
  

«ՍԵՌԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒԼՏԻԴԻՍՑԻՊԼԻՆԱՐԱՅԻՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ» 

միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ԵՊԲՀ սեքսոպաթոգիայի ամբիոնի 20-
ամյակին 

 18-19 հոկտեմբերի 

ԾՐԱԳԻՐ 
 

I օր, 18 հոկտեմբերի – ԵՊԲՀ Նիստերի դահլիճ  
 

08:30-09:30 – Գրանցում  
09:30-10:00 – Բացման արարողություն 

 
Ա.Ա. Մուրադյան – ԵՊԲՀ ռեկտոր  

 Ա.Է. Հակոբյան – Սեքսոլոգների Հայկական Ասոցիացիայի նախագահ 
 
 

 ՄԱՐԴԸ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀՈԳԵՍԵՌԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ 
(Նախագահողներ՝ Բ.Մ. Վորնիկ, Ս.Յու. Կալինչենկո, Ա.Ս. Թադևոսյան)   

 
10.00-10.45 «Ինչի մասին է լռում տղամարդը։ Տղամարդու ֆալիկ կուլտը» (Ա.Ս. Թադևոսյան, 
հոգեբույժ, սթրեսոլոգ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, էկոլոգիայի և կենսագործունեության 
անվտանգության միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, ԱՄՆ, Ֆլորիդա)  
10.45-11.30 «Էյակուլյատորային խանգարումների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից 
սկզբունքները» (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) 
11.30-12.15 «Տղամարդու անպտղության էնդոկրին ասպեկտները» (Ս.Յու. Կալինչենկո, բ.գ.դ., 
պրոֆեսոր, ՄՀԿԲԱ էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կալինչենկոյի կլինիկայի 
գիտական ղեկավար, ՌԴ, ք. Մոսկվա)  
12.15-13.00 «Էստրոգենները և տղամարդու սեռական առողջությունը» (Լ.Օ. Վորսլով, բ.գ.թ., 
ՄՀԿԲԱ էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր)  
 
 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝ 13.00-13.30 



ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՀԱՐԱԿԻՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՏԱԿԵՏՈՒՄ 
(Նախագահողներ՝ Մ.Զ. Նարիմանյան, Հ.Մ. Մանվելյան, Ե.Մ. Աղաջանովա)   

 
13.30-13.50 «Սեքսոլոգիայի ուսուցման հարցերը ընտանեկան բժիշկների հետդիպլոմային 
կրթական ծրագրում» (Մ.Զ. Նարիմանյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկության 
ամբիոնի վարիչ) 
13.50-14.10 «Կոնքային խրոնիկ ցավի համախտանիշ» (Հ.Մ. Մանվելյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, 
ԵՊԲՀ նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, «Աստղիկ» բ/կ նյարդաբանության ծառայության 
ղեկավար) 
14.10-14.30 «Տրանսգենդերային երեխաներ և դեռահասներ» (Ե.Մ. Աղաջանովա, բ.գ.դ., 
պրոֆեսոր, ԵՊԲՀ էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, էնդոկրինոլոգիայի կլինիկայի 
ղեկավար, Մանկական Էնդոկրինոլոգների Հայկական Ասոցիացիայի նախագահ) 
14.30-14.50 «Հոգեկան գործոնի դերը սեռական խանգարումների գենեզում» (Գ.Վ. 
Գասպարյան, հ.գ.թ., դոցենտ, ԵՊԲՀ բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ)  
14.50-15.10 «Հայ կանանց դաշտանադադարային հորմոնոթերապիայի նշանակման  
առանձնահատկությունները» (Ի.Գ. Պերսոյան, գինեկոլոգ-էնդոկրինոլոգ, բ.գ.թ., «Աստղիկ» բ/կ 
կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունքի ղեկավար, Հակածերացման հայկական բժշկական 
ասոցիացիայի նախագահ)  
15.10-15.30 «Էնդոթելիալ դիսֆուկցիան՝ որպես էրեկտիլ դիսֆունկցիայի հայտնաբերման 
պրեդիկտոր» (Լ.Ա. Մանուկյան, թերապևտ-սրտաբան, Թիվ 2 բուժմիավորման թերապևտիկ 
ծառայության ղեկավար, Ներքին հիվանդությունների բժշկության հայկական ասոցիացիայի 
նախագահ) 
15.30-15.50 «Քրոնիկական պրոստատիտի և կոնքային խրոնիկ ցավի համախտանիշի 
համալիր բուժում» (Ա.Վ. Խելայիա, ուրոլոգ,  բ.գ.թ., Վրաստանի Ուրոլոգիայի Ազգային 
կենտրոն, Վրաստանի ուրոլոգիական ասոցիացիայի կանանց  ուրոլոգիայի բաժանմունքի 
ղեկավար, Վրաստան, ք. Թբիլիսի) 
15.50-16.10 «Մյուրեյ Բոուենի համակարգային մոտեցման առանձնահատկությունները հայ 
ընտանիքի հետ աշխատելիս հոգեբանության և սեքսոպաթոլոգիայի դիտակետում» (Մ.Վ. 
Մեհրաբյան, հոգեբան, հ.գ.թ., ԳԱԱ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, «Ժեստ» 
հոգեբանական կենտրոնի տնօրեն) 

 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝ 16.10-16.30 

 
ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

(Նախագահողներ՝ Ա.Է. Հակոբյան, Վ.Ա. Շահրամանյան, Ա.Դ. Գրիգորյան)   
 

 
16.30-16.45 «Շաքարախտով պայմանավորված սեռական խանգարումների բուժման 
ժամանակակից մոտեցումները» (Ա.Է. Հակոբյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, Սեքսոլոգների Հայկական 
Ասոցիացիայի նախագահ, ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր) 



16.45-17.00 «Սթրես և սեքս. բուժման միջդիսցիպլինարային մոտեցումները» (Վ.Ա. 
Շահրամանյան, բ.գ.թ., դոցենտ, ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի դասախոս) 
17.00-17.15 «Սկզբնական սեռական դրսևորումները և աքսելերացիայի ֆենոմենը» (Ա.Դ. 
Գրիգորյան, բ.գ.թ., ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի վարիչի ժ/պ)  
17.15-17.30 «Վագինիզմ՝ պայմանավորված մանկապատանեկան տարիքի հոգեկան և 
ֆիզիկական տրավմաներով» (Ռ.Է. Ազատյան, ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի 
ասիստենտ) 
17.30-17.45 «Սեռական աններդաշնակության հոգեթերապիան  տղամարդու անդրոգենային 
դեֆիցիտի ժամանակ» (Մ.Հ. Զաքարյան, բ.գ.թ., դոցենտ, ԵՊԲՀ սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի 
դոցենտ) 
17.45-18.00 «Դատական սեքսոլոգիայի խնդիրները» (Ս.Վ. Հակոբյան, բ.գ.թ., դոցենտ, ԵՊԲՀ 
սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ) 

 
 ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ 
 

 
II օր, 19 հոկտեմբերի (Աղվերան) 

 
ՍԹՐԵՍ, ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ ԵՎ ՍԵՔՍ 

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԳՆԱ ՍԵՄԻՆԱՐ՝ ՍՊԻԿԵՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 
(ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ) 

12.00-17.00 
 

1. պրոֆ. Ս.Յու. Կալինչենկո, ՌԴ, ք. Մոսկվա – «Անդրոգենային դեֆիցիտով պացիենտի 
բուժման սկզբունքները» (կլինիկական դեպք՝ պրեզենտացիա), 1 ժամ 
2. պրոֆ. Լ.Օ. Վորսլով, ՌԴ, ք. Մոսկվա – «Մետաբոլիկ համախտանիշով պացիենտի 
սեռական խանգարումների բուժման առանձնահատկությունները» (կլինիկական դեպք՝ 
պրեզենտացիա), 1 ժամ 
3. պրոֆ. Վ.Մ. Վորնիկ, Ուկրաինա, Կիև – «Զույգի հոգեբանական և սեռական  
համատեղելիության արդի մեթոդները» (կլինիկական դեպք՝ պրեզենտացիա), 1 ժամ 
4. պրոֆ. Ա.Ս. Թադևոսյան, ԱՄՆ, Ֆլորիդա – «Սթրեսով պայմանավորված սեռական 
խանգարումների բուժման ժամանակակից մոտեցումները» (կլինիկական դեպք՝ 
պրեզենտացիա), 1 ժամ 
5. բ.գ.թ.   Ա.Վ. Խելայիա, Վրաստան, Թբիլիսի – «Պրոստատիտով պացիենտի սեռական 
խանգարման բուժման առանձհատկությունները» (կլինիկական դեպք՝ պրեզենտացիա), 1 
ժամ 


