
 Գիտաժողովի ծրագիր 
 

 28.10.2021 

ԵՊԲՀ (Էմիլ Գաբրիելյանի անվան 4-րդ լսարան) 

 

 14.00-14.30 Մասնակիցների գրանցում 

 14.30-15.00 Բացման արարողություն 

 

 Ա.Ա. Մուրադյան (ԵՊԲՀ ռեկտոր, բ.գ.դ., պրոֆեսոր) 

 Ա.Է. Հակոբյան (Սեքսոլոգների Հայկական Ասոցիացիայի նախագահ, բ.գ.դ., 

պրոֆեսոր) 

 Ա.Ս. Թադևոսյան (հոգեբույժ, սթրեսոլոգ, բ.գ.թ., պրոֆեսոր, էկոլոգիայի և 

կենսագործունեության անվտանգության միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, 

ԱՄՆ, Ֆլորիդա) 

 Վ.Մ. Վորնիկ (բ.գ.դ., պրոֆեսոր, Կիևի գլխավոր սեքսոպաթոլոգ, ընտանիքի 

պլանավորման, սեքսոլոգիայի և ռեպրոդուկտոլոգիայի կենտրոնի ղեկավար, ԽՀԿԲԱ 

սեքսոլոգիայի և բժշկական հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, Ուկրաինա, ք. Կիև) 

 15.00-15.45 «Մարդու հոգեկան խոցելիությունը. «Թզենու տերևը» լիբիդոյի/սեքսի 

էվոլյուցիայում։ Պացիենտը/հոգին հոգեթերապևտի առանձնասենյակում» 

(Ա.Ս. Թադևոսյան, հոգեբույժ, սթրեսոլոգ, բ.գ.թ., պրոֆեսոր, էկոլոգիայի և 

կենսագործունեության անվտանգության միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, 

ԱՄՆ, Ֆլորիդա) 

 15.45-16.30 «Լիբիդո․ ֆիզիոլոգիական և կլինիկական ասպեկտները 

սեքսոլոգիական պրակտիկայում» 

(Վ.Մ. Վորնիկ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, Կիևի գլխավոր սեքսոպաթոլոգ, ընտանիքի 

պլանավորման, սեքսոլոգիայի և ռեպրոդուկտոլոգիայի կենտրոնի ղեկավար, ԽՀԿԲԱ 

սեքսոլոգիայի և բժշկական հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, Ուկրաինա, ք. Կիև) 

 16.30-17.00 «Հոգեկան կոմպոնենտի դոմինանտ դերը սեռական դիսֆունկցիաների 

պաթոգենեզում» 

(Ա.Է. Հակոբյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, Սեքսոլոգների Հայկական Ասոցիացիայի 

նախագահ, ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, սեքսոպաթոլոգիայի 

կլինիկայի սեքսոպաթոլոգ) 

 17.00-17.30 «Սոմատիկ գործոնի գերախտորոշումը և վերագնահատումը սեռական 

խանգարումների գենեզում» 

(Վ.Ա. Շահրամանյան, բ.գ.թ., դոցենտ, ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, 

սեքսոպաթոլոգիայի կլինիկայի սեքսոպաթոլոգ) 

 17.30-17.45 Քննարկում 

 18.00 Առաջին օրվա ավարտ 

 

 

 

 



29.10.2021 

Hotel «Central» 

 

13.30-14.00 Մասնակիցների գրանցում 

 14.00-14.20 «Դեղորայքային և վարքային թերապիայի համակցումը տրանզիտոր 

էրեկտիլ դիսֆունկցիայի ժամանակ». կլինիկական դեպք 

(Ա.Դ. Գրիգորյան, բ.գ.թ., ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի վարիչի և կլինիկայի 

ղեկավարի ժ/պ) 

 14.20-14.40 «Տղամարդկանց սեռական խանգարումների բուժումը՝ 

պայմանավորված փոքր կոնքի սեռական օրգանների բորբոքային 

հիվանդություններով» 

(Վ.Ա. Շահրամանյան, բ.գ.թ., դոցենտ, ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, 

սեքսոպաթոլոգիայի կլինիկայի սեքսոպաթոլոգ) 

 14.40-15.00 «Կանանց հոգեծին սեռական դիսֆունկցիաների բուժման 

առանձնահատկությունները» 

(Ռ.Է. Ազատյան, ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ, 

սեքսոպաթոլոգիայի կլինիկայի սեքսոպաթոլոգ) 

 15.00-15.20 «Վաղաժամ սերմնաժայթքման ախտորոշման և բուժման նոր 

մոտեցումները» 

(Ա.Դ. Գրիգորյան, բ.գ.թ., ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի վարիչի և կլինիկայի 

ղեկավարի ժ/պ) 

 15.20-15.40 «Սեռական առողջությունը հիվանդությունների միջազգային 

դասակարգման վերանայված 11-րդ տարբերակում» 

(Ս.Ա. Սահակյան, «Միքայելյան» հիվանդանոցային համալիրի սեքսոպաթոլոգիայի 

կլինիկայի սեքսոպաթոլոգ) 

 15.40-16.00 «Միֆերն ու կարծրատիպերը սեռական առողջության տեսանկյունից» 

(Արա Չարչյան, սեքսոպաթոլոգ, բ.գ.թ.) 

 16.00-17.00 «Կոմորբիդ պացիենտը սեքսոպաթոլոգի և հոգեթերապևտի աչքերով». 

կլինիկական դեպք 

(պրոֆ. Բ.Մ. Վորնիկ, պրոֆ. Ա.Ս. Թադևոսյան) 

 17.00-17.30 Քննարկում 

 17.30 ՓԱԿՈՒՄ 

 


