
Գիտական աստիճան 

Բժշկական գիտությունների դոկտոր 
 
Կոչում 

Առողջապահության նախարարի խորհրդատու՝ ակնաբանության գծով, 
Երևան քաղաքի գլխավոր ակնաբույժ 
 
Կրթություն 

1995- 2001 
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 
 
2001-2004  
Կլինիկական օրդինատուրա՝ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարանի ակնաբուժության ամբիոնում 
 
2002-2006 
Գիտաշխատող՝ ԵՊԲՀ-ի գիտահետազոտական ինստիտուտում 
 
2004-2006 
Ասպիրանտուրա՝ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական  
համալսարանի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցում 
 

  ԱՐՏԱՇԵՍ ԱՐՏՈՅԻ ԶԻԼՖՅԱՆ 

Ակնաբույժ 
Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

Գործարար վարչարարություն (կառավարում) 
 

Տեսողության լազերային կորեկցիայի և աչքի 
միկրովիրաբուժության կենտրոնի տնօրեն 

«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոնում 

“Zilfyan EyeCare Center” կենտրոնի տնօրեն 

ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի 
Աչքի հիվանդությունների ամբիոնի վարիչ 

 

 
 



Վերապատրաստումներ 

Zeiss Meditec Mel 80 Excimer Laser-ի միջոցով կերատոկոնուսի ամենաժամանակակից 
կոմպլեքս բուժում 
2005 
Մոսկվայի Հելմհոլցի անվան ակնաբուժական կենտրոնի «Գլաուկոմա»-ի բաժնում՝ 
պրոֆ. Վ. Պ. Երիչեվի ղեկավարությամբ 
2005 
Դասընթացներ Ֆյոդորովի անվան միկրովիրաբուժության կենտրոնում «Աչքի 
առաջային հատվածի պլաստիկ վիրաբուժություն» թեմայով 
2005 
Մոսկվայի Հելմհոլցի անվան ակնաբուժական կենտրոնի «Աչքի առաջնային 
հատվածի պլաստիկ-վերականգնողական վիրաբուժության» բաժին 
2006 
Ս. Ն. Ֆյոդորովի անվան միկրովիրաբուժության կենտրոն՝ «Կատարակտի 
ֆակոէմուլսիֆիկացիա» 
2006-2009 
Ակնաբուժական բաժանմունքի վարիչ՝ ՀՀ Կենտրոնական ռազմական հոսպիտալում 
2008 
Ս. Ն. Ֆյոդորովի անվան միկրովիրաբուժության կենտրոն՝ «Գլաուկոմայի 
ախտորոշման և բուժման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» 
2008 
Միջազգային համաժողով Հելմհոլցի անվան ակնաբուժական կենտրոն՝ «Աչքի 
վնասվածքաբանություն արտակարգ իրավիճակների պայմաններում» 
2009 
Միջազգային համաժողով «Կատարակտային և ռեֆրակցիոն վիրաբուժության 
ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» թեմայով, ALCON, Իտալիա 
2009 
«Օֆտալմոֆարմոկոլոգիա», SANTEN, Ֆինլանդիա 
2009 
«Կատարակտի ֆակոէմուլսիֆիակցիա», Հնդկաստան 
2010 
Կատարակտի և ռեֆրակցիոն վիրաբույժների միջազգային համաժողով, Փարիզ, 
Ֆրանսիա 
2011 
Միջազգային համաժողով՝ «Տեսողության էքսիմեր լազերային կորեկցիա», Դուբայ 
2011 
Գլաուկոմայի համաշխարհային համագումար, Փարիզ, Ֆրանսիա 
2011 



Կատարակտի և ռեֆրակցիոն վիրաբույժների միջազգային համաժողով, ESCRS (Wet  
Lab-LASIK), կերատոկոնուսի բուժում՝ Keraring, Վիեննա, Ավստրիա 
2011 
Էքսիմեր լազերային վիրահատություն, Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա 
2011 
էքսիմեր լազերային կորեկցիա, Masterclass, Ռիգա 
2012 
 
Հելմհոլցի անվան ակնաբուժական կենտրոն՝ «Էքսիմեր լազերային կորեկցիա» 
թեմայով, Մոսկվա, ՌԴ 
2013 
Կատարակտի և ռեֆրակցիոն վիրաբույժների միջազգային համաժողով, ESCRS, 
Ամստերդամ, Նիդերլանդներ 
2013 
Keraring-ի ինպլանտացիա, Masterclass, Ամստերդամ, Նիդերլանդներ 
2013 
«Ինտրաօկուլյար ֆակիկ ոսպնյակների ներարկում բարձր կարճատեսության, 
հեռատեսության և աստիգմատիզմի դեպքում», Ամստերդամ, Նիդերլանդներ 
2014 
Կատարակտի և ռեֆրակցիոն վիրաբույժների միջազգային համաժողով, ESCRS, 
Վիեննա 
2015 
«Միջազգային համաժողով Թբիլիսի » “TIOC”, ելույթ-ներկայացում, Թբիլիսի 
  
“Advance in Lamellar Keratoplasty”, Մոսկվա 
 
Կատարակտի և ռեֆրակցիոն վիրաբույժների միջազգային համաժողով, ESCRS, 
Ամստերդամ 
2016 
 
«Միջազգային համաժողով Թբիլիսի » “TIOC”, ելույթ-ներկայացում, Թբիլիսի 
 Համատեղ հանդիպում «Գլաուկոմայի եվրոպական հասարակություն» , Իտալիա, 
Լոնդոն 
 
Կատարակտի և ռեֆրակցիոն վիրաբույժների միջազգային համաժողով, ESCRS 
2017 
«Միջազգային համաժողով Թբիլիսի» “TIOC”, ելույթ-ներկայացում, Թբիլիսի 
 
“Femtosecound Assised Cataract Surgery FLACS”, Միլան 
 



Կատարակտի և ռեֆրակցիոն վիրաբույժների միջազգային համաժողով, ESCRS 
2018 
 
“Boush and Lomb” հանդիպում  
 
“New in Teneo laser and Victus” 
 
«Միջազգային համաժողով Թբիլիսի » “TIOC”, ելույթ-ներկայացում, Թբիլիսի, 
2019 
 
Փարիզ 
Կատարակտի և ռեֆրակցիոն վիրաբույժների միջազգային համաժողով, ESCRS, 
Լիսաբոն, Հռոմ 
2020 
 
Կատարակտի և ռեֆրակցիոն վիրաբույժների հանդիպում – ելույթ, Մոսկվա 
 
«Բիզնեսի կառավարման մագիստրոս ՝ իմ պրակտիկայում», Դուբայ  
2020 
 
“New Stellaris Elite” ֆակոէմուլսացիա վերապատրաստում, Լիսաբոն 
2020 
 

Հրատարակումներ և գիտական գործունեություն 

 
Ավելի քան 100 գիտական հոդվածների հեղինակ՝ հայկական և միջազգային  

հրատարակչություններում 

2 մենագրություն 

Ակնաբուժության 1 դասագիրք «Ֆակոէմուլսիֆիկացիա» 

Գերմանիայի ակնաբուժության դասագրքերի 3 գլուխների հեղինակ 

 
Գերմանիայում լույս տեսած «Կատարակտային վիրաբուժության բարդ դեպքերը» 

գրքի հրատարակիչ 

 



Գյուտի մի քանի արտոնագրերի հեղինակ 

«Հայաստանի երիտասարդ ակնաբույժների ասոցացիայի» հիմնադիր նախագահ 

«Ակնաբույժների համահայկական ասոցացիայի» հիմնադիր նախագահ 

«Ակնաբույժների հայկական միջազգային ասոցացիայի ֊AIOC» հիմնադիր նախագահ 

 
 
Պարգևատրումներ 

Վազգեն Սարգսյանի անվան շքանշան 
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