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Ծննդյան թիվ
Ամուսնական վիճակ

30 / 05 / 1979
Ամուսնացած, երկու որդի, մեկ դուստր

Աշխատավայր
ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի նյարդաբանության և
նեյրովիրաբուժության ամբիոնի վարիչ
ՀՀ ԱՆ խորհրդատու նյարդաբանության գծով
«Սոմնուս» նյարդաբանական կլինիկա, քնի և շարժողական խանգարումների կենտրոն
• Նյարդաբան, քնի մասնագետ, կլինիկայի ղեկավար
Մասնագիտական
փորձ,
որակավորումներ և
կրթություն

16.09.2014
Քնի հետազոտման եվրոպական միության (European Sleep Research
Society/ESRS examination for sleep experts) քնի բժշկության որակավորման եվրոպական
քննություն, ESRS 22-րդ կոնգրեսի ընթացքում, Տալին, Էստոնիա
• Սոմնոլոգ - քնի բժշկության փորձագետի որակավորում
2011-2014

International League against Epilepsy (ILAE) VIREPA distant education
courses. ա․ էլեկտրաուղեղագրության, բ․ էպիլեպսիայի ժամանակ
հոգեբուժական ասպեկտները, գ․քուն և էպիլեպսիա երեք մասնագիտացված հեռահար
կրթական ծրագրերի մասնակից
2011 – մինչ օրս
«Սոմնուս» քնի և շարժողական խանգարումների կլինիկա,
• Նյարդաբան, քնի մասնագետ
2010 – 2014
ԵՊԲՀ հետբուհական ուսուցման ամբիոնի նյարդաբանության
ամբիոն, Էպիլեպտոլոգիայի հանրապետական կենտրոն, «Էրեբունի» ԲԿ
•

Դոկտորանտ, «Քնի առաջնային խանգարումների տարածվածությունը և դերը
էպիլեպսիայի ժամանակ» դոկտորական թեզ, աշխատանքը ավարտական
փուլում է, նյութը հավաքված է, տպագրվում են արդյունքները

2008 – 2010

2009
•

«Բարեկամ» ԲԿ փոխտնօրեն և Քնի խանգարումների կենտրոնի
ղեկավար, բժիշկ-նյարդաբան, քնի խանգարումների մասնագետ

ԵՊԲՀ նյարդաբանության ամբիոն
Ասիստենտ

2005 – 2008
ԵՊԲՀ նյարդաբանության ամբիոն, Էպիլեպտոլոգիայի
հանրապետական կենտրոն, «Էրեբունի» ԲԿ նյարդաբանության բաժանմունք

•

Նյարդաբանության ասպիրանտ

«Կյանքի որակի քանակական գնահատումը էպիլեպսիայով հիվանդների մոտ»
թեկնածուական թեզ, հաջողությամբ պաշտպանվել է 24.07.2008 թ-ին

Լրացուցիչ
վերապատրաստումներ
և մասնագիտական
փորձ

2002-2005
ԵՊԲՀ նյարդաբանության ամբիոն, Էպիլեպտոլոգիայի հանրապետական
կենտրոն, «Էրեբունի» ԲԿ, կլինիկական օրդինատոր
• Բժիշկ-նյարդաբան
1996 – 2002
Մխիթար Հերացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան
• Բուժական ֆակուլտետ
1985 – 1995
ք. Երևանի Ն. Ստեփանյանի անվան N71 միջնակարգ դպրոց
«Խորեա և հարակից հիվանդություններ» կուրս, մայիս 25-26, 2018, Պոզնան,
Լեհաստան։ Կազմակերպիչ՝ Շարժողական խանգարումների միջազգային միություն,
եվրոպական սեկցիա (MDS-ES)
SITS-EAST and ESO-EAST Research workshop գիտահետազոտական մեթոդների և
բիոստատիստիկայի SITS-EAST and ESO-EAST Research workshop, Բռնո, Չեխիա,
նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 2015թ.
Վերապատրաստում նյարդաբանության / քնի խանգարումների ոլորտներում
American Austrian Foundation – Open Medical Institute ծրագրի շրջանակներում,
նյարդաբանական կլինիկա, Իննսբրուկի բժշկական համալսարան, հոկտեմբերի 6-31,
2014թ., Իննսբրուկ, Ավստրիա
Խորհրդի անդամ և «Քունը և էպիլեպսիան» վերնագրով դասախոսություն “Advancing
the Understanding of Basics of Sleep Science and Sleep Medicine” քնի խանգարումներին
նվիրված միջազգային ամառային դպրոցի ժամանակ, 23-27.06.2014, Չակվի,
Վրաստան
European Sleep Research Society Travel Grant for Young Researchers գրանտային ծրագրի
շահող, որի շրջանակներում, 2-շաբաթյա վերապատրաստում, քնի խանգարումներին
և էպիլեպսիային վերաբերող նոր մեթոդների յուրացում, Լուգանոյի ռեգիոնալ
հիվանդանոցի Քնի և էպիլեպսիայի կենտրոնում, մայիս 2014թ., Լուգանո, Շվեյցարիա
Մասնակցություն և բանավոր ելույթ «Անհանգիստ ոտքերի համախտանիշի և քնած
վիճակի ոտքերի պարբերական շարժումների դերը էպիլեպսիայի ժամանակ»,
Անհանգիատ ոտքերի համախտանիշի հետազոտման եվրոպական խմբի (EURLSSG)
տարեկան համդիպման ժամանակ, դեկտեմբեր 2013թ., Մյունխեն, Գերմանիա
Մասնակցություն Պարկինսոնի հիվանդության և այլ շարժողական խանգարումների
միության եվրոպական սեկցիայի ամառային դպրոցին, հուլիս 2013թ., Լոնդոն,
Միացյալ Թագավորություն
Խորհրդի անդամ FENS-IBRO “From Sleep Science to Sleep Medicine” ամառային
դպրոցին, հուլիս 2013թ., Կազբեգի, Վրաստան
Մասնակցություն և բանավոր ելույթ, Անհանգիատ ոտքերի համախտանիշի
հետազոտման եվրոպական խմբի տարեկան համդիպման ժամանակ, դեկտեմբեր
2012թ., Մյունխեն, Գերմանիա
Քնի հետազոտման եվրոպական միության (ESRS) և Եվրամիության (EU) համատեղ
կրթական ծրագիր, մեկական տեսական (Բերտինորո, Իտալիա) և գործնական (Լիոն,
Ֆրանսիա) վերապատրաստում, նաև եզրափակիչ սիմպոզիումին (Կլոստեր Զեոն,
Գերմանիա) բանավոր զեկույց և կլինիկական գիտական սեսիայի համանախագահ,
2010 թ.
Նյարդաբանական միությունների եվրոպական ֆեդերացիայի (EFNS) կրթական
ծրագրով վերապատրաստում InselSpital համալսարանական կլինիկայի
նյարդաբանության կենտրոնում, Էպիլեպսիայի և քնի խանգարումների
բաժանմունքում, Բերն, Շվեյցարիա 2007 թ.

Ընդդեմ էպիլեպսիայի միջազգային լիգայի «Էպիլեպսիայի ֆարմակոլոգիական
բուժման հիմունքները» սեմինարի մասնակից, Էյլատ, Իսրայել 2007 թ.
Քնի բժշկության ամերիկյան ակադեմիայի (AASM) կրթական (ֆելոուշիփ) ծրագիր,
Cleveland Clinic Foundation-ի Քնի խանգարումների կենտրոնում վերապատրաստում,
Քլիվլենդ, Օհայո, ԱՄՆ 2006 թ.
Cornell համալսարանական նյարդաբանական կլինիկայում՝ էպիլեպսիայի, քնի
խանգարումների, դեմենցիաների, գլխացավի, շարժողական խանգարումների
մասնագիտացված կենտրոններում վերապատրաստում, Նյու Յորք, Նյու Յորք, ԱՄՆ
2006թ.
Մասնակցություն «Բիոստատիստիկայի հիմունքները» դասընթացին, Հայկական
բժշկական ասոցիացիա, 2004 թ.
Մասնակցություն ինսուլտին նվիրված “Tbilisi 2003: Stroke Prevention, Diagnosis and
Treatment”, 2nd International Stroke Society Regional Meeting” սեմինարին, մայիս 2003 և
սեպտեմբեր 2006, Թբիլիսի, Վրաստան
Տասնյակ միջազգային մասնագիտական հայաստանյան և միջազգային
կոնֆերանսների մասնակից և կազմակերպիչ
Կլինիկական դասախոսություններ ընդհանուր նյարդաբանությամբ, քնի
խանգարումներով, էպիլեպսիայով, շարժողական խանգարումներով,
նեյրոինֆեկցիաներով և այլ նյարդաբանական թեմաներով, հաճախակի journal club
տիպի հանդիպումներ

Մասնագիտական
հասարակական
գործունեություն

05.05.2018-ից Քնի հետազոտման եվրոպական միության (ESRS) Քնի ազգային
միությունների ասամբլեա (ANSS)
• Գործադիր կոմիտեի անդամ
2010-ից ցայսօր
«Քնի խանգարումների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ
• Հիմնադիր նախագահ
2003 – 2004 Հայաստանի նյարդաբանների գիտա-պրակտիկ միության քարտուղար,
երիտասարդ նյարդաբանների կոմիտեյի ղեկավար, գործառույթներն են եղել
երիտասարդ հայ նյարդաբանների ինտեգրումը, կոնֆերանսների կազմակերպումը,
միջազգային կապերը և այլն
2003 – 2010
Հայկական Բժշկական Ասոցիացիայի նյարդաբանության սեկցիայի
հիմնադիր ղեկավար, նյարդաբանական կոնֆերանսներ,կապ Հայաստանի
նյարդաբանների գիտա-պրակտիկ միության հետ

Խմբագրական փորձ

Armenian Journal of Health and Medical Sciences – գլխավոր համախմբագիր
Sleep Medicine - reviewer
Journal of Clinical Sleep Medicine - reviewer
European Medical Journal Neurology – reviewer-ական խորհրդի անդամ
(EMJ Neurology, Peer review panel member, 2017)
Neurological Sciences – reviewer

Գիտահետազոտական
ծրագրեր

-

Քնի խանգարումների դերն էպիլեպսիայի ժամանակ (Role of Sleep Disorders in
Epilepsy)
Քնի խանգարումների տարածվածությունը Հայաստանում (համաճարակաբանական
հետազոտություն) (Prevalence of Sleep Disorders in Armenia (epidemiologic study))
Անհանգիստ ոտքերի համախտանիշը և բարձրություն (Միջազգային կոլաբորացիոն
ծրագիր, պրոֆ: Յան Ուլֆբերգ) (RLS and altitude (International collaborative project, Prof.
Jan Ulfberg))

Նեյրոգենետիկական հիվանդությունների և Սինատոպաթիաների մոլեկուլյար
հիմքերի հայտնաբերում և բնորոշում Հայաստանում: Սինապտոպաթիաների և
Պարօքսիզմալ Համախտանիշների (SYNaPS) Միջազգային Համագործակցություն
(Identification and characterization of the molecular basis of Neurogenetic disorders
and Synaptopathies in Armenia: The Synaptopathies and Paroxysmal Syndromes
(SYNaPS) International Collaboration)); Պարկիսոնի Հիվանդության Գենոմիկայի
Միջազգային Կոնսորտիում (International Parkinson Disease Genomics Consortium
(IPDGC)) (պրոֆ. Հենրի Հոլդեն, Քուին Սքուերի Նյարդաբանության ինստիտուտ,
Լոնդոնի Համալսարանական Քոլեջ (UCL)):
- ENIGMA-PD (պրոֆ. Իսբրանդ վան դեր Վերֆ)
Էպիլեպսիա, քնի խանգարումներ, շարժողական խանգարումներ, գլխացավ,
դեմենցիա, դեպրեսիվ-տագնապային խանգարումներ, ԷԷԳ, պոլիսոմնոգրաֆիա,
CPAP-թերապիա
-

Պրոֆեսիոնալ
հետաքրքրություններ

Պրոֆեսիոնալ
անդամակցություններ

2021 – Անհանգիստ ոտքերի համախտանիշի միջազգային հետ-կան խումբ (IRLSSG)
2010 – Քնի խանգարումների հայկական ասոցիացիա
2010 – Շարժողական խանգարումների հայկական խումբ
2008 - Անհանգիստ ոտքերի համ-շի եվրոպական հետ-ն խումբ (EURLSSG)
2008 – Քնի հետազոտման եվրոպական միություն (ESRS)
2006 – Շարժողական խանգարումների միջազգային միություն (MDS)
2006 – Քնի բժշկության համաշխարհային ասոցիացիա (WASM)
2006 – Քնի բժշկության ամերիկյան ակադեմիա (AASM)
2003 – Նյարդաբանական միությունների եվրոպական ֆեդերացիա (EFNS)
2003 – Հայաստանի նյարդաբանների գիտա-պրակտիկ միություն
2003 – Հայկական Բժշկական Ասոցիացիա (ARMEDA)
2002 – Ընդդեմ էպիլեպսիայի հայկական ազգային լիգա (ANLAE)
1998 – 2001 Բուժական ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ, ԵՊԲՀ
1998 – Հայաստանի Կարմիր Խաչի Կազմակերպություն
1997 – 2002 Բժիշկ ուսանողների գիտական ընկերություն (ՈՒԳԸ), ԵՊԲՀ
1996 – 1999 Ուսանողական արհկոմիտե, ԵՊԲՀ

Ստացած
մրցանակները

Լավագույն ուսանողական գիտական աշխատանք, «Էպիլեպսիայով հիվանդների կյանքի
որակը. Arm-QOLIE-PRO հարցաթերթիկի պատրաստում և տեստավորում», Բժիշկ
ուսանողների հոբելյանական կոնֆերանսի նյութեր, ԵՊԲՀ ՈՒԳԸ 55-րդ տարեդարձ, 2003
Լավագույն ուսանողական գիտական աշխատանք, «Ֆիզիկական ստրեսի պայմաններում
միոկարդիալ մազանոթների պատասխանը փորձում» (Կենսաբանության ամբիոն), Բժիշկ
ուսանողների հոբելյանական կոնֆերանսի նյութեր, ԵՊԲՀ ՈՒԳԸ 50-րդ տարեդարձ, 1998
Հաղթող, կենսաբանությունից 3-րդ ԵՊԲՀ ուսանողական օլիմպիադա, 1997

Գործնական
ունակություն-ները

MS Office, Internet, SPSS, NCSS

Լեզուներ
Ազատ գրավոր և խոսակցական անգլերեն, գերազանց գրավոր և խոսակցական
հայերեն և ռուսերեն

