
 

 

       
 
 

Armenian Medical Fund 

«Սնուցումը՝ որպես կարևոր բանալի տնտեսական զարգացման համար: 

Իրավիճակը Հայաստանում» 
 

Միջազգային համաժողովի օրակարգ                                                                                                    

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Ալեք և Մարի Մանուկեան սրահ                             

Մայիսի 26-27, 2014  

 Օր 1՝ մայիսի  26, 2014թ. 

Երեխայի սնուցումը Հայաստանում 

8:30-9:00 Գրանցում 

9:00-9:20 Ողջույնի խոսք և բացման արարողություն:   

Համաժողովի կազմակերպիչների և հովանավորների ներկայացում: Կիմ Հեքիմյան 

(Կոլումբիայի համալսարան) 

 

Արմեն Մուրադյան, ՀՀ Առողջապահության նախարար 

 9:20 - 12:45 Մաս I:  Երեխաների թերսնուցումը  

Ռիչարդ Դեկելբաում (Կոլումբիայի համալսարան) 

 
9:20 - 9:50 Կարինե Սարիբեկյան (ՀՀ առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության 

պահպանման վարչություն), «Երեխաների թերսնուցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. 

Իրավիճակի վերլուծություն, լուծման ռազմավարությունը» 

 

 
9:50-10:20 Ռիչարդ Դեկելբաում (Կոլումբիայի համալսարան), «Ընդհանուր ակնարկ սնուցման կրկնակի 

բեռի վերաբերյալ՝ այս համաժողովի արդիականությունը» 

10:20 – 10:50 Էնդրյու Թորն-Լիման (Կոլումբիայի համալսարան): «Սնուցման վերաբերյալ գնահատումներ և 

ծրագրեր՝ հասցեագրելու թերաճ երեխաների խնդիրը՝ առկա փաստերը և լավագույն փորձը»   

10:50 – 11:10 Սուրճի ընդմիջում 

11:10 – 11:40 Շերոն Ակաբաս (Կոլումբիայի համալսարան), «Սննդարար նյութերի պարունակությունը 

ուտելիքում: Ի՞նչ է հարկավոր ավելացնել հացին և կարտոֆիլին՝ առողջ սնունդ ունենալու 

համար» 
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13:45- 15:15 Մաս II:  Երեխաների սնուցմանը վերաբերող առկա գնահատումները և ծրագրերը 

Հայաստանում 

Նաիրա Ղարախանյան  (ՎՎՀ)   

13:45 -14:05 Կիմ Հեքիմյան (Կոլումբիայի համալսարան), «Հայաստանում կրծքով կերակրման խրախուսման 

ծրագրից քաղված դասերը» 

14:05-14:30 Համբարձում Սիմոնյան (ՀՕՖ), «Միջ-ոլորտային մոտեցմամբ աղքատության նվազեցմանն 

ուղղված սնուցման ծրագրերը, Տավուշ, ՀՀ 2014» 

14:30-15:00 Վիկտորիա Սարգսյան (ՎՎՀ) և Անահիտ Դեմիրճյան (ՀԱՀ),  «Մինչև հինգ տարեկան 

երեխաների մոտ թերսնուցման և անեմիայի տարածվածությունն ու ռիսկի գործոնները ՀՀ 

Արագածոտնի մարզի Թալին շրջանում»; «Երևանում երեխաների թերսնուցման մասին 

հավելյալ տվյալներ» (ՀԱՀ) 

15:00 – 15:15 Քննարկում 

 15:15 – 15:30 Սուրճի ընդմիջում 

15:30-17:00 Մաս III:  Երեխաների սնուցմանը վերաբերող առկա գնահատումները և ծրագրերը 

Հայաստանում 

Վարդուհի Պետրոսյան  (ՀԱՀ) 

15:30-15:50 Սերգեյ Սարգսյան (Արաբկիր բժշկական կենտրոն/Երեխաների և դեռահասների առողջության 

ինստիտուտ), «Հայաստանի դպրոցականների սննդակարգը՝ որպես ոչ վարակիչ 

հիվանդությունների առաջացման ռիսկի գործոն» 

15:50-16:10 Ռուզաննա Մանուկյան (ՎՎՀ), «Վորլդ Վիժնի սնուցման վերաբերյալ համայնքային ուսուցման 

և օժանդակության մոդելը Հայաստանում» 

16:10 – 17:00 

 

 

 

Քննարկում 

 

 

 

 

 

 

11:40 – 12:15 Յուջին Դինկևիչ (Կոլումբիայի համալսարան), «Աճի կորագծի կանոնավոր կիրառումը՝ 

ինչպե՞ս բացահայտել խնդիրները և միջամտել» 

12:15- 12:45 Քննարկում 

12:45 – 13:45 Ճաշի ընդմիջում 
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Օր 2՝  մայիսի  27, 2014թ. 

Սնուցումը ողջ կյանքի ընթացքում 

9:00-10:15 Մաս IV: Սնուցում և ոչ վարակիչ հիվանդություններ 

Ջոն Բիլեզիկյան (Կոլումբիայի համալսարան) 

9:00-9:20 Շերոն Ակաբաս (Կոլումբիայի համալսարան),  «Կյանքի ընթացքում համակարգային մոտեցում 

Ճարպակալմանը և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանը» 

9:20-9:40 Ջոն Բիլեզիկյան (Կոլումբիայի համալսարան), «Շաքարային դիաբետ՝ գլոբալ և տեղային 

համաճարակ» 

9:40-10:00 Ռիչարդ Դեկելբաում (Կոլումբիայի համալսարան), «Սրտային հիվանդությունների ռիսկի 

կանխարգելելի գործոնները երեխաների և մեծահասակների մոտ» 

10:00-10:15 Քննարկում 

10:15 – 11:35 

 

Մաս  V: Սնուցման վերաբերյալ կրթություն, դասընթացներ և ա ռկա  կարողություններ 

 Միքայել Նարիմանյան (ԵՊԲՀ) 

10:20- 10:40 Միքայել Նարիմանյան (ԵՊԲՀ), «Սնուցման վերաբերյալ կրթության  ընթացիկ  իրավիճակը 

Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, շարունակական կրթության և 

վերապատրաստման ոլորտներում» 

 

կրթության կրթություն և մասնագիտական դասընթացներ/ուսուցում» 

10:40 – 11:00 Սուսաննա Հարությունյան (ԵՊԲՀ), «Թերաճի նվազեցմանն ուղղված սնուցման վերաբերյալ 

դասընթացների մարտահրավերները  Հայաստանում» 

11:00 – 11:20 Շերոն Ակաբաս (Կոլումբիայի համալսարան), «ԱՄՆ-ում առողջապահական մասնագիտական 

կրթության մեջ սնուցման մասին դասընթացներ ներառելու մարտահրավերները» 

11:20-11:35 Քննարկում 

11:35 – 11:50 Սուրճի ընդմիջում 

 

 



 

 

       
 
 

Armenian Medical Fund 

11:50 – 13:45 Մաս  VI: Սնուցման կլինիկական խնդիրները  

Ռիչարդ Դեկելբաում (Կոլումբիայի համալսարան) 

 

 

 

 

 

1:50 – 12:15 Ջոն Բիլեզիկյան (Կոլումբիայի համալսարան), «Վիտամին D, կալցիում և ոսկրերի 

առողջություն՝ դրանց կարևորությունը Հայաստանում»  

12:15 - 12:40 Էնդրյու Թորն-Լիման (Կոլումբիայի համալսարան), «Առողջական հատուկ  խնդիրներով 

մարդկանց սնուցումը: տուբերկուլյոզով հիվանդների օրինակը» 

12:40 – 13:15 Յուջին Դինկևիչ (Կոլումբիայի համալսարան), «Կովի կաթ, մանկական կաթնախառնուրդներ, 

կրծքի կաթ ՝ դրանց ազդեցությունը նորածինների և երեխաների առողջության վրա» 

13:15 – 13:45 Ռիչարդ Դեքելբաում (Կոլումբիայի համալսարան), Ոչինչ չանելու գինը՝ քննարկում և 

համաժողովի փակումը 

 


