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Ծ ՐԱ ԳԻՐ |  ПРОГРАММА
Ա ռա ջին օր | Первый день  

18.11.2022 թ.

Կոնֆերանս միջազգային մասնակցությամբ 
 «Մանկաբուժություն և ծերաբուժություն. բժշկագիտության երկու 

«հսկաներ», արդի խնդիրները և լուծման ուղիները» 
Конференция с международным участием 

«Педиатрия и гериатрия - два «богатыря» в медицине, актуальные 
проблемы и пути решения»

ԵՊԲՀ նիստերի դահլիճ / Зал заседаний ЕГМУ

09:00-10:00 Մաս նա կից նե րի գրան ցում 
  Регистрация участников

10:00-10:30 Կոնֆերանսի հանդիսավոր բացման արարողություն  
  Торжественное открытие конференции

Ողջույնի խոսք՝ ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյան, 
Приветственное слово - ректор ЕГМУ, профессор Армен Мурадян

Ողջույնի խոսք՝ «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ կառավարման խորհրդի 
նախագահ, պրոֆեսոր Արա Բաբլոյան

Приветственное слово - председатель совета управления МК-ИЗДП 
“Арабкир”, профессор Ара Баблоян



2

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Նախագահողներ՝ Արմեն Մուրադյան, Կոնստանտին Ենկոյան

ПРОБЛЕМЫ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Модераторы: Армен Мурадян, Константин Енкоян

10:30-12:00 Պլենար նիստ / Пленарное заседание

10:30-10:50  Ծերացող տղամարդու առողջական խնդիրները
 Проблемы здоровья стареющего мужчины

Արմեն Մուրադյան, ուրոլոգ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,  
Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ ռեկտոր, ուրոլոգիայի 
ամբիոնի վարիչ /Երևան, ՀՀ/
Армен Мурадян, уролог, д.м.н., профессор, ректор 
ЕГМУ имени М.Гераци, заведующий кафедрой 
урологии /Ереван, РА/  

Կոնստանտին Ենկոյան, կ.գ.դ., բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ 
գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, կենսաքիմիայի ամբիոնի 
պրոֆեսոր, «ՔՈԲՐԵՅՆ» ուղեղի հիմնարար 
հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնի 
գլխավոր գիտաշխատող /Երևան, ՀՀ/                                                                                                                              
Константин Енкоян, д.б.н., к.м.н., проректор по 
научной работе ЕГМУ имени М.Гераци, профессор 
кафедры биохимии ЕГМУ имени М.Гераци, главный 
научный сотрудник научно-образовательного центра 
фундаментальных исследований мозга «COBRAIN»  
/Ереван, РА/ 
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10:50-11:15 Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի բուժման 
ժամանակակից մեթոդները. առասպելներ և իրականություն
Современные методы лечения доброкачественной гиперплазии  
предстательной железы: мифы и реальность                     

Արմեն Ավոյան, ուրոլոգ, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան 
ԵՊԲՀ ուրոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, «Աստղիկ» ԲԿ 
ուրոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ /Երևան, ՀՀ/                                                                             
Армен Авоян, уролог, к.м.н., доцент кафедры урологии 
ЕГМУ имени М.Гераци, заведующий отделением 
урологии в МЦ «Астхик» /Ереван, РА/

11:15-11:35 Բնությունը քաղաքում  և նրա դերը երեխաների  
ու տարեցների առողջության պահպանման գործում  
Природа в городе и ее роль в вопросах охраны  
здоровья детей и пожилых   

Արմեն Մուրադյան, ուրոլոգ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,  
Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ ռեկտոր, ուրոլոգիայի 
ամբիոնի վարիչ /Երևան, ՀՀ/ 
Армен Мурадян, уролог, д.м.н., профессор, ректор 
ЕГМУ имени М.Гераци, заведующий кафедрой 
урологии /Ереван, РА/

Քրիստինա Վարդանյան, մանկաբույժ բ.գ.թ.,  
Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Հիգիենայի և էկոլոգիայի 
ամբիոնի դոցենտ /Երևան, ՀՀ/ 
Кристина Варданян, педиатр, к.м.н., доцент кафедры 
Гигиены и экологии ЕГМУ имени М.Гераци /Ереван, РА/
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11:35-12:00 Պերիմենոպաուզալ շրջանի մենեջմենթը։ Համակարգային 
բուժումից դեպի ակտիվ երկարակեցություն
Менеджмент перименопаузального периода. От системной терапии  
к активному долголетию

Իննա Պերսոյան, գինեկոլոգ, բ.գ.թ., «Բեգլարյան» ԲԿ 
հակատարիքային գինեկոլոգիայի ծառայության 
ղեկավար, Հայկական հակատարիքային բժշկության 
ասոցիացիայի նախագահ /Երևան, ՀՀ/
Инна Персоян, гинеколог, к.м.н., руководитель службы 
антивозрастной гинекологии в МЦ «Бегларян», 
президент Армянской ассоциации антивозрастной 
медицины /Ереван, РА/ 

12:00-12:25 Բակտերիալ վարակները կոմորբիդ հիվանդների մոտ
                   Бактериальные инфекции у коморбидного пациента

Ալեքսանդր Հարությունով, թերապևտ, սրտաբան, 
բ.գ.դ., Եվրասիական թերապևտների ասոցիացիայի 
փոխնախագահ, Ղազախստանի ազգային 
համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր, ՀՀ ԱԱԻ 
սրտաբանության ամբիոնի հրավիրված պրոֆեսոր 
/Երևան, ՀՀ/
Александр Арутюнов, MD, PhD, Prof, FEFIM,терапевт, 
кардиолог, д.м.н., вице-президент Евразийской 

ассоциации терапевтов, Почетный профессор KAZNMU, Приглашенный 
профессор кафедры кардиологии НИЗ РА /Ереван, РА/ 

12:00-14:40 Առաջին նս տաշր ջան | Первая сессия

ՌԵՍՊԻՐԱՏՈՐ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՈՄՈՐԲԻԴ 
ԲՈՒԺԱՌՈՒԻ ՄՈՏ

Նախագահողներ՝ Լամարա Մանուկյան, Ալեքսանդր Հարությունով, 
Կախա Վաճառաձե

РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У 
КОМОРБИДНОГО ПАЦИЕНТА

Модераторы: Ламара Манукян, Александр Арутюнов, Каха Вачарадзе 
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12:25-12:50 Սեզոնային վիրուսային վարակների և դրանց  
բարդությունների կանխարգելումը 
Профилактика сезонных вирусных инфекций и их осложнений

Կախա Վաճարաձե, թոքաբան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, 
ԹՊԲՀ թոքաբանության բաժանմունքի ղեկավար, 
Վրաստանի տուբերկուլոզի և թոքերի 
հիվանդությունների կենտրոնի բաժնի վարիչ, 
Վրաստանի Ռեսպիրատոր ասոցիացիայի նախագահ, 
Ռեսպիռատոր բժիշկների անդրկովկասյան լիգայի 
նախագահ, Վրաստանի Բրոնխոլոգների և 
թոքաբանների ասոցիացիայի հիմնադիր, Վրաստանի 
Ֆթիզիատրների և թոքաբանների ասոցիացիայի 
խորհրդի անդամ, Վրաստանի Կրծքային վիրաբույժների ասոցիացիայի 
համահիմնադիր, բժշկության ոլորտում ազգային մրցանակի դափնեկիր 
/Թբիլիսի, ՎՀ/
Каха Вачарадзе, пульмонолог, д.м.н., профессор, руководитель 
департамента фтизиатрии ТГМУ, Руководитель департамента 
национального центра туберкулёза и заболеваний лёгких, Президент 
Респираторной Ассоциации Грузии, Президент Закавказской лиги 
врачей-респираторов, Основатель Ассоциации Бронхологов и 
Пульмонологов Грузии, Лауреат Национальной премии в области 
медицины /Тбилиси, ГР/

12:50-13:15 Ալերգիկ ռինիտը երեխաների և մեծահասակների մոտ:
Аллергичекий ринит у детей и взрослых. 

Արմինե Հակոբյան, ալերգոլոգ, բ.գ.թ., դոցենտ, 
ԵՊԲՀ կլինիկական իմունոլոգիայի և ալերգոլոգիայի 
ամբիոնի վարիչ, «Հերացի» համալսարանական 
հիվանդանոցային համալիրի ալերգոլոգիայի և 
կլինիկական իմունոլոգիայի կենտրոնի ղեկավար  
/Երևան, ՀՀ/ 
Армине Акопян, аллерголог, к.м.н., доцент, 
заведующий кафедрой клинической иммунологии и 

аллергологии ЕГУ, заведующий центром аллергологии и клинической 
иммунологии Университетского больничного комплекса «Гераци»   
/Ереван РА/ 
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13:15-13:40 ՍՎՇՎ. ինչպես հեշտ և արագ հաղթահարել 
բարդությունները 
ОРВИ: как быстро и просто справиться с осложнениями

Իրինա Կիրիչենկո, քիթ-կոկորդ-ականջաբան, բ.գ.դ., 
Ռուսական ազգերի բարեկամության համալսարանի 
քիթ-կոկորդ-ականջաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 
քիթ-կոկորդ-ականջաբանության ON-CLINIC 
կենտրոնի ղեկավար /Մոսկվա, ՌԴ/
Ирина Кириченко, оториноларинголог, д.м.н., 
профессор кафедры оториноларингологии 
Российского Университета Дружбы Народов, 
руководитель центра оториноларингологии ОН-КЛИНИК /Москва, РФ/ 

13:40-14:05 Ատիպիկ միկրոֆլորան արտահիվանդանոցային  
թոքաբորբերի կառուցվածքում: Ռացիոնալ հակաբակտերիալ 
թերապիայի ընտրությունը
Атипичная микрофлора в структуре внебольничных пневмоний.  
Выбор рациональной антибактериальной терапии

Լամարա Մանուկյան, թերապևտ, սրտաբան, ծերաբույժ, Ներքին 
հիվանդությունների բժշկության հայկական ասոցիացիայի նախագահ, 
Թերապևտների եվրասիական ասոցիացիայի պատվավոր անդամ և 
տարածաշրջանային միության համակարգող, Ծերաբանության և 
ծերաբուժության հայկական ասոցիացիայի պատվավոր անդամ, 

«Ֆենիքս Մեդ» ԲԿ  /Երևան, ՀՀ/ 
Ламара Манукян, терапевт, кардиолог, гериатр, 
президент Армянской Ассоциации Медицины 
Внутренних Болезней, почетный член и координатор 
регионального общества Евразийского Ассоциации 
Терапевтов, почетный член Армянской Ассоциации 
Геронтологии и Гериатрии, МЦ «Феникс Мед».  
/Ереван РА/
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 14:05 -14:25 Տուբերկուլոզը Վրաստանում: INVEST TO END TB, SAVE LIVES 
Туберкулез в Грузии. INVEST TO END TB, SAVE LIVES

Կախա Վաճարաձե, թոքաբան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԹՊԲՀ 
թոքաբանության բաժանմունքի ղեկավար, Վրաստանի 
տուբերկուլոզի և թոքերի հիվանդությունների 
կենտրոնի բաժնի վարիչ, Վրաստանի Ռեսպիրատոր 
ասոցիացիայի նախագահ, Ռեսպիռատոր բժիշկների 
անդրկովկասյան լիգայի նախագահ, Վրաստանի 
Բրոնխոլոգների և թոքաբանների ասոցիացիայի 
հիմնադիր, Վրաստանի Ֆթիզիատրների և 
թոքաբանների ասոցիացիայի խորհրդի անդամ, 
Վրաստանի Կրծքային վիրաբույժների ասոցիացիայի 

համահիմնադիր, բժշկության ոլորտում ազգային մրցանակի դափնեկիր 
/Թբիլիսի, ՎՀ/
Каха Вачарадзе, пульмонолог, д.м.н., профессор, руководитель 
департамента фтизиатрии ТГМУ, Руководитель департамента 
национального центра туберкулёза и заболеваний лёгких, Президент 
Респираторной Ассоциации Грузии, Президент Закавказской лиги 
врачей-респираторов, Основатель Ассоциации Бронхологов и 
Пульмонологов Грузии, Лауреат Национальной премии в области 
медицины /Тбилиси, ГР/

14:25-14:45 Գենետիկան մանկաբուժության մեջ
Генетика в педиатрии  

Նաթելլա Կոստանդյան, գենետիկ, Բժշկական գենետիկայի 
և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն, Մ. 
Հերացու անվան ԵՊԲՀ բժշկական գենետիկայի ամբիոնի 
դասախոս /Երևան, ՀՀ/
Нателла Костандян, врач-генетик в «Центре медицинской 
генетики и первичной охраны здоровья», преподаватель 
кафедры медицинской генетики ЕГМУ им. М. Гераци /
Ереван, РА/

14:45-15:10 Ընդմիջում / Перерыв
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15:10-17:10 Երկրորդ նս տաշր ջան | Вторая сессия

ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Նախագահողներ՝ Կարինե Սիմոնյան, Ելենա Աղաջանովա, Հռիփսիմե 

Ապրեսյան 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ
Модераторы: Карине Симонян, Елена Агаджанова, Рипсиме Апресян 

15:10-15:30 Նորածինների հեմոռագիկ հիվանդություն
Геморрагическая болезнь новорожденных 

Կարինե Սիմոնյան, մանկաբույժ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, Մ. 
Հերացու անվան ԵԲՊՀ մանկաբուժութան թիվ 1 
ամբիոնի վարիչ, «Մուրացան» համալսարանական 
հիվանդանոցային համալիրի մանկաբուժական թիվ 1 
կլինիկայի ղեկավար /Երևան, ՀՀ/ 
Карине Симонян, педиатр, д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой педиатрии N1 ЕГМУ имени М. 
Гераци, руководитель педиатрической клиники N1 
Университетского больничного комплекса «Мурацан» /Ереван, РА/

15:30-15:50 Կրիպտորխիզմ. պատճառները և վարման սկզբունքները 
Крипторхизм, причины и принципы ведения

Ելենա Աղաջանովա, էնդոկրինոլոգ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, 
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցային 
համալիրի էնդոկրինոլոգիայի կլինիկայի ղեկավար,  
Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի 
վարիչ /Երևան, ՀՀ/
Елена Агаджанова, эндокринолог, детский эндокринолог, 
д.м.н., профессор, руководитель клиники 
эндокринологии Университетского больничного 

комплекса «Мурацан», заведующая кафедрой эндокринологии ЕГМУ  
/Ереван, РА/
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15:50-16:10 Բորելիոզ. ինչպիսի՞ն է իրավիճակը Հայաստանում
Боррелиоз: какова ситуация в Армении

Հռիփսիմե Ապրեսյան, մանկաբույժ, վարակաբան, ԵՊԲՀ վարակային 
հիվանդությունների ամբիոնի դասախոս, «Մուրացան» համալսարանա-
կան հիվանդանոցային համալիրի բոքսային բաժանմունքի ղեկավար, 
«Մուրացան» համալսարանական համալիրի գլխավոր բժիշկ /Երևան, ՀՀ/ 

Рипсиме Апресян, педиатр, инфекционист, 
преподаватель кафедры Инфекционных болезней 
ЕГМУ имени М.Гераци, главный врач Университетского 
больничного комплекса «Мурацан», заведующий 
отделением бокса Университетского больничного 
комплекса «Мурацан» /Ереван, РА/

16:10-16:30 Աճի հապաղումը երեխաների մոտ. հնարավոր 
պատճառները, տարբերակիչ ախտորոշումը և բուժման մոտեցումները
Задержка роста у детей: возможные причины, дифференциальная 
диагностика и подходы к терапии

Մարիյա Մելիքյան, մանկական էնդոկրինոլոգ, 
բ.գ.դ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ 
էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, 
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցային 
համալիր /Երևան, ՀՀ/
Мария Меликян, детский эндокринолог, д.м.н., 
профессор кафедры эндокринологии ЕГМУ имени 
М.Гераци, Университетский больничный комплекс 
«Мурацан» /Ереван, РА/
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16:30-16:50 Մանկական տրավմատիզմ 
Детский травматизм 

Դավիթ Դալլաքյան, մանկական վիրաբույժ, բ.գ.թ., 
«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ մանկական կրծքային 
վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ, տնօրենի 
տեղակալ` բուժական գծով, Մ. Հերացու անվան 
ԵՊԲՀ մանկական վիրաբուժության ամբիոնի 
դոցենտ, ՀՀ ԱՆ մանկական վիրաբուժության գծով 
խորհրդատու /Երևան, ՀՀ/                              
Давид Даллакян, детский хирург, к.м.н., 
заведующий отделением детской торакальной хирургии медицинского 
центра «Сурб Аствацамайр», заместитель главного врача, доцент 
кафедры детской хирургии ЕГМУ имени М.Гераци, eMBA, консультант по 
детской хирургии Министерства здравоохранения РА /Ереван, РА/                                                                                             

16:50-17:10 Վիրբուժական խնդիրները և հետվիրահատական 
բարդությունները նորածինների մոտ 
Хирургические проблемы и постоперационные осложнения  
у новорожденных

Շանթ Շեխերդիմյան, MD, MPH, FACS, FAAP, Լոս 
Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի (UCLA) 
մանկական վիրաբույժ, հանրային առողջության 
մագիստրոս (MPH), առողջապահության 
կառավարում և քաղաքականություն 
/Լոս Անջելես, ԱՄՆ/ 
Шант Шехердимян, MD, MPH, FACS, FAAP, детский 
хирург, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес 
(UCLA), Магистр общественного здравоохранения (MPH),  
управление здравоохранением и политика /Лос-Анджелес, США/ 

17:10-17:40 Ընդմիջում / Перерыв
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17:40-18:00 Մանկաբուժության արդի խնդիրները Հայաստանում 
Актуальные проблемы педиатрии в Армении

Սերգեյ Սարգսյան, մանկաբույժ, բ.գ.թ., 
«Արաբկիր» բժշկական համալիրին կից «Երեխաների 
և դեռահասների առողջության ինստիտուտ»-ի 
ղեկավար, Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ 
մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոնի դոցենտ, ՀՀ 
առողջապահության նախարարության գլխավոր 
մանկաբույժ և խորհրդատու` մանկաբուժական 
հարցերով, Մանկական բժիշկների հայկական 

ասոցիացիայի փոխնախագահ, Հայկական բժշկական ասոցիացիայի 
վարչության անդամ /Երևան, ՀՀ/
Сергей Саргсян, педиатр, к.м.н., руководитель «Института здоровья 
детей и подростков» при медицинском комплексе «Арабкир», доцент 
кафедры педиатрии № 2 ЕГМУ имени М.Гераци, главный педиатр и 
консультант по вопросам педиатрии МЗ РА, вице – президент Армянской 
ассоциации педиатров, член правления Армянской медицинской 
ассоциации /Ереван, РА/                                                                                                                               

18:00-18:20 Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունները տարեցների մոտ
Нейродегенеративные заболевания пожилого возраста

Հովհաննես Մանվելյան, նյարդաբան, բ.գ.դ., 
պրոֆեսոր, Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ 
նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, «Աստղիկ» 
բժշկական կենտրոնի նյարդաբանական կլինիկայի 
ղեկավար /Երևան, ՀՀ/                                                                                                                                     

17:40-19:50 Երրորդ նստաշրջան / Третья сессия

ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Նախագահողներ՝ Սերգեյ Սարգսյան, Արմեն Աբուլյան,  

Հովհաննես Մանվելյան 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ
Модераторы: Сергей Саргсян, Армен Абулян, Ованес Манвелян
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Ованес Манвелян, невролог, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии ЕГМУ имени М.Герац, руководитель неврологической 
клиникой МЦ «Астхик» /Ереван, РА/

18:20-18:40 Երբ երեխաների մոտ կասկածվում է քաղցկեղ   
Когда у детей подозреваем рак    

Լուսինե Հակոբյան, մանկական ուռուցքաբան, 
արյունաբան, Մանկական քաղցկեղի և արյան 
հիվանդությունների կենտրոն, Պրոֆեսոր Ռ. Հ. 
Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի 
մանկական ուռուցքաբանության բաժանմունք, 
մանկական ուռուցքաբանության ռեգիստրի ղեկավար, 
Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ մանկական 
ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոնի 
դասախոս, ուսումնական բաժնի վարիչ /Երևան, ՀՀ/
Лусине Акопян, детский онколог, гематолог, Центр детской онкологии и 
болезней крови, отделение детской онкологии Гематологического центра 
имени профессора Р. Еоляна, заведующий регистром детской онкологии, 
преподаватель и заведующий учебным отделом кафедры детской 
онкологии и гематологии /Ереван, РА/

18:40-19:00 Կարճատեսության վերահսկման նորագույն մեթոդները
Новейшие методы контроля близорукости  

Լիլիթ Կիրակոսյան, առաջատար ակնաբույժ, 
«Օպտոմեդ Կանադա» աչքի ախտորոշման կենտրոն 
/Երևան, ՀՀ/
Лилит Киракосян, ведущий офтальмолог 
офтальмологического диагностического центра 
«Оптомед Канада» /Ереван, РА/
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19:00-19:20 Վաղ տարիքի երեխաների մոտ ասթմայի ախտորոշման 
ժամանակակից մոտեցումները
Диагностика астмы у детей раннего возраста

  
Աննա Մխիթարյան, Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ 
մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի ասպիրանտ  
/Երևան, ՀՀ/
Анна Мхитарян, аспирант кафедры педиатрии N1 
ЕГМУ имени М. Гераци /Ереван, РА/

19:20-19:40 Աղիների հաճախ հանդիպող վիրաբուժական  
հիվանդությունները երեխաների մոտ
Часто встречающиеся хирургические заболевания кишечника у детей

Արմեն Աբուլյան, MD, FACS, հաստ և ուղիղ աղիքի 
վիրաբույժ, “Kaiser Permanente” բժշկական 
կենտրոնի ընդհանուր վիրաբուժության 
բաժանմունք, Կալիֆորնիայի համալսարան, 
Իրվին բժշկական դպրոց /Լոս Անջելես, ԱՄՆ/

Армен Абулян, MD, FACS, колоректальный хирург, 
отделение общей хирургии, Медицинский центр 
Kaiser Permanente, Калифорнийский университет, 
Медицинская школа Ирвина /Лос-Анджелес, США/ 

19:40-19:50 Քննարկում / Дискуссия 
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Երկ րորդ օր | Второй день  

19.11.2022 թ.

ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԵՎ ՏԱՐԻՔՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ 
ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՆԵՐՔԻՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМОРБИДНЫХ И 
ВОЗРАСТАССОЦИИРОВАННЫХ СИНДРОМОВ И 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ ВНУТРЕННИХ 
БОЛЕЗНЕЙ.

09:00-12:20 Առաջին նս տաշր ջան | Первая сессия

ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ. 
ԿԻԶԱԿԵՏՈՒՄ` ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԳԵՐՃՆՇՈՒՄ և 

ԴԻՍԼԻՊԻԴԵՄԻԱ
Նախագահողներ՝ Եվգենի Ավերին, Լամարա Մանուկյան, Ալեքսանդր 

Հարությունով 

УПРАВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
РИСКАМИ: АКЦЕНТ НА АРТЕРИАЛЬНУЮ 

ГИПЕРТЕНЗИЮ И ДИСЛИПИДЕМИЮ
Модераторы: Евгений Аверин, Ламара Манукян, Александр Арутюнов

08:30-09:00 Մաս նա կից նե րի գրան ցում 
  Регистрация участников
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9:00-9:30 Գերիատրիկ համախտանիշների արդիականությունը, 
տարածվածությունը և կառուցվածքը: Ծերունական ասթենիա, 
սարկոպենիա, ընկնելու համախտանիշ
Актуальность, распространенность и структура гериатрических 
синдромов. Старческая астения, саркопения и синдром падения 

Լամարա Մանուկյան, թերապևտ, սրտաբան, 
ծերաբույժ, Ներքին հիվանդությունների բժշկության 
հայկական ասոցիացիայի նախագահ, 
Թերապևտների եվրասիական ասոցիացիայի 
պատվավոր անդամ և տարածաշրջանային միության 
համակարգող, Ծերաբանության և ծերաբուժության 
հայկական ասոցիացիայի պատվավոր անդամ, 
«Ֆենիքս Մեդ» ԲԿ /Երևան, ՀՀ/

Ламара Манукян, терапевт, кардиолог, гериатр, президент Армянской 
Ассоциации Медицины Внутренних Болезней, почетный член и 
координатор регионального общества Евразийского Ассоциации 
Терапевтов, почетный член Армянской Ассоциации Геронтологии и 
Гериатрии, МЦ «Феникс Мед». /Ереван, РА/

9:30-9:55 Օստեոպորոզը տարեց մարդկանց մոտ. պատճառները, 
ախտանշանները, բուժումը և կանխարգելումը
Остеопороз у пожилых людей: причины, симптомы, лечение и 
профилактика 

Վարտա Բաբալյան, Օստեոպորոզի կենտրոնի 
տնօրեն, Հայկական օստեոպորոզի ասոցիացիայի 
նախագահ /Երևան, ՀՀ/ 
Варта Бабалян, директор центра остеопороза, 
президент Армянской ассоциации остеопороза 
/Ереван РА/ 

9:55 -10:25 Տարեց կոմորբիդ բուժառուն` զարկերակային գերճնշումով. 
ինչպե՞ս չսխալվել թերապիայի ընտրության մեջ
Пожилой коморбидный пациент с АГ: как не ошибиться  
с выбором терапии?  
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Եվգենի Ավերին, թերապևտ, սրտաբան , բ.գ.դ., 
պրոֆեսոր, Ռուսական բնագիտության ակադեմիայի 
թղթակից անդամ, Գերմանիայում “Paulmik GmbH” 
ուսումնական կենտրոնի տնօրեն, Բժիշկների 
թվային ուսուցման միջազգային փորձագետների 
խորհրդի անդամ, Ռուսական գիտությունների 
ակադեմիայի կենտրոնական կլինիկական 
հիվանդանոցի տեղային էթիկայի կոմիտեի անդամ, «Որակյալ 
բժշկական տեխնոլոգիաներ» ասոցիացիայի նախագահ /Բեռլին, 
Գերմանիա/ 
Евгений Аверин, терапевт, кардиолог, д.м.н., професор, член-
корреспондент Российской академии Естествознания, директор 
образовательного центра Paulmik GmbH (Германия), член 
международного Совета Экспертов по цифровому обучению врачей, 
Член локального Этического комитета Центральной клинической 
больницы Российской академии наук, Президент Ассоциации 
«Качественные медицинские технологии» /Берлин, Германия/

10:25- 11:00 Հիպոլիպիդեմիկ թերապիայի նոր դարաշրջան
Новая эра гиполипидемической терапии

Ալեքսանդր Հարությունով, թերապևտ, սրտաբան, բ.գ.դ., Եվրասիական 
թերապևտների ասոցիացիայի փոխնախագահ, 
Ղազախստանի ազգային համալսարանի 
պատվավոր պրոֆեսոր, ՀՀ ԱԱԻ սրտաբանության 
ամբիոնի հրավիրված պրոֆեսոր /Երևան, ՀՀ/
Александр Арутюнов, MD, PhD, Prof, FEFIM, 
терапевт, кардиолог, д.м.н., вице-президент 
Евразийской ассоциации терапевтов, Почетный 
профессор KAZNMU, Приглашенный профессор 
кафедры кардиологии НИЗ РА /Ереван, РА/ 

11:00-11:25 Զարկերակային գերճնշման շտկումը մետաբոլիկ 
համախտանիշով կոմորբիդ հիվանդի մոտ 
Коррекция артериальной гипертензии у коморбидного  
пациента с метаболическим синдромом

Մարինա Օրդյան, սրտաբան, բ.գ.թ., «Դիալաբ» ԲԿ  
/Երևան, ՀՀ/
Марина Ордян, кардиолог, к.м.н., МЦ «Диалаб» 
/Ереван РА/ 
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11:25-11:55 Զարկերակային գերճնշումը բարձր տարիքային խմբերում. 
հարցերը շատ են, քան պատասխանները 
Артериальная гипертензия в старших возрастных группах: вопросов 
много, чем ответов.

Յուլիա Կոտովսկայա, գերիատր, բարձրագույն 
որակավորման սրտաբան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, 
Ռուսաստանի Գերոնտոլոգիայի գիտահետազոտական   
և կլինիկական կենտրոնի փոխտնօրեն, Պիրոգովի 
անվան Ռուսաստանի ազգային հետազոտական 
բժշկական համալսարան /Մոսկվա, ՌԴ/
Юлия Котовская, гериатр, кардиолог высшей 
квалификации, д.м.н., профессор, заместитель 

директора по научной работе Российского геронтологического научно-
клинического центра ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России /Москва, РФ/ 

11:55-12:20 Բժշկական տեղեկատվական համակարգերի տեղը  
և դերը ժամանակակից բժշկության մեջ
Роль и место медицинских информационных систем в  
современной медицине

Իգոր Իգնատուշչենկո, “Post Modern Technology” 
գործադիր տնօրեն, ԲՏՀ “MEDIALOG” բժշկական 
տեղեկատվական համակարգերի արտադրող և 
ռուսական շուկայի առաջատար /Մոսկվա, ՌԴ/
Игорь Игнатущенко, генеральный директор 
компании Post Modern Technology, производителя 
МИС МЕДИАЛОГ - лидера российского рынка 
медицинских информационных систем 
/Москва, РФ/

12:20-12:50 Ընդմիջում / Перерыв
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12:50-16:30 Երկրորդ նստաշրջան / Вторая сессия

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐ 
ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐՈՒՄ

Նախագահողներ՝ Մարգարիտ Թադևոսյան, Դմիտրի Բուտկո, Յուլիա 
Կոտովսկայա

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Модераторы: Маргарит Тадевосян, Дмитрий Бутко, Юлия Котовская

12:50-13:15 Կարնիտինի տեղը և դերը ցիտոպրոտեկցիայի և 
մետաբոլիկ խանգարումների կարգավորման գործընթացում
Роль и место Карнитина в цитопротекции и коррекции метаболических 
нарушений

Լամարա Մանուկյան, թերապևտ, սրտաբան, 
ծերաբույժ, Ներքին հիվանդությունների բժշկության 
հայկական ասոցիացիայի նախագահ, 
Թերապևտների եվրասիական ասոցիացիայի 
պատվավոր անդամ և տարածաշրջանային միության 
համակարգող, Ծերաբանության և ծերաբուժության 
հայկական ասոցիացիայի պատվավոր անդամ, 
«Ֆենիքս Մեդ»ԲԿ /Երևան, ՀՀ/
Ламара Манукян, терапевт, кардиолог, гериатр, президент Армянской 
Ассоциации Медицины Внутренних Болезней, почетный член и 
координатор регионального общества Евразийского Ассоциации 
Терапевтов, почетный член Армянской Ассоциации Геронтологии и 
Гериатрии, МЦ «Феникс Мед» /Ереван, РА/

13:15-13:40 Ռացիոնալ ֆարմակոթերապիան տարեց կոմորբիդ 
հիվանդների մոտ
Рациональная фармакотерапия у коморбидного пациента  
пожилого возраста
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Յուլիա Կոտովսկայա, գերիատր, բարձրագույն 
որակավորման սրտաբան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, 
Ռուսաստանի Գերոնտոլոգիայի գիտահետազոտական   
և կլինիկական կենտրոնի փոխտնօրեն, Պիրոգովի 
անվան Ռուսաստանի ազգային հետազոտական 
բժշկական համալսարան /Մոսկվա, ՌԴ/ 
Юлия Котовская, гериатр, кардиолог высшей 
квалификации, д.м.н., профессор, заместитель 

директора по научной работе Российского геронтологического научно-
клинического центра ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России /Москва, РФ/

13:40-14:10 Ցավի կառավարում. դեղորայքային բուժումը և բժշկական 
վերականգնողական թերապիան տարեցների մոտ
Управление болью: медикаментозное лечение и медицинская 
реабилитация у пожилых 

Դմիտրի Բուտկո, նյարդաբան, վերականգնողաբան, 
բ.գ.դ., պրոֆեսոր, Սանկտ-Պետերբուրգի պետական   
մանկաբուժական համալսարանի բժշկական 
վերականգնողական և սպորտային բժշկության 
ամբիոնի վարիչ, Սանկտ-Պետերբուրգի «Մարիինսկու 
ամբուլատորիայի» գլխավոր բժիշկ, Սանկտ-
Պետերբուրգի Օրենսդիր ժողովի նախագահի 
խորհրդական: /Սանկտ Պետերբուրգ ՌԴ/
Дмитрий Бутко, невролог, реабилитолог, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
университет». Главный врач СПб ГКУЗ0 «Амбулатория Мариинская». 
Советник председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Бельского А.Н /Санкт-Петербург, РФ/

14:10-14:40 Հիպոկալիեմիայով բուժառուների ամբուլատոր վարումը. 
վերջին տարիների կարևոր դասերը
Ведение амбулаторных пациентов с гипокалиемией:  
важные уроки последних лет
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Եվգենի Ավերին, թերապևտ, սրտաբան, բ.գ.դ., 
պրոֆեսոր, Ռուսական բնագիտության 
ակադեմիայի թղթակից անդամ, Գերմանիայում 
“Paulmik GmbH” ուսումնական կենտրոնի տնօրեն, 
Բժիշկների թվային ուսուցման միջազգային 
փորձագետների խորհրդի անդամ, Ռուսական 
գիտությունների ակադեմիայի կենտրոնական 
կլինիկական հիվանդանոցի տեղային էթիկայի 
կոմիտեի անդամ, «Որակյալ բժշկական տեխնոլոգիաներ» 
ասոցիացիայի նախագահ 
/Բեռլին, Գերմանիա/ 
Евгений Аверин,  терапевт, кардиолог, д.м.н., професор, член-
корреспондент Российской академии Естествознания, директор 
образовательного центра Paulmik GmbH (Германия), член 
международного Совета Экспертов по цифровому обучению врачей, 
Член локального Этического комитета Центральной клинической 
больницы Российской академии наук, Президент Ассоциации 
«Качественные медицинские технологии» /Берлин, Германия/

14:40-15:05 Սինկոպե և գլխապտույտներ տարեցների մոտ
Синкопе и головокружения у пожилых людей  

Եկատերինա Հովհաննիսյան, նյարդաբան, «Հերացի» 
թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցային 
համալիրի նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի 
կաթվածների բուժման մասնագիտացված կենտրոնի 
նյարդաբանական ծառայության ղեկավար,  
Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ նյարդաբանության 
ամբիոնի ասիստենտ /Երևան, ՀՀ/
Екатерина Оганесян, невролог, заведующий 
неврологической службой специализированного центра нейрохирургии и 
лечения инсультов Университетского больничного комплекса № 1 
«Гераци», ассистент кафедры неврологии ЕГМУ имени М.Гераци  
/Ереван, РА/



21

15:05-15:30 3Դ՝ դեպրեսիա, դեմենցիա, դելիրիում. ինչպես հետաձգել 
զարգացումը և առաջընթացը
3Д: депресия, деменция, делирий, как отсрочить развитие и 
прогресирование

Մարգարիտ Թադևոսյան, հոգեբույժ, բ.գ.թ., Մ. Հերացու 
անվան ԵՊԲՀ հոգեբուժության ամբիոնի դոցենտ,  
“Magnus” արտահիվանդանոցային հոգեբուժական-
հոգեթերապևտիկ կենտրոնի տնօրեն /Երևան, ՀՀ/
Маргарит Тадевосян, психиатр, к.м.н., доцент кафедры 
психиатрии ЕГМУ имени М.Гераци, директор 
амбулаторного психотерапевтического центра «Магнус»  
/Ереван, РА/

15:30-16:00 Ցրված սկլերոզի ժամանակակից բուժման մոտեցումները  
Современные методы лечения рассеянного склероза                                                                                                                                         
    
Եկատերինա Հովհաննիսյան, նյարդաբան, «Հերացի» 
թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցային համալիրի 
նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների 
բուժման մասնագիտացված կենտրոնի նյարդաբանական 
ծառայության ղեկավար, Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ 
նյարդաբանության ամբիոնի ասիստենտ /Երևան, ՀՀ/
Екатерина Оганесян, невролог, заведующий 
неврологической службой специализированного центра 
нейрохирургии и лечения инсультов Университетского 
больничного комплекса № 1 «Гераци», ассистент кафедры неврологии ЕГМУ 
имени М. Гераци /Ереван, РА/

16:00-16:30 Բ-բջջային թերապիան ցրված սկլերոզի պարագայում 
В-клеточная терапия при рассеянном склерозе

Նունե Եղիազարյան, նյարդաբան, բ.գ.թ., 
Առողջապահության ազգային ինստիտուտի 
նյարդաբանության ամբիոնի դոցենտ, «Էրեբունի» ԲԿ 
նյարդաբանական բաժանմունքի և կաթվածների 
կենտրոնի բաժանմունքի վարիչ /Երևան, ՀՀ/ 
Нуне Егиазарян, невролог, к.м.н., доцент кафедры 
неврологии Национального института здравоохранения, 
заведующая отделением неврологии и инсультного центра 
МЦ «Эребуни» /Ереван, РА/ 

16:30-17։00 Ընդմիջում / Перерыв
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17:00-19:20 Երրորդ նստաշրջան / Третья сессия

ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱՆ 
ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ 

ԾԵՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Նախագահողներ՝ Նարինե Փաշինյան, Իգոր Բակուլին,  

Արման Մանուկյան 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ И ГЕРИАТРИИ
Модераторы: Нарине Пашинян, Игорь Бакулин, Арман Манукян

17:00-17:25 Լյարդի ալկոհոլային հիվանդություն. հետևանքների և 
բարդությունների ախտորոշումը, բուժումը և կանխարգելումը
Алкогольная болезнь печени: диагностика, лечение и профилактика 
последствий и осложнений.

Նարինե Փաշինյան, աղեստամոքսաբան, 
լյարդաբան, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ 
գաստրոէնտերոլոգիայի և հեպատոլոգիայի 
ամբիոնի դոցենտ, ՀՀ Գաստրոէնտերոլոգների 
ասոցիացիայի նախագահության անդամ, 
«Միքայելյան» համալսարանական 
հիվանդանոցային համալիր /Երևան, ՀՀ/                                                                      
Нарине Пашинян, гастроэнтеролог, к.м.н., доцент 
кафедры гастроэнтерологии и гепатологии ЕГМУ 
имени М. Гераци, член президиума ассоциации Гастроэнтерологов, 
«Микаелян» Университетский больничный комплекс /Ереван, РА/

17:25-17:50 Կլոստրիդիալ վարակ. բուժական և կանխարգելիչ 
ժամանակակից մոտեցումները
Клостридиальная инфекция: современные лечебно- 
профилактические подходы 
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Իգոր Բակուլին, թերապևտ, գաստրոէնտերոլոգ, 
բ.գ.դ., պրոֆեսոր,  Ի.Ի. Մեչնիկովի անվան ԲԿԴՊԲ 
ՈՒՀ «Հյուսիս-արևմտյան պետական   բժշկական 
համալսարանի» բուժական ֆակուլտետի դեկան,  
Ս.Մ. Ռիսսայի անվան ներքին հիվանդությունների, 
գաստրոէնտերոլոգիայի և դիետոլոգիայի ամբիոնի 
վարիչ, ՌԴ Հյուսիս-արևմտյան դաշնային շրջանի 
(NWFD) գլխավոր թերապևտ, ՌԴ վաստակավոր 

բժիշկ, «Հյուսիս-Արևմուտք» գաստրոէնտերոլոգների և լյարդաբանների 
միության միջտարածաշրջանային հասարակական կազմակերպության 
նախագահ   /Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ/

Игорь Бакулин, терапевт, гастроэнтеролог, д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» МЗ РФ, декан лечебного факультета, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и 
диетологии им. С.М. Рысса, главный внештатный терапевт  
Северо-Западного федерального округа (СЗФО) РФ, заслуженный врач 
РФ, президент Межрегиональной общественной организации «Общество 
гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад» /Санкт-Петербург, РФ/

17:50-18:15 Բերանի խոռոչի և ատամների տարիքային 
փոփոխությունները, առողջությունը և հիգիենան տարեցների մոտ
Возрастные изменения, здоровье и гигиена полости  
рта и зубов у пожилых 

Աննա Խլոյան, ստոմատոլոգ, “New Hope” 
ստոմատոլոգիական կլինիկայի համահիմնադիր, 
ղեկավար  /Երևան, ՀՀ/
Анна Хлоян, стоматолог, соучредитель и руководитель 
стоматологической клиники «New Hope» /Ереван, РА/
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18:15-18:40 Ենթաստամոքսային գեղձի կիստոզ ֆիբրոզ կամ 
մուկովիսցիդոզ՝ միայն մանկական տարիքի, թե՞ նաև հասուն տարիքի 
հիվանդություն
Муковисцидоз или кистозный фиброз поджелудочной железы: только 
детская болезнь или болезнь взрослых тоже?                                                                                                                                            

Սաթենիկ Հարությունյան, մանկաբույժ, «Մուրացան» 
համալսարանական հիվանդանոցային համալիրի 
մանկաբուժական թիվ 1 կլինիկա, Մուկովիսցիդոզի 
կենտրոն, «Մուկովիսցիդոզով հիվանդների և նրանց 
հարազատների ասոցիացիա» ՀԿ, «Երեխաների 
շնչառական առողջության պահպանում» ՀԿ տնօրեն, 
Եվրոպայի մուկովիսցիդոզի միության հիվանդների 
ռեգիստրի և Եվրոպայի մուկովիսցիդոզի միության 
(European CF society) անդամ /Երևան, ՀՀ/ 
Сатеник Арутюнян, педиатр, педиатрическая клиника №1 
Университетского больничного комплекса «Мурацан», Центр 
муковисцидоза, ОО «Ассоциация больных муковисцидозом и их 
родственников», президент ОО «Респираторное здоровье детей», член 
реестра пациентов Европейского общества муковисцидоза и 
Европейское общество муковисцидоза /Ереван, РА/

18:40-19:00 Helicobacter Pilori վարակը երեխաների մոտ
Инфекция Helicobacter Pilori у детей

Տաթևիկ Շահինյան, մանկաբույժ, մանկական 
գաստրոէնտերոլոգ, «Արաբկիր» բժշկական համալիր 
– «Երեխաների և դեռահասների առողջության 
ինստիտուտ» մանկական գաստրոէնտերոլոգիայի և 
հեպատոլոգիայի ծառայություն, Մ. Հերացու անվան 
ԵՊԲՀ մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոնի դասախոս 
/Երևան, ՀՀ/ 
Татевик Шагинян, педиатр, детский гастроэнтеролог, 
служба детской гастроэнтерологии  и гепатологии медицинского 
комплекса «Арабкир» - «Институт здоровья детей и подростков», 
преподаватель кафедры педиатрии № 2 имени М. Гераци ЕГМУ  
/Ереван РА/ 

19:00-19:10 Կոնֆերանսի ամփոփում և փակում / Обօбщение 
и закрытие конференции


