
                                                                                                                                           

Ընտանեկան բժշկության միջազգային 5-րդ Գիտաժողով՝ 

նվիրված ԵՊԲՀ-ի ընտանեկան բժշկության ամբիոնի 20-ամյակին 

Ծ ր ա գ ի ր 

Սեպտեմբերի 29, 2017 / ԵՊԲՀ, կոնֆերանս-դահլիՃ 

29.09.17  

09:00-09:30  Մասնակիցների գրանցում 

09:30-10:30 Բացման խոսք. ԵՊԲՀ ռեկտոր պրոֆ. Ա.Մուրադյան 

Ողջույնի խոսք. ԸԲԱՄ համանախագահ պրոֆ. Մ.Նարիմանյան 

                              ԸԲԱՄ համանախագահ դոց. Մ.Օհանյան                               

10:30-11:10 Տղամարդու առողջություն՝ առողջ ընտանիք                                                                                                    

ԵՊԲՀ ռեկտոր` բ.գ.դ, պրոֆ. Ա.Ա.Մուրադյան 

11:10-11:30 Սուրճի ընդմիջում 

11:30-12:30 Սուր չբարդացած և բարդացած բրոնխիտ                                                                        

ՌԲԳԱ ակադեմիկոս, բ.գ.դ., պրոֆ.Ա.Ի.Սինեպալնիկով՝ Ռուսաստանի 
հետդիպլոմային կրթության բժշկական Ակադեմիայի Թոքաբանության ամբիոնի 
վարիչ, ԿՄՀՔ-ի միջտարածաշրջանային ասոցիացիայի փոխնախագահ/ 
ք.Մոսկվա, ՌԴ  

12:30-13:30 Սուր շնչառական հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման ժամանակակից 

սկզբունքները  

բ.գ.դ., պրոֆ. Ն.Ի.Լվով՝ Ս.Կիրովի անվան Ռազմաբժշկական ակադեմիայի 
վարակիչ հիվանդությունների ամբիոն/ ք. Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ 

13:30-14:30 Ճաշի ընդմիջում 

14:30-15:15 Քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունները. պացիենտների վարման արդի խնդիրները 

մանկաբույժի տեսանկյունից  

բ.գ.թ., դոց. Ն.Վ.Միկուլչիկ՝ Բելառուսի հետդիպլոմային կրթյության բժշկական 
Ակադեմիայի մանկաբուժության ամբիոնի դոցենտ/ Մինսկ, ԲՀ 

15:15-15:45 Էնդոթելիալ դիսֆունկցիայի խնդիրը եւ բուժման ժամանակակից մոտեցումները  

Լ.Ա. Մանուկյան՝ թերապևտիկ ծառայության ղեկավար, 2-րդ Բուժմիավորում 

15:45-16:00 Հարց ու պատասխան 

  



                                                                                                                                 

Ծ ր ա գ ի ր 
 

 Սեպտեմբերի 30, 2017 / ԵՊԲՀ, կոնֆերանս-դահլիՃ 

30.09.2017   

09:30-10:00  Մասնակիցների գրանցում 

10:00-10:15 Բացման խոսք. առաջին օրվա արդյունքների ամփոփում 

բ.գ.թ., դոց.Մ.Օհանյան՝  ԸԲԱՄ համանախագահ  

10:15-11:00 Բրոնխիալ ասթմա. հին խնդրի նոր լուծումը 

բ.գ.դ., պրոֆ. Մ.Նարիմանյան՝ ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի 
վարիչ, ԸԲԱՄ համանախագահ 

11:00-12:00 ԱՏ1 ընկալիչների/ռեցեպտորների պաշարիչները զարկերակային գերճնշման 

բուժման մեջ 

բ.գ.դ., պրոֆ. Պ.Զելվեյան՝ Հայաստանի Սրտաբանների Ասոցիցիայի 
նախագահ, Կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրոնի գիտական ղեկավար  

12:00-13:00 Կալցիումի և վիտամին D-ի դեֆիցիտը. կանխարգելում եւ բուժում  

բ.գ.թ. Ի.Կարապետյան՝  ԵՊԲՀ Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի № 1 
ամբիոնի ասիստենտ, «Բեգլարյան» բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգ–
էնդոկրինոլոգ 

13:00-14:00  Ճաշի ընդմիջում 

14:00-14:40 «Ճարպային հեպատոզ»-ի խնդիրը թերապևտիկ պրակտիկայում 

բ.գ.թ., դոց. Ռ.Ավդալբեկայն՝ ՀՀ ԱՆ գլխավոր գաստրոէնտերոլոգ, ԵՊԲՀ 
Թերապևտիկ նեղ մասնագիտությունների ամբիոն  

14:40-15:20 Դերմատոլոգիական խնդիրներ՝ լուծումներ նեղ մասնագետի եւ ընտանեկան 

բժշկի համագործակցությամբ 

Վ. Բեզիրգանյան` մաշկաբան-վեներոլոգ «Մուրացան» հիվանդանոցային 
համալիրում, ԵՊԲՀ Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ամբիոն 

15:20-15:45 Ցանի ախտանիշը տարբեր հիվանդությունների դեպքում. տարբերակիչ 

ախտորոշման սկզբունքները  

Հ. Ապրեսյան՝ ՆՈՐՔ ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի I-ին 
բաժանմունքի վարիչ, ԵՊԲՀ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոն 

15:45-16:00  Հարց ու պատասխան  

փակման խոսք 

    

 

 

 

http://doctors.am/hy/doctors/dermatovenerologists

