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Оганес Вазгенович Саруханян

HovhannesV. Sarukhanyan

ԵՊԲՀ Վիրաբուժության թիվ 3 ամբիոնի
վարիչ, պրոֆեսոր
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1938թ., 25 մարտի, ք. Երևան

Зав. кафедрой хирургии №3 ЕрГМУ,
профессор
Дата и место рождения
25 марта 1938 г., гор. Ереван

Head of the YSMU Department of Surgery No 3,
professor
Date and place of birth
25th March, 1938, Yerevan

Կրթություն
1955-1961թթ. – ԵՊԲԻ բուժկանխարգելիչ
ֆակուլտետ
1961-1963թթ. – ՀՀ ԳԱԱ Սրտաբանության
Գիտահետազոտական ինստիտուտում
կլինիկական օրդինատուրա ընդհանուր
վիրաբուժություն մասնագիտությամբ

Образование
1955-1961г. – лечебный факультет ЕрГМИ

Education
1955–1961 –YSMIFaculty of Preventive Medicine

1961-1963г. – клиническая ординатура по
общей хирургии в НИИ кардиологии АН
Арм.ССР

1961–1963 – Clinical residency in general surgery
at RA NAS Scientific Research Institute of
Cardiology

Աշխատ անքա յին գործունեություն
1988 – 2008թթ. – ԵՊԲՀ վիրաբուժական
հիվանդությունների թիվ 1 ամբիոնի վարիչ
2008 – 2011թթ. - ԵՊԲՀ վիրաբուժական
հիվանդությունների թիվ 1 ամբիոնի պրոֆեսոր
2011-ից - ԵՊԲՀ վիրաբուժության թիվ 3
ամբիոնի վարիչ

Трудовая деятельность
1988 – 2008 г. – Зав. кафедрой хирургии №1
ЕрГМУ
2008 – 2011 г. - Профессор кафедры хирургии
№1 ЕрГМУ
с 2011 г. - Зав. кафедрой хирургии №3 ЕрГМУ,
профессор

W ork experience
1988–2008 – Head of the YSMU Department of
Surgical Diseases No 1
2008–2011 –Professor at the YSMU Department
of Surgical Diseases No 1
2011– present– Head of the YSMU Department of
Surgery No 3

Գ իտական գործունեություն
1965թ. - պաշտպանել է թեկնածուական
ատենախոսություն «Սրտամկանի
վերանոթավորման ներսրտապարկային
վիրաբուժական մեթոդների համեմատական
գնահատականը» թեմայով՝ ստանալով
բժշկական գիտությունների թեկնածուի
գիտական աստիճան
1969թ. - պաշտպանել է դոկտորական
ատենախոսություն «Դեղորայքային

Научная деятельность
1965 г. - защита кандидатской
диссертации:"Сравнительная оценка методов
реваскуляризации миокарда"

Scientific experience
1965 –defended dissertation on “Comparative
Evaluation of Intracardiac Surgical Methods of
Cardiac Muscle Revascularization” receiving a
degree of candidate of medical sciences

1969 г. - защита докторской диссертации:"
Длительная регионарная инфузия

1969 –defended doctoral dissertation on “LongActing Infusion of Medicinal Remedies in

միջոցների երկարատև ինֆուզիան ռեգիոնար
անոթներ` որովայնի խոռոչի օրգանների
վիրաբուժական հիվանդությունների
բարդությունների կանխարգելման և բուժման
ժամանակ» թեմայով՝ ստանալով բժշկական
գիտությունների դոկտորի գիտական
աստիճան:
1989թ-ին արժանացել է «Առողջապահության
գերազանցիկ» և «ԽՍՀՄ գյուտարարռացիոնալիզատոր» կոչումներին:
2003 թ-ին կազմակերպել է Համահայկական
միջազգային վիրաբուժական կոնգրես
2007 թ-ին շնորհվել է ՀՀ Գիտությունների
վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչումը
2008թ-ին կազմակերպել էՄիջազգային
վիրաբուժական կոնգրես «Անհետաձգելի
վիրաբուժություն»
2010թ.-ին- ԵՊԲՀ հիմնադրման 90-ամյակին
նվիրված Միջազգային Կոնգրես
2013թ.-ին կազմակերպել է Մեծահասակների
վիրաբուժություն միջազգային կոնգրես
2014թ.-ին- Թիվ 1 Համալսարանական
կլինիկական հիվանդանոցի 100-ամյակին
նվիրված «Կլինիկական բժշկագիտության
արդի հիմնախնդիրները» գիտաժողով
Ունի զգալի ներդրում ավելի քան 200
գիտական աշխատություններում, 13
ուսումնամեթոդական ձեռնարկներում, 4
դասագրքերում, 8 ռացիոնալիզատորական
առաջարկներում, 9 գյուտերում:
ԽՍՀՄ-ում առաջինն է կատարել
խոլեդոխոլիթիազի ժամանակ
արտամարմնային հարվածող ալիքային

лекарственных веществ при лечении
заболеваний органов брюшной полости".

Regional Vessels During the Prevention and
Treatment of Complications of Surgical Diseases
of the Abdominal Cavity Organs” receiving a
degree of doctor of medical sciences

1989 г.- получил звание «Отличника
здравоохранения» и «Изобретательрационализатор СССР».
2003 г. - организовал и провел Всеармянский
международный хирургический конгресс
2007 г. - получил звание -"Заслуженный
деятель науки РА"
2008 г.- организовал и провел Международный
хирургический конгресс «Неотложная
хирургия»
2010 г. - Международный конгресс,
посвященный 90 летию ЕрГМУ
2013 г.- организовал и провел Международный
хирургический конгресс«Геронтохирургия»
2014 г.- конференция, посвященную 100 летию
I клинической больницы
Имеет более 200 научных трудов, 13 учебнометодических пособий, 4 учебника, 8
рационализаторских предложений и 9
изобретений.
Во время холедохолитиаза первым в СССР
выполнил экстракорпоральную ударноволновую литотрипсию. Изучил и на практике
применил синтетические прокладки во время
постинфарктной слабости сердечной мышцы,
травм паренхиматозных органов. В Армении

1989-awarded the title of "Excellency in
Healthcare" and "Inventor-Rationalizer of USSR".
2003 - organized Panarmenian International
Surgical Congress
2007 – received the Honorary Title of Honored
Worker of Science of RA
2008 – organized International Surgical Congress
«Urgent Surgery»
2010 – International Congress Dedicated to the
90th Anniversary of the Foundation of YSMU
2013 – organized International Congress
’’Herontosurgery’’
2014 – “Current Issues in Clinical Medicine”
conference dedicated to 100th anniversary of the
University Clinical Hospital No 1
He was the first person to perform Extracorporeal
shock wave lithotripsy during choledocholithiasis
in USSR. He studied and applied in practice
synthetic pads during the postinfarction weakness
of the heart muscle, traumas of the parenchymal
organs. He was the first person in Armenia to
perform angiopulmonography, aortic
arteriography, lymphography, portography,
pancreaticoduodenal resection, resection of the left

լիթոտրիպսիա: Ուսումնասիրել և
գործնականում ներդրել է սինթետիկ
միջադիրների կիրառումը սրտամկանի
հետինֆարկտային թուլության,
պարենխիմատոզ օրգանների վնասվածքների
ժամանակ: Հայաստանում առաջինն է
կատարել անգիոպուլմոնոգրաֆիա, աորտոարտերիոգրաֆիա, լիմֆոգրաֆիա,
պորտոգրաֆիա, պանկրեատո-դուդենալ
մասնահատում, լյարդի ձախ բլթի
մասնահատում, աջ բրոնխի մասնահատում,
կերակրափողի ներպլևրալ պլաստիկա հաստ
աղիքով, վիրահատություններ որովայնի
խոռոչի էկտոպիկ ֆեոքրոմոցիտոմայի,
հարվահանաձև գեղձի ադենոմայի,
ինսուլոմայի կապակցությամբ: Մշակել է
ստամոքսի մասնահատման ժամանակ
գաստրո-էնտերոանաստամոզի, պերֆորատիվ
խոցի, ստոծանու կերակրափողային
բացվածքի ճողվածքի ալոպլաստիկ
վիրահատությունների, մեխանիկական
դեղնուկի ժամանակ բիլիոդիգեստիվ
անաստամոզների նոր մեթոդներ, որոնք
ճանաչվել են որպես գյուտեր:
Նրա անմիջական ղեկավարությամբ
պաշտպանվել է 7 դոկտորական և 23
թեկնածուական ատենախոսություններ

первым выполнил ангиопульмонографию,
аортоартериографию, лимфографию,
портографию,
панкреатодуоденальнуюрезекцию, резекцию
левой доли печени, правого бронха,
внутриплевральную пластику пищевода
толстой кишкой, операции эктопической
феохромоцитомы брюшной полости, аденомы
паращитовидной железы, инсулиномы.
Разработал новые методы операций
гастронтэроанастамоза во время резекции
желудка, перфоративной язвы,
аллопластических операций грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы,
билиодигестивного анастамоза при
механической желтухе. Эти методы были
признаны как изобретения.
Под его руководством защищены 7 докторских
и 23 кандидатских диссертаций.

lobe of the liver, right bronchusresection,
intrapleuralplasty of the esophagus with the colon,
operations on ectopic pheochromocytoma of the
abdominal cavity, parathyroid adenoma,
insulinoma. He has developed new methods of
gastroenteroanastomosis during gastrectomy,
perforated ulcer, alloplastic surgery of hernia of
the esophageal hiatus of the diaphragm, and
biliodigestive anastomosis during mechanical
jaundice. All these methods have been recognized
as inventions.
￼He has a significant contribution in more than
200 scientific publications, 13 methodological
manuals, 4 textbooks, 8 rationalization proposals,
and 9 inventions.
￼7 doctoral and 23 candidate dissertations were
defended under his immediate supervision,

Պ արգևներ
1989թ.- «Աշխատանքային կարմիր դրոշի»
շքանշան, ՀՀ կառավարության
շնորհակալագիր ու պատվոգիր:
2000թ. - «Մխիթար Հերացի» մեդալ

Награды.
1989 г. - "Орден трудового красного знамени" и
грамота правительства Арм. ССР

Awards
1989 –Order of the Red Banner of Labor, Letter of
Gratitude of the Government and Diploma

2000г. - золотая медаль "Мхитира Гераци"

2000 – Medal of "Mkhitar Heratsi"

2006թ. - «Մարշալ Բաղրամյան» մեդալ
2007 և 2008թ. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ
2008թ. - ՀՀ Առողջապահության
Նախարարության «ոսկի մեդալ»
2008թ. - «Անդրանիկ Օզանյան» մեդալ
2013թ.- Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
Պետական Բժշկական համալսարանի «Ոսկե
հուշամեդալ»
2013թ.- Հայրենիքին մատուցած
ծառայությունների համար շնորհվել է 1-ին
աստիճանի շքանշան
2014թ. - «Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ» մեդալ
Մասնագիտական գործունեություն
1987-2015թթ. Հայկական վիրաբուժական
ասոցիացիայի նախագահ
1987թ.-ից ՀՀ ԱՆ վիրաբուժության գլխավոր
մասնագետն է
1987թ.-ից վիրաբուժության մասնագիտական
խորհրդի անդամ է
2000 թ-ից` իր կողմից կազմակերպած
Հայկական Վիրաբուժություն XXI
Պրոֆեսիոնալների Միության նախագահն է

2006г. - медаль "Маршал Баграмян"
2007 и 2008 г.- памятная медаль премьерминистра РА
2008 г. - "Золотая медаль" МЗ РА

Անձնական տվյալներ
Ամուրի է, ունի 2 որդի և 2 թոռ
________________________________________
Հեռ.` +374-91-40-83-96
Հասցե.` ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 14շ, բն. 37

2013 г.- " медаль " Андраник Озанян»

2006 –Medal of “Marshal Baghramyan”
2007 and 2008 – RA Prime Minister's Medal
2008 – The Gold Medal of the Ministry of
Healthcare of RA
2008 –Medal of “Andranik Ozanyan”
2013 – Golden Medal of Yerevan State Medical
University after Mkhitar Heratsi

2013 г.- орден "За заслуги перед отечеством" I
степени

2013 – 1st Degree Order for Services Provided to
Homeland

2014 г. – медаль «Св.Саака и Месропа»
Профессиональная деятельность.
1987-2015 гг. - Председатель ассоциации
хирургов Армении
с 1987г. - Главный хирург МЗ РА.

с 2000 г. - руководит им созданной
ассоциацией Армянская Хирургия XXI (союз
профессионалов).

2014 - Medal of “St. Sahak, St.Mesrop”
￼Professional experience
1987–2015 – President of the Armenian
Association of Surgery
1987– present – Chief Specialist of Surgery of the
Ministry of Healthcare of RA
1987– present –a member of the Professional
Board of Surgery
2000– present – the president of the Armenian
Surgery XXI Association of Professionals
organized by him

Личные данные.
Вдовец, имеет 2 сыновей и 2 внуков.
---------------------------------------------------Тел. - (091) 40-83-96.
Адрес: г..Ереван, пр.Комитаса – 14, кВ. 37

Personal details
Single with 2 sons and 2 grandchildren
_____________________________
￼Tel.: +374-91-40-83-96
Address: Komitas ave. 14, apt. 37

с 1987г. - член спец. совета по хирургии

