ԿԱՐԻՆԵ ՍԱՐԻԲԵԿԻ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ, Բ.Գ.Թ.
Ծննդյան ամսաթիվ` 14.09.1956
էլեկտրոնային հասցե:

karasaribekyan@gmail.com

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1973-1980թթ.
1980-1983թթ.

Երևանի պետական բժշկական համալսարան, մանկաբուժության
ֆակուլտետ; Գերազանցության դիպլոմ
Կլինիկական օրդինատուրա` մանկաբուժություն մասնագիտությամբ
ԳԻՏԱ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

2007թ. հունիս

2008–2011թթ.
2011թ.`
մինչ այժմ

Բ.Գ.Թ. գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանություն,
Դասիչներ՝
«Առողջապահության
կազմակերպում»
և
«Մանկաբուժություն»
Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Հանրային առողջության
և առողջապահության կազմակերպման անբիոնի դոցենտ
Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
«Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում»
ամբիոնի դոցենտ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ.
սեպտեմբերի

ՀՀ
ԱՆ
Առողջապահության
Մանկաբուժության ամբիոնի վարիչ

ազգային

ինստիտուտի

22-ից մինչ այժմ
2019թ. դեկտեմբ.
5-ից մինչ այժմ

ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրենի գլխավոր
խորհրդական

1921թ.մարտօգոստոս

ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի փորձագետ,
խորհրդատու
Վերարտադրողական/մայրական
հարցերով

2019թ. հուլիսդեկտեմբեր

ՀՀ ԱՆ խորհրդատու մոր և մանկան առողջության պահպանման
հարցերով

1993-2019թթ.

Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ, ՀՀ

անհատական
առողջության

առողջապահության նախարարություն,
1989-1993թթ.

Առաջատար մասնագետ, Մոր և մանկան առողջության
պահպանման վարչություն, ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

1983-1993թթ.

Մանկաբույժ,

Հանրապետական

մանկական

կլինիկական

հիվանդանոց, կրծքի հասակի և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ/ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ/ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ

2019թ. հունիս

Երեխաների սնուցման հարցերին նվիրված միջազգային գիտաժողով,
Բելգրադ, ԱՀԿ/ՅՈՒՆԻՍԵՖ

2019 և 2018թթ. Մանկական օնկոլոգիայի հարցերին նվիրված ԱՀԿ տարածաշրջանային
գիտաժողով, Մոսկվա/2018թ., Տաշքենդ/2019թ.
2018թ.

Մանուկներին

հոկտեմբեր

միջազգային գիտաժողով, ԱՀԿ/ՅՈՒՆԻՍԵՖ, ժնև.

2017թ.,

Մոր

սեպտեմբեր

փոխանակում, Չեխիա, World Vision-Հայաստան, ՀՀ ԱՆ

2016թ.

Հիվանդ երեխաների տեսակավորում և անհետաձգելի բուժօգնություն,

հոկտեմբեր

ՀՀ ԱՆ/ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Երևան

և

բարյացակամ

մանկան

2016թ. հուլիս և Քաղաքացիական
սեպտեմբեր

առողջապահական

առողջապահության

ծառայողների

ծառայություններ,

կազմակերպման

վերապատրաստման

«Ամբողջականության հիմունքները(Integrity) պետական

փորձի

դասընթաց
ծառայության

համակարգում, Հայ պետական ծառայողների միություն ՀԿ, Երևան
2016թ. հունիս

Իմունականխարգելման

հարցերին

նվիրված

GAVI-անցումային

երկրների աշխատաժողով, WHO/GAVI, Ժնև.
2014թ.

Երեխաների թերսնուցման հիմնախնդիրների հաղթահարում, փորձի

սեպտեմբեր

փոխանակում, այց Բրազիլիա («Սովի հաղթահարման գերազանցության
կենտրոն»)

2014թ. նոյեմբ.

Հայ-Ռուսական առողջապահական առաջին ֆորում, ՀՀ ԱՆ, Երևան

2013թ.

ՄՀԻՎ ռազմավարության և Իմունոկանխարգելման ծրագրի ներդրման

դեկտեմբեր

ինտեգրացված մոտեցում, ԱՀԿ, Կոպենհագեն.

2013թ.

Նոր

նոյեմբեր

խորհրդաժողով, Լոնդոն

պատվաստումների

ներդրման

հնարավորություններ,

ԱՀԿ

2013թ.հոկտեմբ Ալյուրի հարստացման հարցերի վերաբերյալ ճանաչողական այց,
եր

Կանադա

2013թ. մայիս

Թերաճության

նվազեցման

հարցերին

նվիրված

միջազգային

կոնֆերանս, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Երևան
2013թ., հունիս

Պերինատալ բժշկության արդի հարցեր, միջազգային կոնգրես, ԱՀԿ
փորձագետ/զեկուցող, Մոսկվա

2013 հունիս

ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի 63-րդ
նստաշրջան, Ժնև.

2012թ.

Կրծքով

սնուցման

հարցերին

նվիրված

առաջին

միջազգային

դեկտեմբեր

գիտաժողով /World Brestfeeding I-st Int. Conference/, New Dely,
Հնդկաստան.

2012թ.

Մոր և մանկան առողջության բարելավում,Հազարամյակի զարգացման

փետրվար

4-րդ և 5-րդ նպատակների հասանելիությունը, JICA, Տոկիո, Ճապոնիա

2010թ.

«Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում» քաղաքացիական

հոկտեմբեր

ծառայողների վերապատրաստում, ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ

2007թ.

«Առողջապահության համակարգի արդիականացում» ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ,

մայիս-հունիս

ՀԲ/ԱԾԻԳ

2006թ.

«Հայաստանի

ժողովրդագրության

և

առողջության

հարցերի

օգոստոս

հետազոտություն. փորձի փոխանակում» - USAID, Վաշինգտոն, ԱՄՆ

2005թ.

«Դեռահասներին բարյացակամ առողջապահական ծառայությունների

նոյեմբեր

ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում, TOT ծրագիր՝ իրականացված
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հովանավորությամբ, Երևան

2005թ. հուլիս

«Կրծքով սնուցման փոխարինիչների մարքետինգի միջազգային կոդի
կիրառման» ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ենթատարածաշրջանային դասընթաց ICDC,
Երևան

2005թ. հունիս- «Թվերից այն կողմ» դասընթաց՝ «Հղիությունը դարձնելով անվտանգ»
հուլիս

ծրագրի շրջանակներում, ԱՀԿ երկրորդ տարածաշրջանային սեմինար,
Երևան

2005թ. ապրիլ- «Մանկաբուժության ժամանակակից խնդիրները» ծրագիր

(որպես

հունիս

ծրագրի համակարգող և դասախոս), Երևան

2005թ. մայիս

Կառավարչական ունակությունների զարգացում, DFID-Անգլիա, Երևան

2004

Գենդերային և վերարտադրողական առողջություն և իրավունք, ԱՀԿ,

հոկտեմբեր

Ալմաթի

2004թ.

«Մանկական

հիվանդությունների

սեպտեմբեր

նախատեսված

բժշկական

ինտեգրացված

հաստատությունների

վարում»

աշխատողների

համար, Երևան
2004թ. հունիս

«Երեխաների առողջություն՝ հանուն զարգացման», ԱՀԿ, TOT, Մոլդովա

2003թ.

«Անգլերեն 4–րդ մակարդակ» ընդլայնված ծրագիր, Հայաստանի

փետրվար

Ամերիկյան Համալսարան, Երևան

2002թ. օգոստ. «Նորածինների խնամք և կրծքով սնուցում», WHO/TOT, Երևան
2001թ. հուլիս

«Մորից երեխային ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման կանխարգելում», ԱՀԿ,
ՅՈՒՆԻՍԵՖ, TOT, Կիև, Ուկրաինա

1999թ.

«Կրծքով

սնուցում,

վերապատրաստման

դեկտեմբեր

երկրների համար», դասավանդող, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Թբիլիսի

1999թ.

Գլոբալ ֆորում, Վելսթարտ ինթերնեյշնալ, Սան Դիեգո, Կալիֆորնիա,

հոկտեմբեր

ԱՄՆ

1999թ.

«Բուժաշխատողները

հոկտեմբեր

Երեխաների առողջապահական հաստատություններ (շարունակական

և

կրծքով

դասընթաց

սնուցումը`

ապագայի

Կովկասյան

սնուցում»

մասնագիտական զարգացման կենտրոն), Սան Դիեգո, Կալիֆորնիա,
1996թ. ապրիլ

«Դեռահասների սեռական և վերարտադրողական առողջությունը»,
Դասավանդողների ուսուցում, ՀՀ ԱՆ

1995թ.

«Վերարտադրողական

հոկտեմբեր

առողջապահական

առողջության

ասպեկտները»,

ծրագրի

Գիտաժողով,

հանրային
ԱՀԿ,

ՄԱԿ-ի

բնակչության հիմնադրամ, ՀՀ ԱՆ, Երևան
1995թ.

«Կառավարման գործնական հմտություններ», ՀՀ Կառավարման դպրոց,
Երևան

1994թ.

Երեխաների

առողջության

նոյեմբեր-

համագործակցության

դեկտեմբեր

գործակալության կրթության զարգացման ակադեմիա, Վաշինգտոն,

ծրագիր,

ոլորտում
Միջազգային

տեխնիկական
զարգացման

ԱՄՆ

ԱՄՆ
1994թ.

«Նորածինների վերակենդանացման հարցերի ուսուցում», Հարվարդի

դեկտեմբեր

բժշկական քոլեջ, ԱՄՆ

1993թ.

ԱՀԿ; ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Վելսթարտ ինթերնեյշնալ «Կրծքով կերակրման

սեպտեմբեր

կառավարման հարցերի և երեխային ուղղված հիվանդանոցային
նախաձեռնություն», Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ

1993թ. մարտ

Կանանց առողջություն և իրավունք, տարածաշրջանային գիտաժողով,
ԱՀԿ, Վիեննա, Ավստրիա
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ.,
մայիսից

Հայկական
բժշկական
հանձնաժողովի նախագահ

ասոցիացիայի

անդամ,

Վերստուգիչ

2014-2016թթ.

ՀՀ առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբույժ

2007թ.-ից

Մանկական բժիկների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համակարգող

1. Ծրագրերի մշակում, համակարգում
1994, «Սուր դիարեային հիանդությունների վարում» և «Սուր շնչառական
վարակների վարում» ծրագրեր
1996, Կրծքով սնուցման խրախուսման ազգային ծրագիր
2002,«Մորից երեխային ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման կանխարգելում»
2003-2007թթ. Գենդերային ուղղորդում և Կանանց առողջություն, ԱՀԿ
ծրագրի երկրի համակարգող/պատասխանատու
2. ՀՀ ԱՆ քաղաքականության և ռազմավարական փաստաթղթերի
մշակում/հաստատված ՀՀ Կառավարության կողմից.
Մոր և մանկան առողջության պահպանման 2003-2015թթ.
ռազմավարություն,
Կրծքով
սնուցման
խրախուսման
և կաթնախառնուրդների
շրջանառության մասին/Գովազդի արգելքի մասին ՀՀ օրենքներ, 1996 և
2014թթ.:
Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական
իրավունքի մասին ՀՀ օրենք և լրացում/փոփոխություններ, 2002թ.,
2010թ, 2015թ. և 2016թ.,

Վերարտադրողական առողջության բարելավման 2016-2020թթ.
ազգային ռազմավարություն,
Երեխաների և դեռահասների առողջության բարելավման 20162020թթ. ազգային ռազմավարություն:
ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏ
2021թ․

2020-21թթ․

Արտակարգ իրավիճակներում Վերարտադրողական առողջության
պահպանմանն
ուղղված
առողջապահական
ծառայությունների
պատրաստվածության
գնահատում։
Հայաստանի
իրավիճակի
վերաբերյալ զեկույց և միջոցառումների պլան, ՄԱԿ-ի Բնակչության
հիմնադրամ
Արգանդի

վզիկի

քաղցկեղի

դեմ

պայքարի

ռազմավարության

տարածաշրջանային գնահատում, Հայաստանի իրավիճակի զեկույց,
ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ
2019թ. մայիս-

Պարենային անվտանգության և սոցիալական արդյունավետության

հունիս

հիմնահարցեր,

տարածաշրջանային

աշխատաժողով,

Ծաղկաձոր,

Պարենի Համաշխարհային Ծրագիր
2018-2019թթ.

Մարդու

իրավունքների

պաշտպանության

համընդհանուր

պարբերական 4-րդ և Երեխայի իրավունքների պաշտպանության
միջազգային կոնվենցիայի 3-4-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում
2014-2015թթ.

Վաղ

տարիքի

երեխաների

առողջություն

և

սնուցում`

կրթական

մոդուլների և ուղեցույցների մշակում («0-5տ. երեխաների սնուցում»
Մանկան զարգացում և աճ) ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 2014թ., Ինստիտուցիոնալ
համագործակցությունը սոցիալական ոլորտի ծառայությունների միջև
(Առողջապահության ոլորտ), Հայեցակարգ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 2015թ.,
ՄԱԿ-ի
1994-2015թթ.

Մոր

և

փաստաթղթերի

մանկան

առողջության

տեղայնացում/մշակում.

հարցերին

«Կանանց

առնչվող

առողջության

ուրվագիծ, ԱՀԿ (SSA-1994); Իրավիճակի վերլուծություն – ՅՈՒՆԻՍԵՖ
(SSA – 1994, 1998); Կանանց առողջությունը անցումային տարիքում –
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր (SSA - 1999); UNGASS-ի ազգային զեկույց,
Գագաթաժողովի հիմնական նպատակները՝ կապված երեխաների
առողջության հարցերի հետ (UNICEF - 1999); Վերարտադրողական և
սեռական

առողջության

եվրոպական

տարածաշրջանային

ռազմավարություն (WHO/Euro - 2000); Աղքատության կրճատման
ազգային

ռազմավարություն;

նպատակների

Հազարամյակի

հասանելիության գնահատում

2015թ.).
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ/ՓՈՐՁԱԳԵՏ

զարգացման

(UNDP – 2003թ. և

2021թ. մարտ-

ՄԱԿ-ի

Բնակչության

օգոստոս

Վերարտադրողական/մայրական առողջության հարցերով

2019-2021թթ.

ՄԱԿ-ի

պարբերաբար

դեռահասների առողջության և սնուցման հարցերով

2004թ.

CARK – UNICEF Մոր և մանկան առողջության պահպանման միջազգային

Մանկական

հիմնադրամի

հիմնադրամի

անհատական

փորձագետ

ֆորումի զեկուցող/հաշվետվության պատրաստում,

խորհրդատու

Երեխաների

և

VII forum-CARK

(Հատուկ համաձայնագիր -2003)
2003թ.

ՅՈՒՆԻՍԵՖ Ուզբեկստան- «Մայրական առողջության պահպանման և
մոր և մանկան առողջության պահպանման ազգային ռազմավարության»
իրականացման աջակցություն (Հատուկ համաձայնագիր -2003)

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1998-2020թթ.

Մոր և մանկան սնուցման կարգավիճակի ազգային հետազոտություն,
1998թ. համակարգող,
Մանկական

մահացության

ցուցանիշերի

միտումների

գնահատում

/Հետազոտություն և վերլուծություն/, 2001թ. ազգային խորհրդատու
Ելակետային հետազոտություն՝ Գեղարքունիքի մարզում երեխաների
խնամքի հարցում ծնողական գիտելիքների գնահատում – 2002թ.,
խորհրդատու
Ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն –
2000թ., 2005թ․, 2010թ., 2015-2016թթ., Ծրագրի բժշկական տնօրեն
Մանկական

հիվանդանոցային

օգնության

որակի

գնահատման

ելակետային (2011թ.) և միջանկյալ հետազոտություններ (2013թ.),
Մանկական մահացության և մեռելածնության դեպքերի հաշվառման և
գրանցման

ընթացակարգերի

ուսումնասիրություն,

2016թթ.,

խորհրդատու
Մանկական

պատրոնաժ

խնամքի

ծառայությունների

իրավիճակի

վերլուծություն և գնահատում, 2018թ., փորձագետ;
ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻ, ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

 Հղիության արհեստական ընդհատումների պայմաններն ու ընթացակարգը
սահմանող ՀՀ կառավարության որոշում (հաստատված 2012-ին)
 Երեխաների և դեռահասների առողջության և զարգացման 2010-2015թթ ազգային
ռազմավարություն (հաստատված 2009-ին) և Երեխաների և դեռահասների
առողջության բարելավման 2016-2020թթ. ազգային ազգային ռազմավարություն
(հաստատված 2016-ին):
 Վերարտադրողական

առողջության

2007-2015թթ.

ազգային

ծրագիր

(հաստատված 2007-ին) և Վերարտադրողական առողջության բարելավման 20162020թթ. ազգային ռազմավարություն(հաստատված 2016-ին):
 Մոր

և

մանկան

առողջության

պահպանման

2003-2015թթ

ազգային

ռազմավարություն (հաստատված 2003-ին)
 Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների
մասին ՀՀ օրենք և լրացումներ (ընդունված 2002թ. և 2016թ.)
ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
 Երեխաների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա 2001, 2007, 2010, 2014
 Հազարամյակի զարգացման նպատակների ձեռքբերումների գնահատման զեկույց
(ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր– 2009), 2015
 Մոր և մանկան առողջության իրավիճակը Հայաստանում,զեկույց,ԱԱԻ, 2020թ,
 Մոր և մանկան առողջության Տարեգիրք, ՀՀ ԱԱԻ, 2020թ
ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ, ՆՅՈՒԹԵՐ
Շուրջ 60 հոդված, երեք ուսումնական ձեռնարկ, 5 կրթական մոդուլ/ուղեցույց:
Հիմնական հրատարակումները.
1.

“ՀԺԱՀ 2010 և 2016” ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԱՎԾ , հետազոտության արդյունքների Զեկույց.

2. Վաղ

մանկական

սնուցման

ուղեցույց;

ՀՀ

ԱՆ,

ՅՈՒՆԻՍԵՖ,

2011,

2013թթ.

(համահեղինակ)
3. Առավել տարածված մանկական հիվանդությունների կառավարում ԱԱՊ օղակում,
Ուսուցողական նյութերի հավաքածու, ՀՀ ԱՆ USAID, 2009, (համահեղինակ)
4. «Վերահսկողությունն

ու

մոնիթորինգը

որպես

մանկական

արդյունավետ կառավարման բանալինելրից մեկը» ծրագիր.
համահայկական բժշկական կոնգրես 2009, (համահեղինակ)

հիվանդությունների
Աբստակտ;

10 –րդ

5. «Մանկական

մահացության

և

ծնունդների

դասակարգման

և

գրանցման

ընթացակարգերի մեթոդաբանությունը ՀՀ-ում» ձեռնարկ; հաստատված ՀՀ ԱՆ
կողմից 12.09.2005; N 824 –Ա, Yerevan, 2005 (հեղինակ)
6. «Մանկաբուժության ժամանակակից խնդիրները» մանկաբուժության ձեռնարկ ԱԱՊ
օղակի բուժաշխատողների համար 2005 (համահեղինակ)
7. «Երեխաների

առողջության

պահպանման

կլինիկական

չափորոշիչները»

մեթոդաբանական ձեռնարկ՝ հաստատված ՀՀ ԱՆ կողմից 20.04. 2005 թիվ 375-Ա,
(համահեղինակ)
8. «Մանկական մահացության պաշտոնական վիճակագրությունը և այլընտրանքային
հետազոտության արդյունքները»; գիտական հոդված ԳԱԱ «Բժշկագիտությունը
Հայաստանում» գիտական հանդեսում, T XLV Т 2 (հեղինակ)
9. «Կրծքով սնուցումը, մանկական սնուցումը ՀՀ-ում» հոդված՝ Բժշկական ամսագրում, N
2, 2005
10. «Կանանց առողջությունը ՀՀ-ում», 1998. Լրացված՝ 2000-ին. ՀՀ ԱՆ և ԱՀԿ
համագործակցության շրջանակներում
11. «Կանանց առողջության զեկույց. Անցումային տարիքի ազդեցությունը» 1999, UNDP
12. ՀԺԱՀ- 2000, 2010, ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԱՎԾ Բժշկական տնօրեն
13. ՀՀ-ում կանանց և երեխաների իրավիճակի վերլուծություն 1998, 2005 ՅՈՒՆԻՍԵՖ,
ՀՀ կառավարություն
14. Երեխաների առողջության համաշխարհային գագաթաժողով. Ազգային զեկույց 2000
– ՀՀ ԱՆ
15. ՀՀ-ում երեխաների և կանանց առողջության և սնուցման իրավիճակի վերլուծություն –
Իտալիայի Սնուցման ազգային ինստիտուտ, ՀՀ ԱՆ, ՅՈւՆԻՍԵՖ, ՊՀԾ,
1998.

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայերեն

գերազանց

Ռուսերեն

գերազանց

Վրացերեն

բավ

սեպտեմբեր

Անգլերեն

լավ

Համակարգչային հմտություններ: Word, Excel, Microsoft, PowerPoint
Ընտանեկան կարգավիճակը. ամուսնացած, 2 զավակ, 4 թոռնիկ

