 

գերմանական հիմնադրամ (KOK)  

  1995 թ. -ից առ այսօր՝ Մանկական ուռուցքաբանության միջազգային 

ասոցիացիա  (SIOP)  

2011 – 2018 Մանկական ուռուցքաբանությունը զարգացող երկրներում 

(PODC), SIOP 

2008 – 2011 Խորհուրդ, SIOP 

2002 – 2008 Գիտական հանձնաժողով, SIOP 

1995 – 2008 Բուժքույրերի հանձնաժողով, SIOP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


