


Դկտր. Շանթ Շիրվանյանը լրիվ դրույք աշխատում է «Adventist Health» հիվանդանոցի 
ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքում (ICU), ինչպես նաև իրականացնում է թոքերի հետ 
կապված անհատական միջամտություններ և ղեկավարում է Altitude Pulmonary and 
Critical Care ասոցիացիաները: Դկտր. Շանթը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում 
էլեկտրոնային սիգարետի կանխարգելման վերաբերյալ և 2012 թվականից սկսած, 
երբ էլեկտրոնային սիգարետներն առաջին անգամ հանրությանը ներկայացվեցին, նա 
սկսեց տեղեկատվական ժողովներ անցկացնել: Դկտր. Շիրվանյանը հաճախել է Ռոս 
բժշկական համալսարանը, որը նա գերազանցությամբ է ավարտել: Նա ուսումնական 
պրակտիկա է անցել Սանտա Բարբարայի քոլեջի հիվանդանոցում, որտեղ նա դարձել 
է ավագ պրակտիկանտ: Դկտր. Շիրվանյանն իր մասնագիտացումը ձեռք է բերել 
«Cedars-Sinai» բժշկական կենտրոնում թոքային հիվանդությունների և ինտենսիվ 
բժշկական խնամքի ոլորտներում: Նա իր բոլոր երեք մասնագիտացումներում Ներքին 
հիվանդությունների բժշկական ամերիկյան խորհրդի կողմից հավաստագրված 
մասնագետ է:

Տեղեկատվական այս ժողովն ուղիղ 
կհեռարձակվի 

Facebook.com/GlendaleUSD կայքում:

Տեղեկատվական ժողով 
էլեկտրոնային սիգարետի 

վտանգների մասին

Դկտր. Շանթ Շիրվանյանի միջոցով 
տեղեկացեք էլեկտրոնային սիգարետի 
առողջական վտանգների մասին:

Երեքշաբթի՝ փետրվարի 25-ին, երեկոյան ժ. 7:00-ին

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան

223 N. Jackson Street, Glendale, CA 91206



Dr. Shant Shirvanian은 글렌데일Adventist Health중환자실 (ICU)에서 
풀타임으로 중환자를 진료하고,  Altitude Pulmonary and Critical Care 
Associates 에서 호흡기내과 개인 병원을 운영하고 있습니다. 그는 전자 담배 
예방에 특별한 관심을 갖고 있으며 전자 담배 제품이 처음 소개된 2012년부터 
이 주제에 대해 이야기를 나누고 있습니다. Dr. Shirvanian은 로스 대학교 의
과 대학에서 최고 영예( Highest Honors)로 졸업했습니다. 그는 산타바바라 
Cottage Hospital에서 내과 레지던트를 마쳤으며 이 병원에서 수석 레지던
트로도 선출되었습니다. Dr. Shirvanian은  Cedars-Sinai Medical Center 
에서 호흡기 질환 및 중환자 치료 전문의를 취득했으며, 미국 내과 의사 협회
(American Board of Internal Medicine)로부터 세 가지 전문분야 모두에
서 보드 인증을 받았습니다. 

본 발표회는 Facebook.com/GlendaleUSD
에서 실시간 방송 될 예정입니다

전자 담배의 위해
성 정보 세션

호흡기내과 Dr. Shant Shirvanian
로부터 전자 담배의 의학적 위해에 
관해 배웁니다

2월25일, 화요일 오후 7:00 
글렌데일 통합교육구
223 N. Jackson Street, Glendale, CA 91206



El Dr. Shant Shirvanian practica Cuidados Intensivos a tiempo completo en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (ICU, por sus siglas en inglés) en Adventist Health de Glendale, 
además maneja una clínica Pulmonar privada, Altitude Pulmonary y Critical Care 
Associates. Tiene un especial interés en la prevención de usar el cigarrillo eléctrico y ha 
dado charlas sobre el tema desde el 2012 cuando se introdujeron por primera vez los 
productos del cigarrillo eléctrico. El Dr. Shirvanian asistió a la Escuela de Medicina en la 
Universidad Ross donde se graduó con los Más Altos Honores. Completó su residencia 
de Medicina Interna en el Hospital Santa Barbara Cottage, donde también fue elegido 
como Jefe Residente. El Dr. Shirvanian obtuvo sus especialidades en Enfermedades 
Pulmonares y Medicina de Cuidados Intensivos en el Centro Médico Cedars-Sinai y está 
certificado por el Consejo Americano de Medicina Interna en las tres especialidades.

Esta presentación será transmitida en 
vivo en Facebook.com/GlendaleUSD

Sesión de Información 
de los Peligros de Usar 
el Cigarrillo Eléctrico

Aprendan sobre los riesgos médicos 
de usar el cigarrillo eléctrico del 
Neumólogo, Dr. Shant Shirvanian.

Martes, 25 de febrero a las 7:00 PM
Distrito Escolar Unificado de Glendale
223 N. Jackson Street, Glendale, CA 91206


