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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ
  Սի րե լի դպրո ցա կան ներ, ու սա նող ներ, ման կա վարժ ներ 

և ծ նող ներ, շնոր հա վո րում եմ   գի տե լի քի օր վա առ թիվ:
Սկսվեց սպա սում նե րով լի ու սում նա կան տա րին՝ գի

տե լիք նե րով հարս տա նա լու ու նոր ար ժեք ներ ճա նա չե
լու կար ևոր մի շրջա փուլ: 
Ու զում եմ մեկ ան գամ ևս  փաս տենք, որ գի տե լի քի և 

կրթութ յան ձգտու մը հա յի ազ գա յին բնա վո րութ յան բաղ
կա ցու ցիչն է, երկ րի զար գաց ման ու հզո րաց ման կա րևո
րա գույն գրա վա կա նը:   Բա նի մաց ու բա րե խիղճ մաս նա
գե տը յու րա քանչ յուր պե տութ յան հարս տութ յունն է, և , 
առ հա սա րակ, պե տութ յան վաղ վա օ րը ե րաշ խա վոր ված 
է, ե թե հա սա րա կութ յու նը կրթված է:   Հատ կա պես ջեր
մո րեն շնոր հա վո րում եմ դպրո ցի շեմն ա ռա ջին ան գամ 
ոտք դնող նե րին` նրանց մաղ թե լով բարձր ա ռա ջա դի
մութ յուն, իսկ ման կա վարժ նե րին, ում վստահ ված է սե
րունդ նե րի կրթութ յան և  դաս տիա րա կութ յան դժվա րին 
գոր ծը, հա ջո ղութ յուն ներ՝ ի րենց ան չափ շնոր հա կալ աշ խա տան քում: Ինձ հա մար ոչ միայն 
հա ճե լի էր, այլև պար տա վո րեց նող՝ ուսումնական տարվա առաջին օրը ներ կա գտնվել հենց 
ԵՊԲՀ «Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցում: Այս տեղ սո վո րող ա շա կերտ ներն ու շրջա նա վարտ ներն 
իս կա պես փայ լուն հա ջո ղութ յուն ներ են գրան ցում:   Պա տա հա կան չէ, որ դպրո ցի 152 շրջա
նա վարտ նե րից 152ն  էլ ըն դուն վել են պե տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հա սա տա
տութ յուն ներ:   Միաս նա կան քննութ յուն նե րին նրանք ստա ցել են շատ բարձր միա վոր ներ։ 
Ն շեմ նաև, որ 152 շրջա նա վարտ նե րից 45ը՝ չնա յած լայն ընտ րութ յա նը, դի մել են ԵՊԲՀ, 
նրան ցից 5ը՝   ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ:
Նախորդ ուսումնական տա րում դպրո ցի բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ցու ցա բե րած ա շա կերտ

նե րը հյու րըն կալ վե ցին նաև ՀՀ նա խա գա հի նստա վայ րում և  երկ րի նա խա գա հի կող մից ար
ժա նա ցան պարգև նե րի:   Բո լոր այս հա ջո ղութ յուն նե րը պետք է օ րի նակ ծա ռա յեն և  ոգե վո րեն 
հե րա ցիա կան նե րի նո րա նոր սե րունդ նե րին: Եվս մեկ ան գամ շնոր հա վո րե լով   ձեզ՝ մաղ թում 
եմ անս պառ ե ռանդ, աշ խա տա սի րութ յուն, նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յուն և  բարձր պա տաս խա
նատ վութ յան զգա ցում բո լոր այն նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին, ո րոնք դուք 
ծնող նե րի հետ միա սին ուր վագ ծել եք ձեզ հա մար:   Ցան կա նում եմ բո լոր ա շա կերտ նե րին, 
ու սու ցիչ նե րին, ծնող նե րին խա ղա ղութ յուն, նո րա նոր հա ջո ղութ յուն նե րի ու հաղ թա նակ նե րի 
բերկ րանք։

ԱՐ ՄԵՆ   ՄՈՒ ՐԱԴ ՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռեկ տոր



 Հե րա ցիա կան ներն այ սօր ներ կա յաց րին աշ խար հը, 
որն ի րենք են ու զում, փոր ձե ցին ՄԱԿ-ի  կա յուն զար գաց-
ման 17 նպա տակ նե րը ներ կա յաց նել հան րութ յա նը:
«Աշ խար հի ա մե նա մեծ դա ս» նա խա ձեռ նութ յան նպա-

տա կը նոր կյանք մտնող ե րի տա սարդ նե րին քա ղա-
քակր թութ յան մար տահ րա վեր նե րը հա սու դարձ նելն է, 
ե րե խա նե րին և  ե րի տա սարդ նե րին ներգ րա վելը քննար-
կում ե րում, որ տեղ ներ կա յաց վում է այն դե րը, որն 
ի րենք կա րող են ու նե նալ՝ օգ նե լու աշ խար հին ԿԶՆ-ե րի 
նվաճ ման հար ցում և  ո գեշն չել նրանց մաս նակ ցութ յու նը 
սե փա կան հա մայնք նե րում:
 Հե րա ցիա կան նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան համ-

ընդ հա նուր նպա տակ նե րի մա սին լսել  Հա յաս տա նում 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներ կա յա ցու ցիչ  Տան յա  Ռա դո չա յի, ՀՀ 
կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րար Լ ևոն Մկրտչ յա նի և 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի կող մից:

Հասարակություն

ԱՇԽԱՐՀԻԱՄԵՆԱՄԵԾԴԱՍԸ՝

«ՀԵՐԱՑԻ»ԱՎԱԳԴՊՐՈՑՈՒՄ



ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆՏՈՆԻԱՌԹԻՎ

ՆԱԽԱԳԱՀԸՊԱՐԳԵՎԱՏՐԵԼԷԲԺԻՇԿՆԵՐԻ

ՀՀԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆՏՈՆԸՎԻՐԱՎՈՐ

ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲՆՇՎԵՑ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ

Հասարակություն

  Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոցը կրկին մար դա-
շատ էր: Ձ ևա վոր ված բա րի ա վան դույ թի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր կար ևոր տոն մենք նշում ենք ռազ մա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով վի րա վո րված 
հե րոս տղա նե րի հետ։ ՀՀ ան կա խութ յան օր վա առ թիվ 
ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցում բու ժված վի րա վոր տղա նե րին շնոր հա վո-
րե ցին հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին ան վա նի գոր-
ծիչ նե րը, ո րոնց հետ զին վոր նե րը բազ միցս ա ռիթ են 
ու նե ցել շփվե լու և  ըն կե րա նա լու։
Տ ղա նե րի հա մար սպաս ված հյու րե րից էր ան վա նի 

կոմ պո զի տոր, ՀՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ  Տիգ րան 
 Ման սուր յա նը, ով իր դրա կան խոս քով ու ջերմ վե-
րա բեր մուն քով միշտ տղա նե րի կող քին է։ Տ ղա նե րին 
այ ցե լած ա ռա ջա տար բժիկ նե րից մի քա նի սը հայ տա-

րա րե ցին նոր նա խա ձեռ նութ յան մա սին՝ մեկ օր վա 
աշ խա տա վար ձը նվի րա բե րել վի րա վոր զին վոր նե րի 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի ստեղծ ման աշ խա-
տանք նե րիին։
  Մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րը վստահ են, որ հայ-

րե նի քը պաշտ պա նե լու հա մար ա մե նա թան կը՝ ա ռող-
ջութ յու նը, նվիրաբերած տղա ներն ա մե նից լավ գի տեն 
ան կա խութ յան գի նը և  հենց նրանք՝ հայ րե նի քի հե րոս 
պաշտ պան նե րը պետք է լի նեն մեր ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում և  պետք է գնա հատ ված զգան ի րենց, քա-
նի որ յու րա քանչ յու րի սխրան քը մեր խա ղա ղութ յան ու 
անվ տան գութ յան ե րաշ խիք նե րից է։

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը ան-
կա խութ յան տո նի առ թիվ բժշկա-
գի տութ յան և կր թութ յան բնա գա-
վառ նե րում ներդ րած ա վան դի հա-
մար «Մ խի թար Հե րա ցի» մե դա լով է 
պարգ ևատ րել Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-

մալ սա րա նի նյար դա բա նութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ, բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
 Հով հան նես  Մո րի սի  Ման վել յա նին, 
Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի նոր-
մալ ա նա տո միա յի ամ բիո նի վա րիչ, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-

նա ծու, դո ցենտ  Կա րի նե  Մի նա սի 
 Բա րո յա նին և Մ.  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի սրտա բա նութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Հ մա յակ  Սո սի 
 Սի սակ յա նին:
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ԲԺՇԿԻԵՐԴՈՒՄ՝ՄԵԾ

  Նա խա գահ   Սերժ   Սարգս յա նը ներ կա է գտնվել Մ.   Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի գի տա կան 
խորհր դի հան դի սա վոր նիս տին, ո րը նվիր ված էր 2017 թվա-
կա նի բու հի շրջա նա վարտ նե րի երդ ման ա րա րո ղութ յա նը:
  Մեր երկ րի հա մար պատ մա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 

«  Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բա կում 
կա յա ցած բա ցօթ յա մի ջո ցառ մա նը գիտ խորհր դի ան դամ ե-
րից և հ յու րե րից բա ցի՝ մաս նակ ցեցին նաև հի վան դա նո ցա-
յին հա մա լի րում վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում ստա ցող վի-
րա վոր զին ծա ռա յող նե րը։
 ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն   Մու րադ յա նի բաց ման խոս քից և 

 հա մալ սա րա նի մա սին պատ մող ֆիլ մի դի տու մից հե տո, 
շրջա նա վարտ ներն ըն թեր ցել են   Հի պոկ րա տի եր դու մը և 
ս տա ցել դիպ լոմ ե րը։
«Բ ժիշկ նե րն ա վան դա բար եր դում են տա լիս, և  այս տա-

րի այդ եր դու մը տա լու են մի շեն քի բա կում, ո րը բժշկա-
կան կրթութ յան, բժշկա կան պատ մութ յան ա կունք նե րում 
է, դարբ նոցն է բժշկա կան կադ րե րի ոչ միայն   Հա յաս տա նի, 

այլև շուրջ քա ռա սուն երկր նե րի հա մա ր», - գի տա կան խորհր դի 
հան դի սա վոր նիս տից ա ռաջ լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում նշեց Ար-
մեն   Մու րադ յա նը:
Ն րա խոս քով՝ խորհր դան շա կան է, որ այս շեն քում աշ խա տող 

բժիշկ նե րը մեր ժո ղովր դի բո լոր պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե-
րին, փոր ձութ յուն նե րին մաս նա կից են դար ձել:
 «Այս տա նի քի ներ քո բու ժում են ստա ցել   Սար դա րա պա տի հե րոս-

ներ,   Մեծ ե ղեռ նից մա զա պուրծ ե ղած մեր հայ րե նա կից նե րը, Ա ռա-
ջին և Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մերի մաս նա կից-
ներ, Ար ցախ յան ա զա տա մար տի մեր հե րոս նե րը, և, ի հար կե, շատ 

խորհր դան շա կան է, որ հենց այս շեն քում բաց վում է վի րա վոր 
զին վոր նե րի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն, ինչ պես մենք ենք 

կո չում՝ վի րա վոր զին վո րի տու ն»,- ընդգ ծեց ռեկ տո րը՝ հա վե-
լե լով, որ ինչ պես 1914 թվա կա նին «  Հե րա ցի» հա մալ սա րա-

նա կան հի վան դա նո ցն է ստեղծ վել համաժողովրդական 
աջակցությամբ, այն պես էլ այժմ վի րա վոր զին վոր նե րի 

վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նը։ Հիա նա լի օ րի նակ 
է, երբ հա սա րա կութ յան, բժշկա կան հան րութ յան, 

ու սա նո ղութ յան ու շադ րութ յան և  պե տութ յան հո-
վա նու ներ քո ստեղ ծվում է մի կենտ րոն, ո րը 

կոչ ված է վե րա կանգ նել իր պաշտ պան նե րի 
ա ռող ջութ յու նը:

   Ռեկ տո րը կոչ ա րեց շրջա նա վարտ-
նե րին կյան քի այս նոր շրջա փու լում 
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լի նել նա խա ձեռ նող և  պա տաս խան ատու, խի-
զախ լի նել մո տե ցում ե րում, նաև՝ խո հեմ:
«Եր կու սկզբունք կա, ո րը պետք է նրանց 

բժշկա կան գոր ծու նեութ յան ամ բողջ ըն թաց-
քում. աշ խա տան քը կա տա րե լա գոր ծե լու ցան-
կութ յուն և  ան սահ ման սե ր»,- ա սաց նա։
Շր ջա նա վարտ նե րին իր շնոր հա վո րա-

կան խոս քը հղեց նաև ան վա նի վի րա բույժ 
  Հով հան նես   Սա րու խան յա նը: Ա վե լի քան կես 
դար է՝ նա սպի տակ խա լաթ է կրում: Բ ժիշկն 
իր անգ նա հա տե լի ա վանդն ու նի մեր երկ րում 
վի րա բու ժութ յան զար գաց ման, մաս նա գետ նե-
րի պատ րաստ ման, բուժ ման նոր մե թոդ նե րի 
ներդր ման գոր ծում:
 Ան վա նա կան կրթա թո շակ ստա ցող շրջա նա-

վարտ նե րին ա վար տա կան դիպ լոմ եր հանձ-
նեց ԱԺ նա խա գահ Ա րա   Բաբ լո յա նը, ով ԵՊԲՀ 
1971 թվա կա նի շրջա նա վարտ է:
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րար 

  Վի գեն   Սարգս յա նը դիպ լոմ եր հանձ նեց 
  ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ նե րին:
 Բժշ կա կան հա մալ սա րանն ա վար տող ա պա գա բժիշկ նե-

րին, այդ թվում՝ ռազ մա կան բժիշկ նե րին, ա վար տա կան դիպ-
լոմ եր հանձ նե լու ի րա վուն քը վե րա պահ վել է նաև ա ռաջ-
նագ ծում հայ րե նի քի առջև ի րենց պարտ քը կա տա րած զին-
վոր նե րից   Սար գիս Ս տե փան յա նին և   Գոռ   Դար ման յա նին։ 
  Հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նը մեկ նար կել է ՀՀ ԶՈՒ գլխա-
վոր շտա բի հա տուկ զին վո րա կան նվա գախմ բի քայ լեր թով։
  Նա խա րա րը շնոր հա վո րեց բո լոր շրջա նա վարտ նե րին, 

մաղ թեց մեծ հա ջո ղութ յուն մաս նա գի տա կան և  անձ նա կան 
կյան քում:
 «Ու զում եմ խոսքս ուղ ղել բժշկա կան հա մալ սա րանն ա վար-

տող մեր կուր սանտ նե րին և  ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ 
նրանք, ի տար բե րութ յուն բո լո րի, մի քա նի օր անց բա ցի 
  Հի պոկ րա տի եր դու մից, տա լու են նաև   Հա յոց բա նա կի 
սպա յի եր դում, այլ  ո րով հետև ի րենց ծա ռա յութ յու նը 
ո րոշ ա ռու մով տար բեր վում է։ Ն րանք ա վե լի մեծ 
պար տա կա նութ յուն ու նեն։ Ի տար բե րութ յուն 
ձեզ, ով քեր աշ խա տե լու են քա ղա քա ցիա կան 
բուժ հաս տա տութ յուն նե րում, ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող-
ներն ա ռա ջին իսկ օր վա նից 

ՃԱՄՓԱԲԱԺԱՆԻՑ ԱՌԱՋ
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դառ նա լու են բժշկա կան օգ նութ յան կա րիք ու նե ցող զին վո-
րի միակ հաս ցեն, և ն րանց աշ խա տան քից է կախ ված լի նե-
լու, թե որ քան ա րագ կա պա քին վեն և կ վե րա դառ նան շարք 
մեր զին վոր ներն ու սպա նե րը»,- ա սաց   Վի գեն   Սարգս յա նը:
 Ն րա գնա հատ մամբ՝ ինչ պես ցույց տվեցին Ար ցախ-

յան, Ապ րիլ յան պա տե րազ մերը, քա ղա քա ցիա կան և 
 ռազ մա կան բժիշկ գո յութ յուն ու նի միայն խա ղաղ պայ ման-
նե րում, իսկ երբ կա րի քը գա լիս է, բո լո րը հա մախմբ վում 
են, և   Հի պոկ րա տի եր դու մը դառ նում է հա յոց բա նա կի 
սպա յի եր դում։
Ա րա րո ղութ յան ա վար տին հան րա պե տութ յան նա խա գա-
հը շրջել է ԵՊԲՀ-ի և ՊՆ-ի հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ-

յուն քում ստեղծ վող վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում, 
ծա նո թա ցել  աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին, կենտ րո նի 

կող մից տրա մադր վե լիք բժշկա կան ծա ռա յութ յուն-
նե րին և  խոս տա ցել ա ջակ ցել այդ նա խա ձեռ-

նութ յու նը հնա րա վո րինս շուտ 
կյան քի կո չե լուն։  Նա խա գա հին 
զե կու ցել են, որ «  Զին վո րա կան 
հաշ ման դամ ե րի և  վի րա վոր զին-
վոր նե րի ա ջակ ցութ յա ն» կենտ րո նում 
հա մա լիր վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում են 
ստա նա լու վի րա վոր, հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող զին ծա ռա յող նե րը, ցու ցա բեր վե լու է 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն, ի րա կա նաց վե լու 
են նաև ու սում ա կան ծրագ րեր։
 Այս տա րի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն 

ա վար տեց 968 շրջա նա վարտ՝ աշ խար հի 10 երկ րից: 
Ն րան ցից 16-ը՝   ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա-
վարտ է:   Կար միր դիպ լոմ ստա ցան 52-ը:
  Հան դի սա վոր մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ցու ցադր վեց նաև 

ֆո տոա նի մա ցիոն ֆիլմ՝ մեր երկ րի բժշկա գի տութ յան նվիր-
յալ նե րի մա սին:
 Աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե րից շնոր հա վո րա կան 

տե սաու ղերձ ներ էին հղել  ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ներ. ան-
վա նի սրտա բան   Բագ րատ Ա լեք յա նը, ԱՄՆ-ում մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կող նյար դա վի րա-
բույժ Ար թուր Գ րի գոր յա նը և  շոու մեն, պրոդ յու սեր   Գա րիկ 
  Մար տի րոս յա նը:
Շր ջա նա վարտ նե րին շնոր հա վո րա կան տե սաու ղեր ձով 

շնոր հա վո րեց նաև «Աշ խար հի մա նա կա կան բժիշ կ», ԵՊԲՀ 
պատ վա վոր դոկ տոր   Լեո նիդ   Ռո շա լը:
Ա մե նաանս պա սե լին հան դի սա վոր ե րե կո յի ա վարտն էր: 

 Բարձ րաս տի ճան հյու րե րի ներ կա յութ յամբ բու հի շրջա նա-
վարտ նե րից  Տիգ րան Գ ևորգ յա նը դիպ լոմ ե րի հանձն ման 
ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ իր ընտր յա լին`  Լի լիթ Գ րի գոր-
յա նին  ա մուս նութ յան ա ռա ջարկ ա րեց և ս տա ցավ վեր ջի-
նիս հա մա ձայ նութ յու նը:  
« Ցան կա նա լով այս գե ղե ցիկ օ րը ա վե լի հի շար ժան դարձ-

նել՝ ու զում եմ բո լո րի ներ կա յութ յամբ ա սել, որ սի րում եմ 
քեզ և ցան կա նում եմ, որ դու դառ նաս իմ կի նը»,- ա սել է նա, 
ծնկի ե կել և մա տա նին դրել բո լոր մաս նա կից նե րի բուռն 
ծա փա հա րութ յուն նե րի ներ քո:
«Ո րո շու մը կա յաց րել եմ մի ջո ցա ռու մը սկսվե լուց րո պե-

ներ ա ռաջ, ու այն քան ա րագ ստաց վեց, որ ինքս ման րա-
մաս նե րը տե սան յու թե րով եմ տե սել:  Պա տաս խան, որ պես 
այդ պի սին, չհնչեց մի փոքր լար վա ծութ յան ու հուզ մուն քի 

պատ ճա ռով, բայց այն, որ թույլ տվեց մա տա նին դնել 
մա տին, ար դեն իսկ պա-
տաս խան է ր»,- հե տա գա-
յում պատ մում է  Տիգ րա նը:
 Տիգ րանն ու  Լի լի թը սո-

վո րել են նույն խմբում: 
 Տիգ րանն ա պա գա սրտա-
բան է, նա բու հը գե րա-
զանց է ա վար տել և այդ 
օ րը  կար միր դիպ լոմ ստա-
ցավ:  Լի լի թը ման կա կան 
գի նե կո լոգ է: Ա ռա ջի կա յում 
հար սա նե կան ա րա րո ղութ-
յունն է: 
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Միջոցառումներ

Ե րև ա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի «   Հե րա ցի» 
ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ-
նե րին սեպ տեմ բե րի 1-ին բա-
րի երթ են մաղ թել ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Արմեն  Մու րադ յա նը և հե րոս    Ռո բերտ 
Ա բաջ յա նի տա տի կը՝ Ա նա հիտ Գ ևորգ յա-
նը, ով տա րի ներ շա րու նակ կրթված սե րունդ-
ներ է ճա նա պար հում դե պի կյանք: Ա ռա ջին ան գամ 
դպրոց ոտք դնող նե րին նրանք մաղ թել են բարձր ա ռա-
ջա դի մութ յուն, իսկ ման կա վարժ նե րին, ո րոնց վս  տահ-
ված է սե րունդ նե րի կրթութ յան և  դաս տիա րա կութ յան 
դժվա րին գոր ծը, հա ջո ղութ յուն ներ ի րենց ան չափ շնոր-
հա կալ աշ խա տան քում:  Սեպ տեմ բե րի 1-ին մար դա շատ 
էին նաև ԵՊԲՀ-ի բո լոր մաս նա շեն քե րը: Ընդ հա նուր 
բժշկութ յան, ստո մա տո լո գիա կան և  դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տետ նե րի ա ռա ջին կուր սի ու սա նող նե րին ա վան-
դույ թի հա մա ձայն դի մա վո րել են ԵՊԲՀ ռեկ տոր Արմեն 

 Մու րադ յա նը և հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա-
խո սա կան կազ մը։    Ֆա կուլ տետ նե րի դե կան ներն 

ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին ներ կա յաց րել են 
ու սու մա կան գոր ծըն թա ցին վե րա բե-

րող ման րա մաս նե րը: ԵՊԲՀ ռեկ տո-
րը, դիմելով ա պա գա բժիշկ նե րի 

նոր սերն դին, ընդգ ծել է, որ 
այ սօր վա նից ի րենք պա-

տաս խա նատ վութ յուն 
են կրե լու ոչ միայն 

ի րենց հե ռան-
կար նե րի, 

ա յ լ և 

մարդ-
կ ա ն ց 
ա ռող  ջո ւթ-
յան հա մար: 
Բժշ կա կան հա մալ-
սա րա նը 100 տար վա 
պատ մութ յուն ու նե ցող մի 
կրթա կան հաս տա տութ յուն է, 
որն ար դեն գրե թե մեկ  դար ա պա-
հո վում է մեր  ժո ղովր դի ա ռող ջութ յու նը: 
«Ի հար կե, բժշկին հի շում են այն պա հին, երբ 
խնդիր կա, սա կայն ա ռող ջա պա հութ յան հիմ քում 
բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան պահ պա նում է»,- ա սել է 
ռեկ տո րը՝ հա վե լե լով, որ բու հի ամենամեծ հ պար տութ-
յու նը    Հա յաս տա նում և  աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե-
րում հա ջո ղութ յամբ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն 
ի րա կա նաց նող շրջա նա վարտ ներն են:    Նա կոչ է ա րել 
ա պա գա բժիշկ նե րին ակ տիվ մաս նա կի ցը դառ նալ 
պատ մութ յու նը կեր տե լու գոր ծըն թա ցին և  ար ժա նի լի-
նել ԵՊԲՀ ու սա նո ղի և  հե տա գա յում բժշկի բարձր կոչ-
մա նը: Արմեն  Մու րադ յանն ընդգ ծել է նաև, որ բո լոր ժա-
մա նակ նե րում սպի տակ խա լա թը յու րա քանչ յուր բժշկի 
հա մար ամենա ցան կա լի հա գուս տը պետք է լի նի:    Նա 

բո լոր ա շա կերտ նե րին, ու սա նող նե րին, ու սու ցիչ նե-
րին, ծնող նե րին խա ղա ղութ յուն, նո րա նոր հա-

ջո ղութ յուն նե րի ու  հաղ թա նակ նե ր է մաղ թել։ 
Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին տրա մադր վեց 

նաև հա տուկ նրանց հա մար կազմ-
ված ու ղե ցույց, ցու ցադր վեց 

ԵՊԲՀ-ի գոր ծու նեութ յան 
մա սին ֆիլմ:



    Տու լա յում կա յա ցած մի ջազ գա յին մաս նակ ցութ յամբ 
  հա մա ռու սա կան միջ բու հա կան GxP գա գաթ նա ժո ղո վին 
մաս նակ ցեց նաև ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 
պատ վի րա կութ յու նը:
  Մի ջո ցա ռու մը մրցու թա յին էր: Ա ռա ջին փու լում ֆա կուլ-

տե տի մա գիստ րա տու րա յի ա վար տա կան կուր սի ու սա նող-
ներ Ա րուս յակ   Սա հակ յա նը և   Լի լիթ   Թադ ևոս յա նը (ովքեր, 
ի դեպ, այս տա րի ա վար տում են մա գիստ րա տու րան՝ բու-
հի լա վա գույն ու սա նող նե րի շար քում գե րա զան ցութ յան 
դիպ լոմ ե րով) ներ կա յաց րին ֆար մա ցիա յի ամ բիո նի և 
 դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի այլ մաս նա գի տա կան ամ-
բիոն նե րի կա տար ած գի տա հե տա զո տա կան դիպ լո մա յին 
աշ խա տանք նե րը:
  Ներ կա յաց ված աշ խա տանք ներն ար ժա նա ցան բարձր 

գնա հա տա կան նե րի, և  ա ռա վե լա գույն 100-ից 85 միա վոր 
հա վա քեց Ա րուս յակ   Սա հակ յա նը և 100 միա վոր՝   Լի լիթ 
  Թադ ևոս յա նը:

  Հատ կան շա կան է, որ   Ռու սաս տա նի և ԵԱՏՄ ան դամ երկր-
նե րի մոտ 25 բու հե րի 63 մաս նա կից նե րից (ո րոնց թվում էին 
ռու սաս տան յան այն պի սի ա ռա ջա տար բու հե րի ու սա նող-
ներ, ինչ պի սիք են   Մոսկ վա յի   Սե չե նո վի ան վան 1-ին պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը և   Սանկտ   Պե տեր բուր գի պե-
տա կան քի միադե ղա գոր ծա կան ա կա դե միան) միայն ե րեքն 
էին ստա ցել 100 միա վոր, այդ թվում՝ և   Լի լիթ   Թադ ևոս յա նը:
 Մր ցույ թի մյուս 2 փու լե րը կա յա ցան   Տու լա քա ղա քում: Արդ-

յունք նե րը ա վե լի քան ոգ ևո րիչ էին:  Մեր մաս նա կի ցը՝   Լի լիթ 
  Թադ ևոս յանն, իր աշ խա տան քի հա մար ար ժա նա ցավ հա-
տուկ մրցա նա կի: 

Ար դեն 2 տա րի է, ինչ հան րա պե տութ յու նում գոր-
ծում է բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ աշ խա տող 
ե րի տա սարդ գի տաշ խա տող նե րին (մինչև 35 տա-
րե կան) հա վե լավ ճար նե րի տրա մադր ման մրցույ-
թը, որն ամ փո փում է   Հա յաս տա նի տա րած քում 
գի տութ յամբ զբաղ վող և  մեր երկ րի գի տութ յու նը 
զար գաց նող ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի ցան կը:
ՀՀ ԿԳ նա խա րա րի 2017 թվականի հու լի սի 25-ի 

հրա մա նով հաս տատ վել է ՀՀ պե տա կան բյու ջեի 
ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող գի տա կան և 
 գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու նեութ յան ծրագ րե րում 
և  թե մա նե րում ընդգրկ ված բարձր արդ յու նա վե տութ-
յամբ աշ խա տող ե րի տա սարդ գի տաշ խա տող նե րին հա-
վե լավ ճար նե րի տրա մադր ման մրցույ թի հաղ թող նե րը:
Հ պար տութ յամբ պետք է ընդգ ծել, որ ար դեն 2-րդ 

 տա րին ա նընդ մեջ բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ աշ-
խա տող 30 գիտ նա կան նե րի մեջ ընդգրկ վել է բժշկա գի-
տութ յան բնա գա վա ռը ներ կա յաց նող, ԵՊԲՀ կեն սա քի-
միա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր   Կոնս տան տին Են կո յա նը:

Մերգիտնականները՝բարձր

արդյունավետությամբաշխատող

առաջատարգիտաշխատողներիշարքում

Նորնվաճումներդեղագիտական

ֆակուլտետում
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Շնորհավորում ենք պրոֆեսոր 
Ենկոյանին և մաղթում 

նորանոր ձեռքբերումներ։

25 երկրից 63 մասնակիցներից 
լավագույն եռյակի մեջ ԵՊԲՀ 

ուսանողուհին էր։



Ավարտվեց «Ա ռա ջին քայ լե րը գի տա հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք նե րի ճա նա պար հին` տե սութ յու նից 
գործ նա կան նեյ րո գի տութ յան մե ջ» երկ րորդ գի տա կան 
դպրոցը։
Հն գօր յա այս մի ջազ գա յին մի ջո ցա ռու մը կազ մա կերպ-

վել էր ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի, ու սա նո ղա կան 
գի տա կան ըն կե րութ յան և ԵՊԲՀ գի տա կան մա սի հա-
մա տեղ ջան քե րով։
 Այն կա յա ցավ ու ղե ղի ու սում ա սիր ման մի ջազ գա յին 

կազ մա կեր պութ յան (IBRO), ՀՀ   գի տութ յան պե տա կան 
կո մի տեի և ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րի դրա մաշ նոր հա յին ա ջակց ութ յամբ:   Գի տա կան 
դպրո ցին ակ տի վո րեն ընդգրկ ված էին նաև Candle գի-
տա հե տա զո տա կան կենտ րո նը, Լ. Օր բե լու ան վան ֆի-
զիո լո գիա յի ինս տի տու տը և Armenian National Engineer-
ing Laboratories (ANEL) կենտ րո նը։
 Ար տա սահ մա նցի հյու րե րը՝   Ռա ֆալ   Չայ կովս կին 

(  Լե հաս տան) և Ալբ րեխտ   Զիգ լե րը (  Գեր մա նիա), օգ-
նե ցին ու սա նող նե րին այն պի սի մե թոդ նե րի ներդր ման 
գոր ծում, ինչ պի սիք  Հա յաս տա նի բժշկա գի տութ յան 
ո լոր տում դեռ չեն կի րառ վել ։ Դ րան ցից էին մաս նա վո-
րա պես երկ ֆո տո նա յին (two-photon microscopy) և ս պեկլ 
(speckle) ման րա դի տա կա յին պատ կե րա վո րու մը (  Քենդլ 

հե տա զո տա կան կենտ րոն)։
  Մաս նա գետ նե րը բազ մա թիվ խոր հուրդ ներ տվե ցին 

նաև առ նետ նե րի ու ղե ղա յին ակ տի վութ յան գրանց ման 
հար ցում (Armenian National Engineering Laboratories 
կենտ րոն)։
 Եր կու վորք շո փեր տե ղի ու նե ցան Alma Mater-ում 

(ԵՊԲՀ բիո քի միա յի ամ բիոն) և ևս եր կու սը՝ Լ. Օր բե լու 
ան վան ֆի զիո լո գիա յի ինս տի տու տում (կոն ֆո կալ ման-
րա դի տա կով աշ խա տանք, կեն դա նու ու ղե ղա յին ակ-
տիվութ յան գրան ցում)։
Ընդ հա նուր առ մամբ՝ դպրո ցին մաս նակ ցե ցին հա տուկ 

ընտր ված 70 ու սա նող և  աս պի րանտ ոչ միայն ԵՊԲՀ-
ից, այլ նաև Եր ևա նի պե տա կան, ա մե րիկ յան հա մալ սա-
րան նե րից, Թ բի լի սիի պե տա կան հա մալ սա րա նից, Հ.   
Բու նիաթ յա նի ան վան բիո քի միա յի, Լ. Օր բե լու ան վան 
ֆի զիո լո գիա յի ինս տի տուտ նե րից և  Candle գի տա հե տա-
զո տա կան ինս տի տու տից։
 11 դա սա խո սութ յու ն, 7 մե թոդ նե րի ու սում ա սի րութ յուն 

քա ղա քի տար բեր լա բո րա տո րիա նե րում, ար տա սահ-
ման ցի նե րի հա մար նա խա տես ված հա տուկ ժա ման ցա-
յին ծրագ րեր. այս ա մե նը մաս նա կից նե րի հա մար ա մա-
ռա յին շոգ օ րերն ան մո ռա նա լի դարձ րին։

Հնգօրյագիտականդպրոցնամփոփելէ

աշխատանքները

11 դա սա խո սութ յու ն, 7 մե թոդ նե րի ու սումն ա սի րութ յուն քա ղա քի 
տար բեր լա բո րա տո րիա նե րում, ար տա սահ ման ցի նե րի հա մար 

նա խա տես ված հա տուկ ժա ման ցա յին ծրագ րեր...

Գիտություն



Եր ևա նի Մ.   Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում մեկ նար կած «Սթ րե սի են թարկ-
ված մար դը» եր կօր յա մի ջազ գա յին 
գի տա ժո ղո վը նվիր ված էր ան-
վա նի հո գե բույժ, պրո ֆե սոր Ա դել 
  Թադ ևոս յա նի 80-ամ յա կին:
    Մի ջո ցառ ման շրջա նա կում 

  Հա յաս տա նի, ինչ պես նաև ար տերկ-
րից ժա մա նած ա ռա ջա տար մաս նա-
գետ նե րը անդ րա դար ձան  ոչ միայն 
հո գե բու ժութ յան, այլև նաև մի շարք 
այլ հա րա կից ո լորտ նե րի ար դի 
խնդիր նե րին:

 Ար տա սահ ման ցի մաս նա գետ նե րի 
թվում էր նաև ԱՄՆ   Ջոր ջիա յի նյար-
դա վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի 
նա խա գահ   Ջո   Սեմ   Ռո բին սո նը, 
ով ա ռա ջին ան գամ չէր ԵՊԲՀ-ում: 
Բժշ կա կան բու հի հետ նրա հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը տա րի նե րի պատ-
մութ յուն ու նի:
Ա դել   Թադ ևոս յա նի որ դին՝ 

  Ջոր ջիա յի նյար դա վի րա բու ժա կան 
ինս տի տու տի ա ռա ջա տար նյար-
դա վի րա բույժ Ար թուր Գ րի գոր յա նը, 
ներ կա յաց րեց Ա դել    Թադ ևոս յա նի 
ան ցած մաս նա գի տա կան ճա նա-
պար հը:
 Բժշ կի ու ղին է ընտ րել նաև հո գե-

բու յժի կրտսեր որ դին՝ ակ նա բույժ 
  Ռու բեն Գ րի գոր յա նը, ում հատ կա-
պես տպա վո րել էր Ս պի տա կի երկ-
րա շար ժի և դ րան հա ջոր դող տա րի-
նե րին՝ մոր հսկա յա ծա վալ աշ խա-
տան քը:
Սթ րե սա բա նութ յան հմուտ մաս նա-

գե տին շնոր հա վո րե ցին գոր ծըն կեր-
նե րը, ըն կեր ներն ու ա շա կերտ նե րը:
 Պ րո ֆե սոր   Ռու բեն   Ֆա նարջ յա նը 

Ա դել   Թադ ևոս յա նին հանձ նեց ե րեք 
տա րի ա ռաջ ԵՊԲՀ նյար դա վի-
րա բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի կաթ-
ված նե րի բուժ ման մաս նա գի տաց-
ված կենտ րո նի բաց ման ժա մա նակ 
ի րենց փո խանց ված խորհր դան շա-
կան զան գը, ո րը պետք է հնչի այն-
տեղ, որ տեղ մար դիկ ու նեն օգ նութ-
յան կա րիք:

 Այ սօր էլ Ա դել   Թադ ևոս յանն իր 
գոր ծը կեր նե րի հետ շա րու նա կում 
է օգ նել կյան քի տար բեր ի րա վի-
ճակ նե րում ծանր հո գե բա նա կան 
ցնցում եր ստա ցած մարդ կանց: Ան-
վա նի հո գե բույ ժը մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան 55 տա րի նե րը նվի-
րել է մար դու հո գե կան ա ռող ջութ-
յա նը վե րա բե րող տար բեր հիմ ա-
հար ցե րի ու սում ա սիր մա նը, դրանց 
լուծ ման բա նաձ ևե րի մշակ մա նը:
  Մեր երկ րում սթրե սա բա նութ յան 

հիմ ադր ման և  զար գաց ման, գի-
տա ման կա վար ժա կան եր կա րամ յա 
և  անմ ա ցորդ գոր ծու նեութ յան հա-
մար պրո ֆե սոր Ա դել   Թադ ևոս յա նը 
գի տա կան խորհր դի նիս տում ար-
ժա նա ցավ ԵՊԲՀ ոս կե մե դա լի:   

«Սթրեսիենթարկվածմարդը»երկօրյա

միջազգայինգիտաժողով

Գի տա ժո ղո վի շրջա նա կում 
տե ղի ու նե ցավ Ա դել   Թադ ևոս յա նի և ԵՊԲՀ 

ռեկ տոր Ար մեն   Մու րադ յա նի «Мужское здоровье 
в объективе стрессологии- за пределами 

привычного» հա մա հե ղի նա կած գրքի 
շնոր հան դե սը:  Հե ղի նակ նե րը ամ բողջ հա սույ թը 

փո խան ցե ցին  ՀՀ ՊՆ ‹‹  Զին ծա ռա յող նե րի 
ա պա հո վագ րութ յան հիմն ադ րա մին››:
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Գի տա ժո ղո վը մեկ խո րագ րի ներ քո միա վո րել  էր 
հո գե բույժ նե րի, հո գե բան նե րի, նյար դա բան նե րի, 

տե սա բան նե րի  և  նույ նիսկ գրող նե րի:



Բժշ կա կան ման րէա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ 
  Դիա նա   Մու րադ յա նը Erasmus Mundus MEDEA ծրագ-
րի շրջա նա կում Ի տա լիա յի   Պե րու ջիա քա ղա քի հա-
մալ սա րա նում բժշկա կան ման րէաբ անութ յան և  ի մու-
նո լո գիա յի լա բո րա տո րիա յում պրո ֆե սոր   Դո նա տել լա 
  Պիետ րել լա յի ղե կա վա րած խմբում գի տա կան հե տա զո-
տութ յուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով 2016 թվա կա նին 
շա հել է կրթա թո շակ: Ծ րագ րի նա խա պատ րաս տա կան 
փու լը մեկ նար կել էր սեպ տեմ բե րի 1-ին՝ ի տա լե րե նի ե րեք-
շա բաթ յա խո րաց ված դա սըն թա ցով: Ի տա լե րե նի դաս-
ըն թա ցին հա ջոր դե ցին բուն աշ խա տանք ներն ար դեն 
լա բո րա տո րիա յում, ուր գի տա հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ստեղծ ված էին բո լոր 
անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը: Ամ բիո նի ղե կա վա րը պրո-
ֆե սոր   Վիո լետ տա   Չե կետ տին էր:   Դիա նա   Մու րադ յա նի 
խոս քով՝ հա մալ սա րա նի նո րա գույն սար քա վո րում ե-
րը հնա րա վո րութ յուն էին տա լիս կա տա րե լու ժա մա-
նա կա կից հե տա զո տութ յուն ներ:   Ման րէաբ անա կան և 
բջջա կեն սա բա նա կան լա բո րա տո րիա նե րում պահ պան-
վում էին անվ տան գութ յան բո լոր կա նոն նե րը: Առ կա 
էին ին կու բա տոր ներ՝ հյուս ված քա յին կուլ տու րա ներն 
ա ճեց նե լու հա մար, ինչ պես նաև անհ րա ժեշտ բո լոր մի-

ջա վայ րե րը՝ դրանք 
պահ պա նե լու և  բազ մաց նե լու հա մար: «Իմ կա տա րած 
նա խա գիծն ա ռանձ նա նում էր ընտր ված թե մա յի կար-
ևո րութ յամբ: Այն վե րա բե րում էր պրո բիո տիկ նե րի, 
պրե բիո տիկ նե րի, բնա կան էքստ րակտ նե րի հա կա-
բոր բո քա յին և  հա կա ման րէա յին ազ դե ցութ յուն նե րին: 
  Փոր ձե րը կա տա րել եմ մարդ կա յին տար բեր բջջա յին 
կուլ տու րա նե րի վրա»,- նշում է մաս նա կի ցը՝ հա վե լե լով, 
որ ծրա գի րը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց հարս տաց նել 
գի տե լիք նե րը, սո վո րել նոր տեխ նո լո գիա ներ, ի րա կա-
նաց նե լ ոչ միայն գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք, 
այլև ծա նո թա նա լ Եվ րո պա յի ա մե նա հին երկր նե րից 
մե կի՝ Ի տա լիա յի մշա կույ թին, պատ մութ յա նը, լեզ վին: 
  Յու րա քանչ յուր շա բաթ վա ա վար տին անց կաց վել են 
lab.meeting-ներ, ո րի ժա մա նակ ամ փոփ վում էին շա-
բաթ վա ըն թաց քում կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րը, 
քննարկ վում էին փոր ձե րի արդ յունք նե րը:

ԵՊԲՀդոցենտիգիտականաշխատանքը

ներկայացվելէԻտալիայում

ԵՊԲՀգիտությանշաբաթ

Ծրա գի րը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց 
հարս տաց նել գի տե լիք նե րը, սո վո րել 
նոր տեխ նո լո գիա ներ, ի րա կա նաց նե լ 
գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք։

 Նո յեմ բե րի 27-ից դեկ տեմ բե-
րի 1-ը հա մալ սա րա նի գիտ նա-
կան ներն, ան կախ տա րի քից և 
 կար գա վի ճա կից, կմիա վոր վեն մեկ 
ի րա դար ձութ յան շուրջ: «Ի դեա, ին-
ֆոր մա ցիա, ի նո վա ցիա» այս պի սին 
է լի նե լու «ԵՊԲՀ  գի տութ յան շա-
բաթ-2017» մի ջո ցառ ման կար գա խո-
սը:  Հեր թա կան ան գամ, պահ պա-
նե լով հա մալ սա րա նում ձևա վո րած 
ա վան դույթ նե րը՝ գի տա ժո ղո վի ըն-
թաց քում կամ փոփ վեն վեր ջին մեկ 

տար վա ըն թաց քում հա մալ սա-
րա նում կա տար ված գի տա կան աշ-
խա տանք նե րի արդ յունք նե րը և 
 կուր վագծ վեն ա պա գա ծրագ րե րը:
 Շա բաթ վա ըն թաց քում պլա նա վոր-

վում են ու սա նո ղա կան գի տա կան 
օր, ա ռանց քա յին դա սա խո սութ-
յուն ներ, տար բեր մաս նա գի տա կան 
նստաշր ջան ներ և  զե կույց ներ, վե բի-
նար ներ և կ լոր սե ղան-քննար կում-
ներ:
Այս տա րի մի ջո ցա ռու մը կա ռանձ-

նա նա ե րի տա սար դա կան գի տա-

կան օր վա և  ա շա կեր տա կան զե-
կույց նե րի նե րառ մամբ:
 Կազ մա կեր պիչ նե րը խոս տա նում 

են, որ շա բաթ վա ըն թաց քում հա-
մալ սա րա նի տա րած քում բո լորն են 
զգա լու գի տութ յան շուն չը:
Ե թե  դուք ևս  ցան կա նում եք մաս-

նա կից դառ նալ հա մալ սա րա նա կան 
գի տա կան այս ի րա դար ձութ յա նը, 
ա պա կա րող եք գրանց վել և  ու ղար-
կել ձեր թե զիս նե րը` այ ցե լե լով ysmu-
scienceweek.am կայ քը:

 Գի տութ յունն ա մե նօր յա աշ խա տանք է, ո րի արդ յուն-
քը միշտ չէ, որ տե սա նե լի է:  Գի տա կան աշ խա տանք 
ի րա կա նաց նե լուց պա կաս կար ևոր չէ կա տար ված աշ-
խա տան քը տե սա նե լի դարձ նե լը:

Գիտություն



 Տաթ ևիկ  Հա րութ յուն յանը գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել 
է   Գո րի սի Ակ սել  Բա կուն ցի ան վան դպրո ցը:  Նախ ակ նա-
բույժ հո րա քույրն է նրան ներշն չել ՝ ընտ րել բժշկի մաս նա-
գի տութ յու նը, ա պա նաև ինքն է ո րո շում կա յաց րել՝ նվիր-
վել աշ խար հում ա մե նա մար դա սի րա կան գոր ծին: 
ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 1-ին 

կուր սի ու սա նո ղու հին 2016-2017 ու սում ա կան տա րում 
բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ցու ցա բե րած այն մե դա լա կիր 
շրջա նա վարտ նե րից է, ո րոնց իր նստա վայ րում հյու րըն-
կա լել էր ՀՀ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը: 

« Բա րե կե ցութ յան հիմ քը գի տե լիքն է: Մր ցու նա կութ-
յան հիմ քը գի տե լիքն է: Այս ա ռու մով,  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը մշտա պես պատ րաստ է կանգ նե-
լու ձեզ նից յու րա քանչ յու րի կող քի ն»,-բարձր ա ռա ջա դի-
մութ յուն ցու ցա բե րած ե րի տա սարդ նե րի հետ հան դիպ-
մա նը ընդգ ծել է  Սերժ  Սարգս յա նը:
 « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի շրջա նա վարտ ներ Է լեն 

 Խա չատր յա նը և  Մագ դա Ա ֆո յա նը ևս  այդ օ րը 
 Հան րա պե տութ յան  նա խա գա հի կող մից ստա ցան ոս կե 
մե դալ ներ:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում անց կաց ված հայ-ռու սա-
կան գի տա գործ նա կան մի ջազ գա յին սե մի նա րը նվիր-
ված էր ու րո լո գիա յում ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման 
կի րառ ման հիմ ա հար ցե րին:
Ռու սաս տա նից ժա մա նած պրո ֆե սոր նե րի պատ վի րա-

կութ յան կազ մում էր նաև ՌԴ գի տութ յան վաս տա կա-
վոր գոր ծիչ, ան վա նի ու րո լոգ Ա լեք սանդր   Վա սիլ ևը, ով 
նաև   Մոսկ վա յի Ա. Ի. Եվ դո կի մո վի ան վան պե տա կան 
բժշկաս տո մա տո լո գիա կան հա մալ սա րա նի ճա ռա գայ-
թա յին ախ տո րոշ ման ամ բիո նի պրո ֆե սոր է:
Ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման և  ու րո լո գիա յի ո լոր տի 

ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րին մեկ հար կի տակ ար դեն 
4-րդ  ան գամ հա մախմ բող մի ջո ցառ ման նպա տակն էր 
ընդ լայ նել տա րի ներ ա ռաջ ձևա վո րած հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը, ծա նո թա նալ ո լոր տում առ կա նո րա րա րութ-
յուն նե րին:
  Հա յաս տա նի և   Ռու սա ստա նի բժիշկ նե րը քննար կե ցին 

նաև մաս նա գի տա կան ար դի հար ցեր: Պայ մա նա վոր-
վա ծութ յուն ձեռք բեր վեց շա րու նա կա կան դարձ նել մի-
ջազ գա յին այս սե մի նա րի անց կա ցու մը:
Սե մի նա րը հա վաս տագր վել է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 

նա խա րա րութ յան կող մից 5 ՇՄԶ կրե դի տով:

ՀայաստանիևՌուսաստանի

բժիշկներըմասնագիտական

արդիհարցերենքննարկել

ԱպագաբժիշկներըՀՀնախագահի

նստավայրում

Կրթություն



Ուռուցքաբանությանոլորտիառաջատար

մասնագետԼիդիաՇապիրանԵՊԲՀ

այցելու-պրոֆեսոր

ԱՄՆ Ս թեն ֆոր դի հա մալ սա րա-
նից դոկ տոր   Լի դիա   Շա պի րան 
այսուհետև Եր ևա նի Մ խի թար 
  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ու ռուց քա բա-
նութ յան ամ բիո նի այ ցե լու- պրո ֆե-
սոր է:
  Լի դիա   Շա պի րան Ս թեն ֆոր դի 

  քաղց կե ղի ինս տի տու տի քաղց կե ղը 
վե րապ րած նե րի կենտ րո նի տնօ-
րենն է, Ս թեն ֆոր դի հա մալ սա րա-
նի ու ռուց քա բա նութ յան դո ցենտ, 
ԱՄՆ-ի կ լի նի կա կան ու ռուց քա բա-
նութ յան միութ յան Cancer.Net կայ քի 
գլխա վոր խմբա գի րը:
Կր թութ յուն է ստա ցել   Դարթ մու թի 

բժշկութ յան դպրո ցում, այ նու հետև 
նեղ մաս նա գի տա ցում ան ցել Beth 
Israel և Brigham and Women’s բժշկա-

կան հաս տա տութ յուն նե րում: Ն րա 
մաս նա գի տա կան շրջա նակն ընդգր-
կում է կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղը և 
 քաղց կե ղը վե րապ րած մարդ կանց 
խնդիր նե րը:   Մինչ Ս թեն ֆորդ տե-
ղա փոխ վե լը,   Լի դիա   Շա պի րան դա-
սա վան դել է   Հար վար դի հա մալ սա-
րա նում և  աշ խա տել   Մա սա չու սեթ սի 
հի վան դա նո ցում:
  Նա նաև աշ խար հահռ չակ Journal 

of Clinical Oncology գի տա կան ամ-
սագ րի խորհր դա տու խմբա գիրն է, 
  Միաց յալ   Նա հանգ նե րի   հո գե սո ցիալ 
ու ռուց քա բա նութ յան միութ յան տնօ-
րեն նե րի խորհր դի ան դամ, ԱՄՆ-ի 
կլի նի կա կան ու ռուց քա բա նութ յան 
միութ յան IDEA աշ խա տան քա յին 
խմբի ղե կա վար:

Առողջապահությանանվանիշվեդ

կազմակերպիչԳոռանՀենրիքսըկհամալրի

ԵՊԲՀայցելու-պրոֆեսորներիշարքը

Շ վե դիա յի   Յոնգ շո պինգ ռե գիո նի Qulturum կենտ րո նի 
կր թութ յան և  նո րա րա րութ յուն նե րի գոր ծա դիր տնօ րեն 
  Գո ռան   Հեն րիք սը ևս կհանդիսանա Եր ևա նի Մ խի թար 
  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կերպ ման և  կա ռա վար ման 
ո լոր տի այ ցե լու-պրո ֆե սոր:
Պ րո ֆե սո րը հո գե բա նի կրթութ յուն ստա ցել է   Լուն դի 

հա մալ սա րա նում (Շ վե դիա) և  1976–1983թթ.  աշ խա տել 
է որ պես ման կա կան  հո գե բան: Այ նու հետև ա վար տել 
է Գ յո թեն բուր գի հա մալ սա րա նը (Շ վե դիա)՝ ստա նա լով 
բիզ նե սի կազ մա կերպ ման մա գիստ րո սի  ո րա կա վո րում:
  Մաս նա գետն ու նի Շ վե դիա յի ա ռող ջա պա հութ յան կա-

ռա վար ման բնա գա վա ռում աշ խա տան քի ա վե լի քան 
30 տար վա փորձ:   Նա Շ վե դիա յի   Յոնգ շո պինգ տա-
րա ծաշր ջա նի   կա ռա վար ման և պ լա նա վոր ման խմբի, 
ո րա կի շ վե դա կան ինս տի տու տի խորհր դի ան դամ է, 
  հա րա վար ևել յան ռե գիոն նե րի առող ջա պա հութ յան 
ո րա կի ռե գիստր նե րի ղե կա վարն է, ա ռող ջա պա հութ յան 
բա րե լավ ման ինս տի տու տի ա վագ դա սա խոս է, բ րի տա-
նա կան բժշկա կան ամ սագ րի կող մից կազ մա կերպ ված 
ո րա կի մի ջազ գա յին ֆո րու մի ռազ մա վա րա կան կո մի-
տեի ղե կա վարն է:

1978-2000թթ.   Գո ռան   Հեն րիք սը նաև մար զել է Շ վե-
դիա յի բաս կետ բո լի հա վա քա կա նը:   Նա ե լույթ նե րով  և 
 զե կույց նե րով հան դես է ե կել բազ մա թիվ մի ջազ գա յին 
կոն ֆե րանս նե րում և  ֆո րում ե րում, հե ղի նակ  է ա ռող-
ջա պա հա կան ու  բժշկա գի տա կան բազ մա թիվ  հոդ ված-
նե րի: 

Կրթություն



ԵՊԲՀ-ում տրվեց նոր՝ « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա-
ռա վա րու մ» (MBA in Health Care Management) մեկ տա րի 
տևո ղութ յամբ մի ջազ գա յին կրթա կան նոր ծրագ րի մեկ-
նար կը: Բոլոր դի մորդ նե րի հա մար նախատեսվածծրա-
գիրն ուղղ ված է ժա մա նա կա կից կա ռա վար չա կան 
գործ նա կան գի տե լիք նե րի և հմ տութ յուն նե րի զար գաց-
մա նը: Այս պի սով, այս ու սում ա կան տա րում 30 տար-
բեր մաս նա գետ ԵՊԲՀ-ում կսո վո րի կա ռա վա րել բուժ-
հաս տա տութ յուն նե րը:
 Մեկ նար կած ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է « Մե նեջ մենթ 

 Միք ս» մի ջազ գա յին խորհր դատ վա կան կազ մա կեր-
պութ յան հետ: ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, 
ող ջու նե լով ծրագ րի մաս նա կից նե րին, նշեց, որ բուժ-
հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վար ման բարձ րո րակ մաս-
նա գետ նե րի պատ րաս տու մը ժա մա նա կի պա հանջն 
է: Ն րա խոս քով՝ եր կար քննար կում ե րի արդ յուն քում 
ստեղծ ված այս ծրագ րի նպա տակն է մեր երկ րում ներդ-
նել ու զար գաց նել «հոս պի տալ մե նեջ մեն թի» գա ղա փա-
րը, ինչ պես նաև ժա մա նա կա կից կրթա կան ծրագ րե րի 
մի ջո ցով պատ րաս տել ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր-
պիչ ներ:
« Մե նեջ մենթ  Միք ս» ըն կե րութ յան գոր ծա դիր տնօ րեն 

 Րաֆ ֆի  Սե մերջ յանն էլ նշեց, որ այս բու հի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը պա տա հա կան չէ, քա նի որ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը թե տե ղա ցի, թե օ տա րերկ րա ցի ու սա-
նող նե րի թվով ա ռա ջա տար բու հե րից է:
Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում ար դեն 20 տար վա աշ-

խա տան քա յին փորձ ու նե ցող մաս նա գե տը վստահ է, 
որ դա սըն թա ցի շնոր հիվ հա մա տեղ ու ժե րով կհա ջող վի 
ստեղ ծել բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վար ման նոր՝ 
հայ կա կան մո դել:

 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե 
 Հով հան նիս յա նը մաս նա կից նե րին ներ կա յաց րեց ու-
սում ա կան գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող ման րա մաս նե-
րը, քննարկ վե ցին մի շարք կազ մա կեր պա կան հար ցեր:
Ն շենք, որ ծրա գի րը հնա րա վո րութ յուն կտա մաս նա-

կից նե րին հա մա տե ղել MBA կրթութ յու նը աշ խա տան-
քի հետ:  Դա սե րը շա բա թա կան 2 ան գամ են` ուր բաթ և 
 շա բաթ:  Մեր երկ րում ա ռա ջին ան գամ ներդր վող այս 
կրթա կան ծրագ րի դա սա խո սա կան կազ մում ընդգրկ-
ված են հա յաս տան յան և  ար տա սահ մա նից հրա վիր ված 
կա ռա վար ման ո լոր տում բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող 
դա սա խոս ներ, ո րոնք ու նեն նշա նա կա լի փորձ կա ռա-
վար ման, դա սա վանդ ման և  հա մա պա տաս խան գի տե-
լիք նե րի գործ նա կան կի րառ ման բնա գա վա ռում:

30տարբերմասնագետներԵՊԲՀ-ումկսովորեն

կառավարելբուժհաստատությունները

Կրթություն



Կրթություն

Օրդինատորականկուրսերարտերկրում

  Տա րոն   Սա րի բեկ յա նը ԵՊԲՀ-ի 
ար յու նա բա նութ յան ամ բիո նի 3-րդ 
 կուր սի օր դի նա տոր է։ Օր դի նա տու-
րա յի 2-րդ  կուր սը նա անց կաց րել է 
  Գեր մա նիա յում՝ Ուլմ քա ղա քի հա-
մալ սա րա նա կան կլի նի կա յում՝ DAAD 
ծրագ րի օ ժան դա կութ յամբ։ Ուլ մը 
բժշկա գի տութ յան ո լոր տում զար-
գաց վա ծութ յամբ և հ նա րա վո րութ-
յուն նե րով աչ քի ընկ նող քա ղաք է։ 
«  Տեխ նի կա պես հա գե ցած կլի նի կա-
յում կա րե լի է սո վո րել այն ա մե նը, 
ինչն իս կա պես պետք է բժշկին իր կա-
յաց ման ճա նա պար հին։   Մաս նակ ցում 
էի նաև գի տա հե տա զո տա կան ծրագ-
րի: Երբ վե րա դար ձա   Հա յաս տան, 
ո րո շե ցի դի մել Erasmus+ Mobile +2 
ծրագ րին և  օր դի նա տու րա յի 3-րդ 
 կուր սի մի ո րոշ հատ ված անց կաց նել 
  Պոր տու գա լիա յի   Պոր տու  քա ղա քի 
հա մալ սա րա նա կան   Սան   Ժո ւան կոչ-
վող հոս պի տա լու մ»,- ման րա մաս նում 
է   Տա րոն   Սա րի բեկ յա նը։ 
Ծ րա գի րը եզ րա փակ վեց հա ջո ղութ-

յամբ, և  ևս 6 ա միս օր դի նա տորն 
անց կաց րեց գեր ժա մա նա կա կից ու եվ րո պա կան չա փա-
նիշ նե րին հա մա պա տաս խան, բարձր ո րակ ա պա հո վող 
կենտ րո նում, ձեռք բե րեց գի տե լիք ներ ոչ միայն ար յու-
նա բա նութ յան, այլ նաև փոխ պատ վաստ ման ո լոր տում։ 
«  Մեզ մոտ տրանսպ լան տո լո գիան զար գաց ման փուլ 

է մտնում, ու շատ կցան կա նա յի մի քա նի տա րի անց 
  Հա յաս տա նում տես նել ար դեն կա յա ցած ո լորտ ու մաս-
նա գետ նե րի ա մուր թիմ, ով քեր բուժ ման մեջ կընդգր-
կեն ոչ միայն հայ, այլև հար ևան պե տութ յուն նե րի պա-
ցիենտ նե րի։   Դա կար ևոր քայլ է տա րա ծաշր ջա նում, 
ո րի զար գաց մա նը պետք է խթա նենք մենք՝ պե տութ յան 
ա ջակ ցութ յամ բ», - ընդգ ծում է բժիշկ-օր դի նա տո րը, ով 
պատ րաստ վում է ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը ներդ նել 
 Հա յաս տա նում։



ԻսրայելիԿնեսետիփոխխոսնակին

ԵՊԲՀ-ումդիմավորեցինիսրայելցի

ապագաբժիշկները

Իս րա յե լի  Պե տութ յան Կ նե սե տի 
փոխ խոս նակ, Իս րա յել- Հա յաս տան 
պատ գա մա վո րա կան բա րե կա մա-
կան խմբի ղե կա վար  Թա լի Պ լոս կո-
վի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յա նը 
ԵՊԲՀ-ում սպի տակ խա լաթ նե րով 
ա ռա ջի նը դի մա վո րե ցին իս րա յել ցի 
ա պա գա բժիշկ նե րը:
 Մեր եր կիր ժա մա նած պատ վի րա-

կութ յան կազ մում են պատ գա մա-
վոր ներ, պե տա կան պաշ տոն յա ներ, 
բժիշկ ներ, լրագ րող ներ, ինչ պես 
նաև հա մա տեղ նա խագ ծե րով հե-
տաքրքր ված գոր ծա րար ներ:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, 

ող ջու նե լով պատ վի րա կութ յան 
ան դամ ե րին, ընդգ ծեց, որ նման 
հան դի պում ե րը նպաս տում են 
 Հա յաս տա նի և Իս րա յե լի միջև մի 
շարք ո լորտ նե րում, մաս նա վո րա-
պես՝ ա ռող ջա պա հութ յան ու բժշկա-
գի տութ յան բնա գա վառ նե րում բա-
րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը:
 Ներ կա յաց նե լով ա ռա ջի կա յում 

100-ամ յա կը բո լո րող բժշկա կան 
կրթօ ջա խի պատ մութ յու նը՝ նա նշեց, 
որ այժմ բու հում բժշկա կան կրթութ-
յուն է ստա նում Իս րա յե լից ժա մա-
նած 8 քա ղա քա ցի:

 Հա րյու րամ յա ճա նա պարհ ան ցած 
բու հի 8000 շրջա նա վարտ այ սօր 
մաս նա գի տա կան հա ջող ված գոր-
ծու նեութ յուն է ծա վա լում աշ խար հի 
40 երկ րում:
 Ռեկ տո րը մե ծա պես կար ևո րեց հա-

սա րա կա կան ֆո րու մի աշ խա տան քի 
շնոր հիվ ձևա վոր վող գործ նա կան ու 
մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն նե րը: 
Ն րա գնա հատ մամբ՝ հա մալ սա րա-
նա կան կյան քը լավ հար թակ է երկ-

կողմ գոր ծակ ցութ յունն ընդ լայ նե լու 
հա մար:
 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա-

դարձ կա տար վեց նաև եր կու երկր-
ների միջև բժշկա կան կրթութ յան 
զար գաց մա նը վե րա բե րող մի շարք 
այլ հար ցե րի:
 Իս րա յե լի  Պե տութ յան Կ նե սե տի 

փոխ խոս նակ, Իս րա յել- Հա յաս տան 
պատ գա մա վո րա կան բա րե կա մա-
կան խմբի ղե կա վար  Թա լի Պ լոս-
կո վը խո սեց նաև  Հա յաս տա նում 
ստա ցած բժշկա կան կրթութ յան 
ո րա կի վե րա բեր յալ մա մու լում մի 
քա նի ա միս ա ռաջ տա րած ված տե-
ղե կատ վութ յան մա սին:  Նա նշեց, 
որ, ըստ իր տե ղե կութ յան, այդ հայ-
տա րա րութ յու նը չի վե րա բե րում 
ԵՊԲՀ-ին, այլ խոս քը մաս նա վոր 
բու հե րի մա սին է:  Հար ցը ի րա վա-
պահ մար մին նե րի տի րույ թում է: 
 Հե տաքն նութ յան ա վար տից հե-
տո, փոխ խոս նա կի հա վաստ մամբ, 
բո լոր խնդրա հա րույց հար ցե րը 
կպար զա բան վեն:
 Նա հա վե լեց նաև, որ ա միս ներ 

ա ռաջ  Հա յաս տան ժա մա նած իս-
րա յել ցի լրագ րող նե րը ի րենց գո-
հու նա կութ յունն են հայտ նել ԵՊԲՀ 
կա տա րած այ ցից, տպա վո րութ-
յուն ներ փո խան ցել թե ու սում ա-
կան ծրագ րե րի, թե կլի նի կա կան 
գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ:
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Ի րա քի բարձ րա գույն կրթութ յան 
և  գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե-
րի նա խա րար Աբդ ալ-  Ռա զակ Աբդ 
ալ-  Ջա լիլ ալ-Ի սա յի գլխա վո րած 
պատ վի րա կութ յան հետ, ո րի կազ-
մում էին բժշկա գի տութ յան և  ա ռող-
ջա պա հութ յան բնա գա վա ռի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ, ԵՊԲՀ-ում քննարկ ել 
են բժշկա կան կրթութ յան ո լոր տում 
եր կու երկ րների հա մա գոր ծակ ցութ-
յան ընդ լայն ման հնա րա վո րութ յուն-
նե րը:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն   Մու րադ յա նը 

հան գա մա նա լից ներ կա յաց րեց բու-
հում ի րա կա նաց վող հիմ ա կան աշ-
խա տանք ներն՝ ըստ ո լորտ նե րի:   Նա 
ընդգ ծեց, որ ԵՊԲՀ-ն  այ սօր հստակ 
քայ լեր է ի րա կա նաց նում մի ջազ-
գայ նաց ման ուղ ղութ յամբ:   Բու հի 

շրջա նա վարտ նե րը մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յուն են 
ծա վա լում աշ խար հի տար բեր 
երկր նե րում, և  այ սօր հա մալ-
սա րա նի հիմ ա կան նպա-
տակն է պատ րաս տել աշ-
խար հի ա մե նա զար գա ցած 
երկր նե րի ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գե րում ի րենց տե ղը 
գտնող մրցու նակ մաս նա գետ-
նե րի:   Հան դիպ ման ըն թաց-
քում կող մե րը քննար կել են մեր 
երկ րում բժշկա կան կրթութ յա-
նը վե րա բե րող բազ մա թիվ այլ հար-
ցեր:
Նշ վել է, որ բժշկա կան հա մալ-

սա րա նում այս պա հի դրութ յամբ 
կրթութ յուն է ստա նում Ի րա քից ժա-
մա նած 8 սո վո րող, ո րից 1-ը՝ կլի-

նի կա կան օր դի նա տու րա յում, 2-ը՝ 
նա խա պատ րաս տա կան բաժ նում, 
մյուս նե րը՝ բա կա լավ րիատում:
 Պատ վի րա կութ յան ան դամ ե րը 

Եր ևա նում ծա նո թա ցել են նաև հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի 
աշ խա տան քին:

Իրաքիցժամանածպատվիրակությունը

հյուրընկալվեցԵՊԲՀ-ում

Կարևորվեցհայ-իրանական

երկկողմգործակցությանխորացումը

բժշկագիտությանոլորտում

ԵՊԲՀ-ն հ յու րըն կա լեց Ի րա նից ժա մա նած ներ կա-
յա ցուց չա կան պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում էին 
կրթութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի ա ռա ջա տար 
մաս նա գետ ներ: Ի րան ցի հյու րե րի այ ցի նպա տակն էր 
ծա նո թա նալ բժշկա գի տութ յան ո լոր տում   Հա յաս տա նի 
և Ի րա նի հա մա գոր ծակ ցութ յան ար դեն առ կա, ինչ պես 
նաև ա ռա ջի կա յում զա ր գա ցող ուղ ղութ յուն նե րին:
  Մաս նա գետ նե րը ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յան հետ քննար-

կե ցին կրթութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում հա-
մա գոր ծակ ցութ յան խո րաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
  Մաս նա վո րա պես՝ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բեր-
վեց հե տա գա յում   Թավ րի զի բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
հետ կնքել հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն   Մու րադ յա նը պատ վի րա կութ-

յան ան դամ ե րին ներ կա յաց րեց բու հում ի րա կա նաց-

վող աշ խա տանք ներն՝ ըստ ուղ ղութ յուն նե րի:   Նա նշեց, 
որ մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցում մեզ հա մար 
ա ռաջ նա յին է, որ պես զի ԵՊԲՀ-ում ստա ցած բժշկա կան 
կրթութ յու նը աշ խար հում լի նի մրցու նակ, և  մեր բու հի 
շրջա նա վարտ նե րից յու րա քանչ յուրն իր հայ րե նի քում 
կա րո ղա նա մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը շա րու-
նա կե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նալ:
Հ յու րե րին ներ կա յաց վե ցին ԵՊԲՀ-ի կող մից ի րա կա-

նաց վող կրթա կան, գի տա կան և կ լի նի կա կան աշ խա-
տանք նե րը: Եր կու երկ րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էլ կար-
ևո րե ցին հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայ նու մը բժշկա կան 
կրթութ յան բո լոր ո լորտ նե րում:
 Պատ վի րա կութ յու նը ծա նո թա ցավ նաև   սի մուլ յա ցիոն 

ու սում ա կան կենտ րո նի հնա րա վո րութ յուն նե րին:
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ԴՐԱՍՏԱՄԱՏԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ

«Ֆիզիոլոգիան 
բժշկության ոգին է»

Բժշկի ուղին

Դ ր ա ս  տ ա  մ ա տ 
 Խ ո ւ  դ ա  վ ե ր դ  յ ա  ն ի ն 
բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում բո լորն են ճա-

նա չում։ 1984 թվա կա նից ա ռ այ սօր 
նա ղե կա վա րում է ֆի զիո լո գիա յի 
ամ բիո նը։  Նախ քան այդ՝ պրո ֆե սո-
րը եր կար մաս նա գի տա կան ճա նա-
պարհ է ան ցել հա րա զատ հա մալ-
սա րա նում:
«Կ յանքս կապ ված է բու հի հե տ»,- 

նշում է ՀՀ գի տութ յուն նե րի վաս տա-
կա վոր գոր ծի չը, ով Վ. Գ րի գոր յա նի, 
ինչ պես նաև  Ռու սաս տա նի հան րա-
ճա նաչ ախ տա ֆի զիո լոգ նե րի դպրո-
ցի ներ կա յա ցու ցիչ ներ` պրո ֆե սոր Լ. 
 Գոլ բե րի և  ա կա դե մի կոս Գ. Կ րի ժա-
նովս կու սանն է:
ԵՊԲՀ-ում աշ խա տան քը նա չի 

փո խա րի նել ան գամ բարձր պաշ-
տոն ներ զբա ղեց նե լու գրա վիչ ա ռա-
ջարկ նե րով, ո րոնք նա ստա ցել է 
տար բեր տա րի նե րի ըն թաց քում:
 Խիստ, պա հանջ կոտ, բայց ար դա-

րա միտ մաս նա գետն այ սօր տո նում 
է 75-ամ յա կը։ Կ յան քի գե րակ շիռ մա-
սը նվի րել է գի տա կան, կրթա կան ու 
ման կա վար ժա կան աշ խա տան քին:

 Պատ մա կան ակ նարկ
Դ րաս տա մատ  Խու դա վերդ յա նը 

1966-ին գե րա զան ցութ յամբ ա վար-
տել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե-
տը, այ նու հետև ան մի ջա պես դար ձել 
բժշկա կան ինտ սի տու տի նոր մալ ֆի-
զիո լո գիա յի ամ բիո նի աս պի րանտ: 
1969-1972թթ. նոր մալ ֆի զիո լո գիա-
յի ամ բիո նի ա վագ լա բո րանտ էր, 
այ նու հետև՝ գի տաշ խա տող: Այդ 
տա րի նե րին նա հա մա տե ղութ յամբ 
աշ խա տել է որ պես ինս տի տու տի 
կո մե րի տա կան կազ մա կեր պութ յան 
ա ռա ջին քար տու ղար: 1972-1984թթ. 
ԵՊԲՀ կենտ րո նա կան գի տա հե տա-
զո տա կան լա բո րա տո րիա յի հիմ-

նա դիրն ու ա ռա ջին ղե կա վարն էր, 
1989-1991թթ.՝ մի ջազ գա յին կա պե րի 
գծով ա ռա ջին պրո ռեկ տո րը, 2006-
2008թթ. աշ խա տել է նաև որ պես 
գի տա կան գծով պրո ռեկ տոր: Պ րո-
ֆե սո րը նյար դաէն դոկ րի նո լո գիա-
յի աս պա րե զում հե ղի նա կութ յուն 
վա յե լող մաս նա գետ է: 1972 թվա-
կա նին Դ.  Խու դա վերդ յա նը, դեռևս 
լի նե լով գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
և գլ խա վո րե լով ինս տի տու տի նո-
րաս տեղծ ԿԳՀԼ-ն, ա ռաջ քա շեց և 
 հիմ ա վո րեց տար բեր ֆի զիո լո գիա-
կան հա մա կար գե րի գոր ծու նեութ-
յան մե խա նիզմ ե րում կալ ցիում-
կար գա վո րիչ սպե ցի ֆիկ հոր մո նալ 
հա մա կար գի դե րի ու սում ա սիր-
ման անհ րա ժեշ տութ յունն ու ար-
դիա կա նութ յու նը:  Խու դա վերդ յա նի 
գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
շրջա նա կը լայն է:  Նա հիմ ադ րել 
և  զար գաց րել է «Բ նա կա նոն և  ախ-
տա բա նա կան պայ ման նե րում կալ-

ցիում-ֆոս ֆա տա յին փո խա նա կութ-
յան կար գա վո րիչ հոր մո նալ հա մա-
կար գի դե րը տար բեր օր գան նե րի 
գոր ծու նեութ յան մե խա նիզմ ե րու մ», 
գի տա կան ուղ ղութ յու նը, ո րը ե ղել 
է հա մալ սա րա նի  կենտ րո նա կան 
գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո-
րիա յի և  ամ բիո նի գի տա կան մշա-
կում ե րի ա ռար կան:  Վեր ջին տա-
րի նե րին ամ բիո նում մշակ վել է նաև 
«Պ րե նա տալ սթրե սը՝ որ պես օն-
տո գե նե զի հետծննդ յան շրջա նում 
օր գա նիզ մի տար բեր հա մա կար գե-
րի գոր ծու նեութ յան խան գար ման 
հիմք» թե ման:
  

Ու սա նող նե րը՝ կո լե գա ներ
Հ մուտ մաս նա գե տի բնո րոշ մամբ՝ 

ու սում ա կան գոր ծըն թա ցը կոն սեր-
վա տիվ է, և  թե ամ բիոն նե րի կազ մի, 
թե դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի մեջ 
փո փո խութ յուն նե րը չեն կա րող կա-
տար վել կայ ծակ նա յին ա րա գութ 



Բժշկի ուղին
յամբ:  Զար գա ցում ա պա հով վում է 

աս տի ճա նա բար: Ի տար բե րութ յուն 
ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի՝ գի տա-
կան հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա-
կա նաց ման ըն թաց քը կա րող է շատ 
ա վե լի ա րագ փոխ վել:
Ան կախ ժա մա նակ նե րից ու կրթա-

կան նո րա րա րութ յուն նե րից՝ տա-
րի նե րի փոր ձը վկա յում է, որ կար-
գա պա հութ յու նը ա ռաջ նա հերթ 
պա հանջ է, ո րը Դ րաս տա մատ 
 Խու դա վերդ յա նի վստա հեց մամբ, 
պետք է պահ պա նեն թե ու սա նող նե-
րը, թե դա սա խոս նե րը:
Պ րո ֆե սո րը դա սա խո սի ա մե նօր-

յա աշ խա տան քում կար ևո րում է 
յու րա քանչ յուր ման րուք՝ սկսած դա-
սա խոս նե րի ար տա քին տես քից, 
ա վարտ ված ու սա նող նե րի հան դեպ 
նրանց վե րա բեր մուն քից: Ն րանք 
պետք է հա մա պա տաս խա նեն 
ի րենց պաշ տո նին ոչ միայն ար տա-
քին տես քով, այլև քա ղա քա կիրթ վե-
րա բեր մուն քով, ին տե լեկ տով, զար-
գաց վա ծութ յամբ:
 Դաս տիա րակ չա կան նշա նա կութ-

յուն ու նի ոչ միայն դա սա խո սի կեր-
պա րը, այլև տվյալ ամ բիո նի ին-
տե րիերն ու էքս տե րիե րը, ինչն ան-
մի ջա կա նո րեն ձևա վո րում է նաև 
հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր ի մի ջը:
Ու սա նող-դա սա խոս փոխ հա-

րա բե րութ յուն նե րում դա սա խո-
սը պետք է օ րի նակ ծա ռա յի: 
 Հա մե մա տա կան ներ տա նե լով՝ նկա-
տում է, որ ու սա նող ներն այ սօր ա վե-
լի զար գա ցած են:
« Խա լա թը կար ևո րա գույն ատ րի-

բուտ է, ամ բողջ կյան քը բժշկութ յան 
հետ կա պե լու դեպ քում:  Խա լա թի 
հան դեպ ձևա վոր ված վե րա բեր մուն-
քից էլ հե տա գա յում ձևա վոր վում են 
մո տե ցում եր մաս նա գի տութ յան 
նկատ մամբ։  Թափթփ ված մո տե ցու-
մը մեր ժե լի է»,- ընդգ ծում է եր կա-
րամ յա դա սա խո սը:

Ար յան շրջա նա ռութ յու նը 
ֆի զիո լո գիա յի 
խորհր դա նիշն է
Ա պա գա բժիշկ ներն ու տար բեր 

սե րունդ նե րի շրջա նա վարտ նե րը 
կփաս տեն, որ  ֆի զիո լո գիա յի ամ-
բիոնն ա ռանձ նա նում է հենց մուտ-
քից, ո րի աջ անկ յու նում փակց ված 
ստեն դը հե տաքր քիր պատ մութ յուն 
ու խոր հուրդ ու նի:
« Մուտ քի մոտ փակց ված ստեն-

դը ցու ցադ րում է ար յան շրջա նա-

ռութ յու նը, և  այդ գե ղե ցիկ լու սա վոր 
ձևա վո րու մը ցույց է տա լիս ար յան 
շրջա նա ռութ յան դե րը «Ֆի զիո լո-
գիա» ա ռար կա յի ստեղծ ման պրո-
ցե սում: Ա ռա ջին ան գամ  Վիլ յամ 
 Հար վե յի (William Harvey) կող մից 
1628 թվա կա նին հայն տա բեր վել է 
ար յան շրջա նա ռութ յու նը։ Այդ պի-
սով, դրվում է ֆի զիո լո գիա յի՝ որ պես 
գի տութ յուն հիմ քը»,- պատ մում է ամ-
բիո նի վա րի չը:
Ար յան շրջա նա ռութ յու նը ֆի զիո լո-

գիա յի խորհր դա նիշն է, հետ ևա բար, 
մուտ քի դի մաց փակց ված և  ար դեն 
30 տար վա պատ մութ յուն ու նե ցող 
նկա րը պա տա հա կան չի ընտր ված, 
այլ ար տա ցո լում է հիմ ա րար այս 
գի տութ յան և  ա ռար կա յի կար ևո-
րութ յու նը:
«Ի հար կե, ու սա նող նե րը հարց նում 

են, ին չու հենց ար յան շրջա նա ռութ-
յու նը:  Շատ պարզ է. ֆի զիո լո գիան 
բժշկութ յան ո գին է»,- մեջ բե րե լով 
չեխ գիտ նա կան նե րից մե կի միտ քը՝ 
շեշ տադ րում է պրո ֆե սո րը:
 Հա մա գոր ծակ ցութ յու  նը ՝ 
ա ռա ջըն թա ցի կար ևոր
 նա խա պայ ման
Բժշ կա կան ինս տի տու տի մի ջազ-

գա յին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր 
լիե լու տա րի նե րին Դ րաս տա մատ 
 Խու դա վերդ յա նը հսկա յա կան աշ-
խա տանք է կա տա րել ար տա սահ-
ման յան երկր նե րի հա մար բժշկա-
կան կադ րե րի պատ րաստ ման ուղ-
ղութ յամբ:
Ա ռա ջին ան գամ այն ժա մա նակ 

բժշկա կան ինս տի տու տի ռեկ տոր 

 Վի լեն  Հա կոբ յա նի հանձ նա րա-
րութ յամբ նա մեկ նեց Հնդ կաս տան, 
այն տե ղից ու սա նող ներ հ րա վի րե-
լու նպա տա կով, ա ռա ջին ան գամ 
կքնվեց նաև հա մա գոր ծակ ցութ յան 
պայ մա նա գիր:
Այս պի սով, բժշկա կա նում տե ղի 

ու սա նող նե րից բա ցի, նաև ար տա-
սահ ման ցի ներ են կրթութ յուն ստա-
նում: Ա վան դույթն այ սօր հա ջո ղութ-
յամբ շա րու նակ վում է, տա րի նե րի 
ըն թաց քում աս տի ճա նա բար ընդ-
լայն վում է և  օ տա րերկ րա ցի ու սա-
նող նե րի թի վը, և  երկր նե րի աշ խար-
հագ րութ յու նը:
«Այդ պրո ցե սը շա րու նակ վում է, 

և  այն հնա րա վո րութ յուն կտա ամ-
րապն դել մեր դիր քե րը մի ջազ գա յին 
աս պա րե զում: Օ տա րերկ րա ցի նե-
րի ներգ րա վու մը մեր ու սում ա կան 
գոր ծըն թա ցում նաև քա ղա քա կան 
նշա նա կութ յուն ու նի, ո րով հետև 
ընդ լայն վում են շփում ե րը, ինչ պես 
նաև մեր երկ րի բժշկա կան հա մա-
կար գը ճա նա չում է ստա նում ար-
տերկ րու մ»,- հա մոզ ված է հո բել յա-
րը:
 Նա մեծ աշ խա տանք է ի րա կա նաց-

նում գի տա ման կա վար ժա կան կադ-
րե րի պատ րաստ ման գոր ծում: Պ րո-
ֆե սո րի ան մի ջա կան ղե կա վա րութ-
յամբ կա տար ված ու պաշտ պան ված 
է 3 դոկ տո րա կան և 15 թեկ նա ծո ւա-
կան ա տե նա խո սութ յուն, իսկ որ պես 
ամ բիո նի վա րիչ կա տա րում է նաև 
ու սում ա մե թո դա կան աշ խա տանք: 
 Նա ֆի զիո լո գիա յի 5 դա սագր քի 
հե ղի նակ է:  Սիր ված դա սա խո սի 



խմբագր մամբ գրվել է նաև նոր մալ 
ֆի զիո լո գիա յի դա սըն թա ցի գործ-
նա կան պա րա պմունք նե րի 2 ու սում-
նա մե թո դա կան ձեռ նարկ ՝ հա յե րե-
նով ու ռու սե րե նով:
 Գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով 

պրո ռեկ տո րի պաշ տո նը զբա ղեց-
նե լու տա րի նե րին Դ րաս տա մատ 
 Խու դա վերդ յանն աշ խա տանք է 
կա տա րել հա մալ սա րա նի գի տա-
կան ուղ ղութ յուն նե րի մշակ ման և 
 ներդր ման գոր ծում:

Այ սօր նա ՀՀ ԲՈՀ-ի եր կու 
մաս նա գի տաց ված խոր-
հուրդ նե րի, ԱՊՀ երկր-
նե րի ֆի զիո լո գիա կան 

ըն կե րութ յան նա խա գա հութ յան, 
 պա թո ֆի զիո լո գիա կան մի ջազ գա-

յին ըն կե րութ յան,  հայ կա կան ֆի-
զիո լո գիա կան ըն կե րութ յան նա խա-
գա հութ յան ան դամ է, ինչ պես նաև 
բնա կան գի տութ յուն նե րի  ռու սա կան 
ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս: 
 Բեղմ ա վոր և  եր կա րամ յա գի տա-
ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յան 
հա մար  Խու դա վերդ յա նը պարգ-
ևատր վել է «Մ խի թար  Հե րա ցի» և 
ԼՂՀ-ի «Ե րախ տա գի տութ յա ն» մե-
դալ նե րով:
Ա պա գա բժիշկ նե րին, ե րի տա սար-

դութ յանն ուղ ղե լով իր խոս քը՝ նշում 
է, որ բժշկութ յու նը այն ո լորտն է, ո րը 
ա մե նօր յա աշ խա տանք է պա հան-
ջում, և  այդ աշ խա տան քը գի տե լիք-
նե րի շա րու նա կա կան ձեռք բե րում 
է: Ծ նող ներն այ սօր մեծ ներդ րում-

ներ են ա նում՝ ե րե խա նե րի բժշկա-
կան կրթութ յուն ստա նա լու ուղ ղութ-
յամբ, հետ ևա բար այդ ներդ րում ե-
րը պետք է ար դա րաց վեն:
«Այդ հար ցին պետք է շատ լուրջ մո-

տե նան, ո րով հետև մար դու կյան քի 
հետ գործ ու նեն, չա փազա նց կար-
ևո րում եմ, որ պես զի ե րի տա սար-
դութ յու նը թե մարդ կա յին հա րա բե-
րութ յուն նե րում, և  թե աշ խա տան-
քում լի նի ազ նիվ և  ան դա վա ճան 
սկզբունք նե րի նկատ մամբ։
ԵՊԲՀ-ի ա ռա ջըն թացն ան խու-

սա փե լի կլի նի, ե թե յուր աքանչ յուր 
ու սա նող և  աշ խա տա կից իր ներդ-
րում ու ա ջակ ցութ յու նը ցու ցա բե րի: 
Կ յանքն ա ռաջ է գնում, և  ինչ պես մեր 
ըն տա նիք նե րին ենք ծա ռա յում, այն-
պես էլ պետք է ծա ռա յենք բժշկա կան 
մեր մեծ ըն տա նի քի ն»,-եզ րա փա կեց 
բժիշկ-գիտ նա կա նը:
Ն րա մաս նա գի տա կան ընտ րութ-

յու նը պա տա հա կան չէ:  Հայ րը 
բժիշկ էր, մայ րը՝ բուժ քույր: ԵՊԲՀ-
ն  ա վար տե լուց հե տո  Նա հա պետ 
 Խու դա վերդ յա նը վե րա դար ձել է 
ծննդա վայր՝  Գե տա շեն, որ տեղ եր-
կու տաս նամ յակ աշ խա տե լուց հե-
տո, որ պես թեր ապև տիկ բա ժան-
մուն քի վա րիչ աշ խա տան քի է ան ցել 
Եր ևա նի 8-րդ  հի վան դա նո ցում:
Բժշ կի ու ղին են ընտ րել նաև Դ րաս-

տա մատ  Խու դա վերդ յա նի եր կու 
դուստ րե րը: Ան նան՝ ԵՊԲՀ ման կա-
բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 2 
ամ բիո նի դո ցենտ է,  Մար գա րի տան՝ 
 թե րապև տիկ և  ըն տա նե կան ստո-
մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա-
ծու:
Այ սօր ծննդա վայր  Գե տա շե նի մա-

սին պատ մող գիր քը եր կա րամ յա 
դա սա խո սը խնամ քով պա հում է 
աշ խա տա սեն յա կի գրա դա րա նում, 
որ տեղ մաս նա գի տա կան գրա կա-
նութ յու նից բա ցի, կան նաև հայ և  
ար տա սահ ման ցի հե ղի նակ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, ինչ պես 
նաև մեծ տեղ է հատ կաց րել փի լի-
սո փա յութ յա նը վե րա բե րող աշ խա-
տութ յուն նե րին:  Կար ժա մա նակ, 
երբ գիտ նա կա նը ցան կա նում էր փի-

Բժշկի ուղին



լի սո փա յութ յամբ զբաղ վել: Ա ռանձ-
նա հա տուկ սեր ու նի նաև պոե զիա-
յի նկատ մամբ, ո րից մեջ բե րում եր 
ա նե լու ա ռիթ ներ լի նում են նաև դա-
սապ րո ցե սի ըն թաց քում:

 Նա խընտ րում է հո բել յա նը հա մեստ 
նշել՝ ա ռանց հան դի սա վո րութ յան։ 
Ծննդ յան օ րը հա մալ սա րա նա կան 
գոր ծըն կեր նե րի, ըն կեր նե րի, ըն տա-
նի քի ան դամ ե րի, թոռ նիկ նե րի հետ 
անց կաց րեց:  Դա, իր խոս տո վա նութ-
յամբ, իր հա մար ա մե նից ըն դու նե լի 
ձևն  է, քա նի որ նրա վստա հեց մամբ՝ 
լավ ըն կե րութ յուն ա նե լը վեհ զգաց-
մունք է, և չ պետք է փնտրել ըն կեր-
ներ ա ռանց թե րութ յուն նե րի, քա նի 
որ այդ դեպ քում դա տա պարտ ված 
ես միայ նութ յան:

 ՏԱԹ ԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ
 Լու սան կար նե րը՝ Դ ՐԱՍ ՏԱ ՄԱՏ 

 ԽՈՒ ԴԱ ՎԵՐԴ ՅԱ ՆԻ անձ նա կան 
ար խի վից 

և  ԿԱ ՐԵՆ  ՍԵ ՐՈԲ ՅԱ ՆԻ

Բժշկի ուղին



Ու սուց չի տո նին ա ռա ջին շնոր-
հա վո րա կան բա ցի կը տի կին 
Ա նա հի տը միշտ ստա նում էր թոռ նի-
կից՝  Ռո բեր տից:  Ռո բեր տի կը, այդ պես տա-
տիկն էր ան վա նում թոռ նի կին, իր ձեռ քով պատ-
րաս տում, նկա րա զար դում էր տո նա կան բա ցիկն ու 
գրում, որ շատ է  ու զում՝ տա տի կը միշտ դպրո ցում լի նի, 
միշտ իր ու սուց չու հին լի նի, միշտ իր դաս ղեկն ու տա-
տի կը լի նի: Ա նա հիտ Գ ևորգ յա նը Ապ րիլ յան պա տե-
րազ մում զոհ ված, Ար ցա խի հե րոս  Ռո բերտ Ա բաջ յա նի 
տա տիկն է:   Թոռ նի կը կրում էր տա տի կի հոր ա նու-
նը։ Դպ րո ցում  Ռո բեր տի հա մար տա տի կը Ա նա հիտ 
 Ռո բեր տով ան էր։  Ման կա վա րժա կան գոր ծու նեութ-

յու նը սկսել է բուհն ան մի ջա պես ա վար տե լուց 
հե տո՝ 1973-ին:  Նախ դա սա վան դել է Ա բով յա նի 
դպրո ցում, ա պա տե ղա փոխ վել Եր ևան, եր կու 
տաս նամ յա կից ա վե լի աշ խա տել մայ րա քա-
ղա քի 147-րդ դպ րո ցում: Կր թօ ջախն այս տար-
վա ապ րի լից կրում է Ար ցա խի հե րոս  Ռո բերտ 
Ա բաջ յա նի ա նու նը: 2013 թվա կա նից Ա նա հիտ 
Գ ևորգ յա նը ռու սե րեն է դա սա վան դում ԵՊԲՀ 
« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցում: « Սի րում եմ ու սուց-
չի աշ խա տան քը: Այդ աշ խա տան քը նվի րում է: 
 Պետք է սի րես, սի րես ե րե խա նե րին, հա ճույք 
ստա նաս գի տե լիք տա լուց, պի տի ու րա խա-
նաս, երբ այդ գի տե լի քը քեզ վե րա դարձ նում 
են:  Մեկ-մեկ գի շերն արթ նա նում եմ, դաս եմ 
բա ցատ րում...չգի տեմ՝ ինչ հի վան դութ յուն է/
ժպտում է/»: « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ու սուց-
չու հին ու րախ է, որ դպրոց են մտնում պատ-
րաստ ված, գի տե լիք նե րի հա րուստ պա շա րով և  
ուս ման ձգտու մով ե րե խա ներ: « Ման կա վար ժի 
նկատ մամբ բա ցա ռիկ հար գանք ու նեն այ սօր 
մեր ա շա կերտ նե րը:  Մեկն ու ժեղ է, մյու սը մի 
փոքր թույլ, բայց բո լո րի մոտ կրթութ յան հան-
դեպ ձգտու մը չա փա զանց մեծ է, և  դա ինձ ու-
րա խաց նում է: Ե րե խա նե րը հաս կա ցել են, որ 

չեն սո վո րում գնա հա տա կա նի հա մար, 
որ ա ռա վել կար ևոր է գի տե լի քը: 

 Հա ճույք է, երբ խո սում ես 
ու տես նում՝ ինչ պես 
են քեզ լսում, ինչ –որ 

բան ու զում են վերց-
նել:  Տա րեց տա րի ե րե-

խա նե րը փոխ վում են: 
Սկզ բում փոքր-ինչ թե րա-

հա վատ էի ա վագ դպրո ցի 
հար ցում, բայց մեր դպրո-

ցի տնօ րե նի շնորհիվ ա վագ 
դպրո ցը կա յա ցավ, ու հի մա 

ե րե խա նե րը գա լիս են՝ գի տե-
լիք ստա նա լո ւ»:

 Տ ի  կ ի ն Գ ևորգ յա նի խոս քով՝ մանկա-
վար ժը միշտ պետք է ձգտի մատ չե լի ձևով 
փոխան ցել գի տե լի քը:  Նաև ու սուց չից է կախ ված, թե 
ինչ պես կսո վո րի ա շա կեր տը: Իր բո լոր թոռ նիկ նե-
րին ու նաև  Ռո բեր տին տի կին Ա նա հիտն է ռու սե րեն 
դա սա վան դել, ե ղել  Ռո բերտ Ա բաջ յա նի դաս ղե կը: 
« Ռո բեր տը բո լոր ա ռար կա նե րը սի րում էր: Ե րե խա-

Ար ցա խի հե րոս  ՌՈ ԲԵՐՏ Ա ԲԱՋ ՅԱ ՆԸ  « Հե րա ցի»  

ա վագ դպրո ցի վաս տա կա շատ ու սուց չու հի  

Ա ՆԱ ՀԻՏ Գ ԵՎՈՐԳ ՅԱ ՆԻ թոռ նիկն էր ու ա շա կեր տը      

Հասարակություն
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Հասարակություն

ներս չեն ձգտել գե րա զան ցի կ լի նել, այլ 
ցան կա ցել են, որ գի տե լիք ձեռք բե րեն: 
 Գոր ծըն կեր նե րիս ես միշտ խնդրում էի, 
որ ի րենց ու շադ րութ յան կենտ րո նում 
պա հեն, շատ հար ցեր տան, որ ե րե խա-
ներս, թոռ նիկ ներս որ քան հնա րա վոր 
է՝ շատ գի տելիք ստա նան: Օ րի նակ, 
 Ռո բերտս գի տեր, որ պետք է լավ սո-
վո րի, ե թե մեկ ու րի շին դի տո ղութ յուն 
եմ ա նում, դա սին ու շա դիր չլի նե լու 
հա մար, ու րեմ՝ ինքն էլ միշտ պետք է 
պատ րաստ լի նե ր»: Ա նա հիտ Գ ևորգ-
յա նը  Հե րոս թոռ նի կին դա սա վան դել է 
5-9-րդ  դա սա րան նե րում: Ա սում է՝ շատ 
չա րաճ ճի էր, բայց լավ էր սո վո րում:  Չի 
մո ռա նում դեպ քը, երբ  Ռո բեր տը 5-րդ 
 դա սա րա նում ռու սե րե նի ան գի րը պա-
տաս խա նե լիս դա սըն կեր նե րից մեկն 
ա սում է, թե  Ռո բերտն ար տագ րում է: 
« Կանգ նեց րի, ա սա ցի՝  Ռո բերտ, ար-
տա սա նիր, ար տա սա նեց, ա պա գնաց 
գրա տախ տա կի մոտ գրեց բա նաս-
տեղ ծութ յու նը:  Հե տո խնդրե ցի, որ ե րե խա նե րը ստու-
գեն և  ի րենք ա սեն  Ռո բեր տի գնա հա տա կա նը:  Հե տո 
ես  Ռո բեր տիս դա սը նկե րո ջը ա սա ցի, որ ճիշտ չէր նրա  
պահ ված քը: Ա  սացի՝ ե թե ան գամ նկա տում ես նման 
բան, աշ խա տիր շե ղել ու սուց չի ու շադ րութ յու նը, որ 
չտես նի: Ըն կե րութ յու նը պետք է թանկ լի նի բո լո րի հա-
մար։  Բա ցատ րե ցի, որ որ ևէ դեպ քում չպետք է դա վա-
ճա նել ըն կե րո ջը»:

 Ռո բեր տը չդա վա ճա նեց ըն կե րո ջը:  Ծանր վի րա-
վոր Անդ րա նիկ  Զոհ րաբ յա նին գրկած հասց րեց խրա-
մաբ ջիջ, ա պա ըն կավ  Հե րո սը: Գլ խա վոր դասն էր, որ 
 Ռո բեր տը գրա տախ տա կի ա ռաջ չպա տաս խա նեց, այլ 
դիր քում՝ պաշ տա պա նե լով հայ րե նի քի սահ մա նը:

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ



 97 տա րե կա նում կյան քից հե ռա ցել է  Հա յաս տա նում  
նյար դա վի րա բու ժութ յան հիմ ա դիր  Սու րեն Գեղամի 
 Զոհ րաբ յա նը:  Նա նյար դա վի րա բու ժա կան ծա ռա յութ յան 
հիմ քե րը դրել է ոչ միայն  Հա յաս տա նում:  Զոհ րաբ յա նի 
ջան քե րի շնոր հիվ նյար դա վի րա բու ժութ յան կլի նի կա-
ներ են բաց վել Ի րա քում (1960 թվա կան), ինչ պես նաև 
 Լու սա կա յի ( Զամ բիա, 1971 թվա կան) բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում:
75 տար վա բժշկա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 

 Զոհ րաբ յա նը շուրջ 300 գի տա կան աշ խա տութ յուն և 
 մե նագ րութ յուն է գրել:  Հայտ նի բժիշկն ա սում էր ՝ կյան-
քում ա մե նից շատ պետք է սի րել աշ խա տան քը:
«Եր բեք չի կա րե լի թևա թափ լի նել, տա րի քին նա յե-

լիս չի կա րե լի ա սել՝ «ես մեծ ե մ» և  դա դա րել աշ խա տել: 
 Քա նի դեռ մտա ծե լու, տրա մա բա նե լու և քն նար կե լու կա-
րո ղութ յուն ու նես, ա րա դա: Օ րի նակ՝ իմ աշ խա տանքն 
ինձ նից ֆի զի կա կան ջան քեր չի պա հան ջում, ստիպ ված 
չեմ վա զել: Ես մտա վոր աշ խա տանք եմ կա տա րում: 
 Հոգ ևոր աշ խա տանքն ա վե լի օգ տա կար է»,-  ա սում էր 
բժիշ կը:  Նա վստա հեց նում էր՝ որ քան ա վե լի շատ ես ու-
ղեղդ օգ տա գոր ծում, այդ քան ա վե լի եր կար է այն աշ խա-
տում:
«Ին չու է մարդ կանց մոտ ծեր հա սա կում ա ռա ջա նում 

Ալց հեյ մեր հի վան դութ յու նը: Ս տի պեք ձեր ու ղե ղին աշ-
խա տել, որ քան ա վե լի շատ խնդիր ներ եք դուք լու ծում 
և գ լուխ ջար դում դժվար հար ցե րի լու ծու մը գտնե լու 

հա մար, այդ քան այն ա վե լի հա րուստ է»,- նշում  էր նա: 
 Նա հա մա ձայն չէր ժո ղովր դի այն տե սա կե տի հետ, թե 
մարդն իբր շատ է աշ խա տել, այդ պատ ճա ռով էլ շուտ 
ծե րա ցել է: «Ոչ, դա այդ պես չէ: Աշ խա տան քը կար ևոր 
է զուտ աշ խա տան քի տե սանկ յու նից, իսկ մտա վոր աշ-
խա տան քը հոգ ևոր հարս տութ յունն է:  Չէ՞ որ մարդ կա յին 
հո գին շատ բարդ բան է»:

Կ ՅԱՆ ՔԻՑ ՀԵ ՌԱ ՑԵԼ Է ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ 
ԲԺՇԿՈՒԹ ՅԱՆ ԼԵ ԳԵՆ ԴԸ

Այս օ րե րին աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե-
րից բազ մա թիվ ցա վակ ցա կան նա մակ ներ 
ենք ստա նում բժիշկ-գիտ նա կան  Սու րեն 
 Զոհ րաբ յա նի մահ վան առիթով:  Հեր թա կան 
նա մա կը ԱՄՆ  Ջոր ջիա նա հան գի նյար-
դա վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տից էր:  
« Մեծ վշտով տե ղե կա ցանք պրո ֆե սոր 
 Սու րեն  Զոհ րաբ յա նի մահ վան մա սին: Եր-
կար տա րի ներ է, ինչ ճա նա չում ենք նրան՝ 
այն ժա մա նա կից, երբ նա մեր հյուրն էր ԱՄՆ 
 Ջոր ջիա նա հան գի նյար դա վի րա բու ժութ յան 
ինս տի տու տում, ա պա մեր կլի նի կա կան և 
 գի տա կան բազ մամ յա հա մա գոր ծակ ցութ-
յան ըն թաց քում: Պ րո ֆե սոր  Զոհ րաբ յա նը 
միշտ կանգ նած է ե ղել հայ կա կան նյար դա վի րա բու ժութ-
յան ա ռա ջին շար քե րում և կմ ա մեր սրտե րում որ պես 
իր գոր ծի հմուտ գի տակ, հիա նա լի անձ նա վո րութ յուն: 
Ն րա մահ վամբ մենք, ցա վոք, կորց նում ենք նյար դա վի-
րա բու ժութ յան հիմ ա կան շար ժիչ ու ժը  Հա յաս տա նում. 
նրա կյան քը պետք է օ րի նակ լի նի նյար դա վի րա բույժ նե-

րի գա լիք սե րունդ նե րի հա մար»,- գրված է ինս տի տու տի 
ա ռա ջա տար նյար դա վի րա բույժ, մեր հայ րե նա կից Ար-
թուր Գ րի գոր յա նի՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նին 
ուղղ ված ցա վակ ցա կան նա մա կում:



 Հա մաշ խար հա յին ճա նաչ ման ար-
ժա նա ցած մե ծա գույն ծո վան կա րիչ 
 Հով հան նես Այ վա զովս կու առն չութ յամբ 
սո վե տա կան հան րա գի տա րան նե րը 
լռութ յան էին մատ նում նրա ազ գա յին 
պատ կա նե լութ յու նը՝ նրան ան վա նե լով 
ռուս նկա րիչ:  Մինչ դեռ հա սա րա կա-
կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում նրան 
մշտա պես ա ռաջ նոր դել է սե րը իր ժո-
ղովր դի հան դեպ:
1883-ին՝ Ղ րի մը  Ռու սաս տա նին 

միաց նե լուց հե տո, հայ ազ գա յին 
բնակ չութ յա նը սկսեց ձգել լեռ նա յին 
բնութ յամբ  Հա յաս տա նին շատ նման 
տա րած քը, որ տեղ հայ կա կան գաղ թօ-
ջա խում ապ րում ու ստեղ ծա գոր ծում 
էր  Պե տեր բուր գը մեր ժած  Հով հան նես 
Այ վա զովս կին:  Թեո դո սիա յում հիմ ե-
լով հայ կա կան դպրոց, տպա րան, կա-
ռու ցե լով և  վե րա նո րո գե լով հայ կա կան 
ե կե ղե ցի ներ, հիմ ե լով գե ղար վես տի 
ու սում ա րան, պատ մահ նա գի տա կան 
թան գա րան, խմե լու ջուր հասց նե լով 
քա ղա քի հա յաբ նակ թա ղա մաս, օգ նե-
լով քա ղա քի եր կաթգ ծի կա ռուց մա նը՝ 
նա ժա մա նակ և հ նա րա վո րութ յուն ներ է 
գտել օգ նել հայ ու սա նող նե րին, նպաս-
տել պատ մա կան ար ժե քա վոր գրքե րի 
հրա տա րակ մա նը, հա տուկ ու շադ րութ-
յան է ար ժա նաց րել  Թուր քիա յի հա յութ-
յա նը...
Այ վա զովս կու տու նը  Թեո դո սիա յում 

ե ղել է յու րօ րի նակ ուխ տա տե ղի: Այս տեղ 
հյո ւըն կալ վել են հայ գրող ներ, մեծ ցու-
ցաս րա հի բե մում հան դես են ե կել հայ 
դե րա սա նա կան ու ե րաժշ տա կան ար-
վես տի գոր ծիչ ներ, մկրտութ յուն ստա-
ցել 19-րդ  դա րի երկ րորդ կե սի բո լոր 
հայ նկա րիչ նե րը:  Ժա մա նա կա կից նե րի 
վկա յութ յամբ Այ վա զովս կին ե րա զել է 
ստեղ ծել մի միութ յուն՝ նրա շուր ջը հա-
մախմ բե լով աշ խար հասփ յուռ հայ ար-
վես տա գետ նե րին:
Աշ խար հը ճա նա չում է նրան որ-

պես ռուս մեծ ծո վան կա րիչ, ճա-
նա չենք նրան՝ որ պես հայ նկա րիչ: 
 Հա յաս տա նում ճամ փոր դե լուց հե տո 
մեծ նկար չի վրձնին են ար ժա նա նում 

Ճանաչենք մեր հանճարներին

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ-200

«Նոյն իջնում է Արարատից» (1889)

 Ցա վի ու ցաս ման հույ զե րի կի զա կե տը դառ նում է կյան-
քի վեր ջին օ րը՝ 1900 թվա կա նի մա յի սի 2-ին նկա րած 
«Թուր քա կան նա վի պայթ յու նը» ա նա վարտ գոր ծը:

Ս ևա նա լի ճը, Ա րա րա տը, Ա րա րատ յան 
դաշ տը:
Բ նան կար նե րի այս շար քում ա ռանձ-

նա պես ու շագ րավ է « Նոյն իջ նում է 
Ա րա րա տից» կտա վը, ո րը շնչում է բիբ-
լիա կան վե հութ յամբ:
 Դա վա նե լով հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե-

ցուն՝ նա մի ամ բողջ շարք պատ կեր ներ 
է ստեղ ծել աստ վա ծաշնչ յան, ինչ պես 
նաև պատ մա կան թե մա նե րով՝ « Հայ 
ժո ղովր դի մկրտութ յու նը», «Եր դում 
 Վար դան զո րա վա րի»...
Այ վա զովս կու կյան քը հատ կանշ վում 

է նրա ձգտումն ե րը բա ցա հայ տող ար-
դեն շա տե րին հայտ նի ու շագ րավ մի 
փաս տով:
Իր նկար նե րից մե կը ա ռի թի բեր-

մամբ թուր քա կան պա լա տա կան կա-
ռույց նե րի գլխա վոր ճար տա րա պետ 
 Սար գիս  Պալ յա նին է նվի րում նկա րի չը: 
 Վեր ջինս իր հեր թին այդ նկա րը նվի-
րում է սուլ թան Աբ դուլ Ա զի զին: Ար վես-
տա սեր սուլ թա նը նոր նկար նե րի պատ-
վեր ներ է հղում  Թեո դո սիա՝ 1874-ին 
Այ վա զովս կուն պարգ ևատ րե լով բարձ-
րա գույն՝ «Օս մա նիե» շքան շա նով և  այլ 
բարձր պարգև նե րով:
1895-ին սուլ թան Աբ դուլ  Հա մի դը «հայ-

կա կան հար ցը» վեր ջաց նե լու նպա-

տա կով կազ մա կեր պում է ցե ղաս պա-
նութ յուն: Այս սոս կա լի ի րո ղութ յու նը 
ցնցում է նկար չին: Որ պես ար ձա գանք՝ 
նա ստեղ ծում է հայ կա կան թե մա նե րով 
կտավ ե րը՝ « Հա յե րի կո տո րա ծը Տ րա-
պի զո նում», « Հա յե րին լցնում են նա վե-
րը», « Հա յե րին կեն դա նի նե տում են ծո-
վը»..., ո րոնք ցու ցադ րում է  Մոսկ վա յում, 
Օ դե սա յում: Ն րա ա մե նօր յա հոգսն 
է դառ նում կո տո րա ծից փրկված ու 
 Թեո դո սիա գաղ թած հար յու րա վոր հայ 
գաղ թա կան նե րին ա պաս տա նե լը: Այդ 
օ րե րին է տե ղի ու նե նում նշա նա վոր մի-
ջա դե պը՝ օս ման յան շքան շան նե րը իր 
շան վզից կա խե լը, այ նու հետև դրանք 
ծո վը նե տե լը:
Այդ տա րի նե րին նկար նե րի մե ծա մաս-

նութ յան տակ մեծ նկա րի չը Այ վա զովս-
կու փո խա րեն ստո րագ րում է Հ. Այ վազ-
յան:
Այ վա զովս կու ան ձի հետ կապ ված 

խորհր դա նի շե րից մե կը նրա շի րի մի՝ 
հա յե րեն ար ձա նագ րութ յուն կրող գե-
րեզ մա նա քարն է, ո րի դամ բա րա նա գի-
րը՝ քաղ ված  Խո րե նա ցու « Հա յոց պատ-
մութ յու նից», փաս տում է՝ « Մահ կա նա ցու 
ծնեալ, ան մահ զյիւր յի շա տակ ե թող...»:
Հ.Գ.  Հայ մեծ ծո վան կար չի ար ձա նը 

Եր ևա նում տե ղա կայ ված է Օ ղա կաձև 
զբո սայ գու  Կա մե րա յին ե րաժշ տութ յան 
տա նը հա րող հատ վա ծում:
 Կո տո րած նե րի ա ռի թով նրա ընդվ-

զու մը ար տա հայտ վում է նկար նե-
րի տակ հա յե րեն ստո րագ րութ յամբ՝ 
 Հովհ. Այ վա զեան՝ սո վո րա կան դար ձած 
 Հով հան նես Այ վա զով սկու փո խա րեն:

Հ. Այ վա զովս կու ծննդյան 200-ամ-
յա կի ա ռի թով  Հա յաս տա նի պե-
տա-կան պատ կե րաս րա հում բաց-
վել է մեծ նկար չի աշ խա տանք նե րի 
ցու ցադ րութ յու նը, որ տեղ տեղ են 
գտել ոչ միայն պատ կե րաս րա հի 
կտավնե րը, այլև բազ մա թիվ այլ 
գոր ծեր՝ ձեռք բեր ված տար բեր ան-
հատ-նե րից և  այլ պատ կե րաս րահ-
նե րի հա վա քա ծու նե րից։

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ





Dear schoolchildren, students, educators and parents, I 
congratulate you on Knowledge Day.

It's the start of a well-expected academic year, an im-
portant step in gaining knowledge and recognizing new 
values.

I would like to once again state that the aspiration for 
knowledge and education is a component of the Armenian 
national character, the most important guarantee of the 
country’s development and empowerment. A knowledge-
able and conscientious specialist is the wealth of every 
state, and in general the state of tomorrow is guaranteed 
if the society is educated. I especially warmly congratu-
late the students who put their first step on the school’s 
threshold, wishing them good luck, and teachers who are 
entrusted with the hard work of educating and upbringing 
of generations, I wish success in their gratitude. It is not 
only pleasant for me, but also obliging to be present at 
“Heratsi” high school of Yerevan State Medical Universi-
ty. Pupils and alumni who are studying here are truly brilliant. It’s not a coincidence that 152 
out of 152 school graduates have been admitted to state higher educational institutions. They 
have received very high scores on unified exams. It should be noted that 45 out of 152 graduates 
applied to Yerevan State Medical University, 5 of them at the Military Medical Faculty, despite 
a wide choice.

The students of the school who had demonstrated outstanding performance in previous aca-
demic year were also hosted at the presidential residence of the Republic of Armenia and the 
President granted the awards. All these achievements should serve as an example and inspira-
tion for future generations of Heratsi students. 

Once again congratulating you on the occasion, I wish you endless effort, diligence, initiative 
and high sense of responsibility on the way to accomplishing all the goals that you and your 
parents have outlined for you. I wish all the pupils, teachers, parents  peace and  the joy of new 
achievements  and victories.

Armen Muradyan
YSMU rector

WELCOME



EVENTS

 Recently RA President Serzh Sargsyan was present at the sol-
emn meeting of YSMU Scientific Council meeting, dedicated to 
the inauguration ceremony of 2017 graduates. 

 After the  introductory speech  of  YSMU Rector  Armen 
Muradyan and the representation of a  feature film  about the 
University , the graduates read  Hypocrite’s Oath and received 
diplomas .

YSMU Rector  urged the graduates to be more initiative, re-
sponsible  in this new life stage , to be brave in their approaches, 
as well as all-rounded people

“There are two principles which  they would need  throughout 
medical activities :  the desire to  perfect the work and  limitless 
love,” he said.

Renowned professor and surgeoan Hovhannes Sarukhanyan 
who has his  huge contribution in surgery development , training 

of the specialists and  in implementation of new  treatment meth-
ods ,also  expressed his congratulations to the graduates.

RA Parliament  President  Ara Babloyan who is a University 
graduate of 1971, gave the diplomas  to the graduates who received  
nominal scholarships. 

RA Minister of Defense  Vigen Sargsyan handed diplomas to the 
graduates of the Military Faculty. The Minister congratulated all the 
graduates and whished  them  success in their personal  life  and ca-

reer . In his speech he also added that the April 4-day war And 
Artsakh war  proved that we have military and other doctors 
only in peaceful state but when we are in need everybody gets 

together and  Hypocrite’s Oath becomes the oath of the Arme-
nian Army  officer’s oath.

This year, YSMU has 968 graduates, from 10 countries 
of the world.16  out of them are graduates of Military 

Medical Faculty. 52 students received Diplomas of 
Honor. 

 From different countries of the world the 
graduates received warm congratulations and 

greetings and wishes.  The World Pediatri-
cian , YSMU honorary doctor Leonid Ro-

shal  also congratulated the graduates 
by a video call .

YSMU GRADUATES TOOK THE OATH AND 
RECEIVED DIPLOMAS IN A SOLEMN EVENT



EVENTS

Yerevan State Medical University “Heratsi” high school stu-
dents were congratulated by YSMU Rector Armen Muradian 
and Anahit Grigorian – grandmother of the hero Robert Aba-
jian, a person who has been setting students on the path of 
life for years. For the first time they wished the students high 
achievements ; and the teachers– good luck in their hard yet 
noble task of educating. On September 1st all the depart-
ments of the university were also full of people. The students 
of Faculties of General Medicine, Stomatology and Pharma-
cy according to the tradition were greeted by the academic 
staff of the university and Rector Armen Muradyan. The 
deans of faculties firstly presented the details of the academ-
ic process to new students. YSMU Rector, witnessing the 
new generation of future doctors and physicians, pointed 
out that from this day forward the students were not only 
going to be responsible for their perspectives, but also for 
the health of others. Yerevan State Medical University is 
an educational institution with history of 100 years, which 
has been providing our nation with healthcare for almost 
one century. “Of course, a physician is remembered, when 
there’s a problem, but guarding the health of the popula-
tion falls in the basis of healthcare”, - says the Rector, also 
adding that graduates who successfully realize their duty 
and recognize their professional responsibility in Armenia 
and abroad, are the pride of the university. He encourag-
es future physicians to become active participants of the 
process of creating history and strive to keep the honor 
of being an YSMU student and physician in the future. 
Armen Muradian also indicated that the white coat must 
always be the most desired clothing for every physician. 
He wished all the students, teachers and parents luck, 
peace and prosperity.

Freshman students were given specially de-
signed guide, a feature-film about YSMU was 
demonstrated.

THE FIRST LESSON OF CHEMISTRY OF 
“HERATSI” HIGH SCHOOL WAS LEAD BY 

PROFESSOR ARMEN MURADIAN



YSMU Delegation of Pharmaceutical Faculty attend-
ed Pan Russian International GxP summit from July 
5th to 7th in Tula.

The event was competitive. In the first phase stu-
dents Arusyak Sahakyan and  Lilit Tadevosyan (who, 
by the way, are among the  the best students finish-
ing their Masters degree with the diplomas of honor ) 
represented scientific research works of different chairs 
and departments of YSMU.

The presented works received high ratings and  
Arusyak Sahakyan got utmost 85 points out of 100 
and Lilit Tadevosyan got 100 points out of 100. It’s no-
table that out of  63 participants of 25 Universities of 
Russia and country members of EAEU which have top 

high-rank Universities , only 3 students got 100 points 
including Lilit  Tadevosyan.

 The other 2 stages of the competition took place 
in Tula. The Results were more than impressive. Our 
party, Lilit Tadevosyan received a special prize for her 
work. 

It has been two years since the competition 
for granting additional scholarships to young 
researchers(up to 35 years old) working in the 
country, has been functioning  which summarizes 
the list of young scholars engaged in science and 
science development in Armenia.
By the Order of the Minister of Education and 
Science of the Republic of Armenia dated July 
25, 2017, the winners of the competition will 
be provided with a grant to the young researchers 
who work on the high-performance scientific and 
scientific-technical activities of the state budget of the 
Republic of Armenia.

It should be noted that Konstantin Yenkoyan, a 
professor of the Department of Biochemistry, Yerevan 
State Medical University, has been included in the list 
of 30 highly qualified scientists for the second year 
in a row. 

OUR SCIENTISTS AMONG 
THE LEADING HIGH-TECH 

RESEARCHERS

NEW ACHIEVEMENTS OF 
PHARMACEUTICAL FACULTY

SCIENCE

WE CONGRATULATE 
PROFESSOR YENKOYAN AND 
WISH NEW ACHIEVEMENTS.

Out of  63 participants of 25 Universities 
of Russia and country members of EAEU 
which have top high-rank Universities, 
only 3 students got 100 points including 
Lilit  Tadevosyan..



The second science school «The first steps on the way 
to scientific research work from the theory to practical 
neurology» ended on July 5.

This five-day international event was organized in 
February by the joint efforts of the Student Parlia-
ment, the Student Scientific Society and YSMU Scien-
tific Section.

It was sponsored by the International Brain Research 
Organization (IBRO), the State Committee of Science 
and the Young Scientists Support Program. The Can-
dle Research Center, the Orbeli Physiology Institute 
and the Armenian National Engineering Laboratories 
(ANEL) Center were also actively involved in the sci-
ence school.

Foreign guests, Rafal Tchaikovsky (Poland) and Al-
brecht Zigler (Germany),presented the students with 
methods not yet used in Armenian medicine. Among 
these were microscopic images of two-photon and 
speckle microscopy (CANDLE Research Center).

Specialists also gave a lot of advice on the registration 
of cerebral activity of rats (Armenian National Engi-
neering Laboratories Center).

Two workshops took place at Alma Mater (YSMU 
Biochemistry Department) and two other at L. Orbeli 
Institute of Physiology (working with confocal micro-
scope, animal cerebral registration).

Overall, 70 students and post-graduate students were 
selected from  YSMU as well as Yerevan State Univer-
sity,American University in Armenia,Tbilisi State Uni-
versity, H. Buniatyan Biochemistry Institute, Orbeli 
Institute of Physiology and CANDLE Research Insti-
tute.

11 lectures, 7 methods’ study in different laboratories 
of the city, special entertainment programs for foreign-
ers. All these made the summer warm days unforgetta-
ble for the participants.

THE FIVE-DAY SCIENCE SCHOOL 
SUMMED UP THE ACTIVITIES 

REALIZED

11 lectures, 7 methods’ study in different laboratories of the city, special 
entertainment programs for foreigners

SCIENCE



The  two-day long conference 
“The Depressed Human” has 
launched at YSMU on July 7 which 
was devoted  to a prominent psy-
chiatrist, professor Adel Tadevo-
syan’s 80th anniversary.

The conference united psychia-
trists, psychologists, neurologists, 
theorists and even writers. In the 
scopes of the conference the spe-
cialists reviewed not only the pres-
ent problems of Psychiatry but also 
a number of other  cohesive   fields. 

The President of Georgia Neuro-
surgical  Institute Joe Sam Robin-
son was also present, whose visit 

was certainly not  the first one. His 
cooperation with YSMU has got 
years of history.

Adel Tadevosyan’s son,  Arthur 
Tadevosyan, a  leading specialist 
in Georgia Neurosurgical Institute, 
represented Adel Tadevosyan’s pro-
fessional activities.

The skilled professional was con-
gratulated by her colleagues, friends 
and students.

Today Adel Tadevosyan still con-
tinues to help people who have been 
stressed in different phases of their 
lives. She has devoted 55  years of 
her professional career to the study 
of different basic issues of  person’s 
psychiatric health.

For founding and developing the  
study of stress in our country, for 
long-term scientific and pedagogi-
cal activities, professor Adel Tade-
vosyan received YSMU gold medal 
on June 29.

THE TWO-DAY LONG CONFERENCE 
“THE DEPRESSED  HUMAN” HAS 

LAUNCHED

In the framework of the conference, 
on July 8,  the presentation of the book 

«Мужское здоровье в объективестрес-
сологии- за пределами привычного» 

co-written by Adel Tadevosyan and YSMU 
Rector Armen Muradyan, took place. The 
authors  gave all the income to RA MD 

“Military Insurance Foundation.”

SCIENCE

The conference united psychiatrists, psycholo-
gists, neurologists theorists and even writers.



In 2016, the associate professor from Medical Micro-
biology Chair Diana Muradyan won a scholarship in 
the frames of Erasmus Mundus MEDEA program to im-
plement scientific research under control of the manag-
er of group professor Donatella Piertella in the medial 
microbiology and immunology laboratory of the Uni-
versity in Perugia, Italy. The preoperational part of the 
program started on September 1st with 3-week course 
of in depth Italian. Then it was followed by main sci-
entific researches in the laboratory, where all the fa-
cilities for successful work were provided. The head 
of the chair was Violetta Cheketti. As mentions Diana 
the innovative technologies were giving an opportuni-
ty to do modern researches: there were incubators for 
growing different kinds of tissues, as well as there were 

all the conditions for 
protecting and multiplying them, and besides, all rules 
of security were preserved in laboratories.

Diana also expresses her appreciation telling that 
this program was a great chance not only to widen her 
knowledge or to get acquainted with new technologies, 
but also to be in one of the oldest countries in Europe 
and to get to know its culture better. At the end of each 
week, she was attending lab meetings, during which 
the experiments and results of the researches were be-
ing discussed.

THE SCIENTIFIC WORK OF THE 
ASSOCIATE PROFESSOR FROM YSMU 

WAS PRESENTED IN ITALY

RESIDENCY ABROAD

The innovative technologies were 
giving an opportunity to do  

modern researches.

Taron Saribekyan is a resi-
dent in YSMU. The second year 
of his residence he spent in 
Ulm, a city in Germany due to 
the support of DAAD program.  
“You can learn everything a doctor 
needs to know on its way to devel-

opment in this technologically 
saturated clinic. I was also par-
ticipating in a scientific research 
program. When I returned I 
decided to apply to Erasmus+-
Mobila+2 program and to 
spend a part of my 3rd year in 
San Juan University-hospital 

in Porto, Portugal,”- says Taron. 
The program has succeeded and 
Taron spent extra 6 months in 
modern centre, which matches all 
the European standards. There he 
gained huge experience not only in 

the field he is specialized, but also in 
many other areas of medicine.

“Transplantology is shifting on a 
new, higher level in Armenia and I 
do really want to see a developed 
area and highly qualified team, who 
will be ready to face patients even 
from abroad. This is an important 
step in our region, which we all 
should fully support with the help 
of the government”,- emphasizes 
Taron, who is going to contribute 
all his knowledge to  the  healthcare 
in Armenia.

You can learn everything a doctor needs to know 
on its way to development in this technologically 

saturated clinic. I was also participating in a scientific 
research program.

SCIENCE



The Armenian-Russian scientific practical seminar 
held at  Yerevan State Medical University was devoted 
to the problems of the use of radiation diagnostics in 
urology.

The delegation of professors from Russia also includ-
ed well-known urologist, an honored worker of science 
of Russian Federation Alexander Vasilyev, who is also 
a professor in the department of radiation diagnostics 
in Moscow State University of Medicine and Dentistry 
after A. I. Evdokimov.

The aim of the event was to unite the leading special-
ists in radiodiagnostics and urology for the fourth time 
in a row, to expand the cooperation established years 
ago and to get acquainted with the innovations in the 
field.

Doctors from Armenia and Russia also discussed cur-
rent professional  issues . An agreement was reached to 
continue this international seminar.

The seminar was certified by the Ministry of Health 
of the Republic of Armenia with 5 CPD credits.

DOCTORS FROM ARMENIA AND 
RUSSIA DISCUSSED PROFESSIONAL 

TOPICAL ISSUES

FUTURE DOCTORS IN THE 
RESIDENCE OF THE PRESIDENT OF 

THE REPUBLIC OF ARMENIA

Tatevik Harutyunyan finished school after Ak-
sel Bakunts in Goris with excellence. First it was 
her optometrist aunt who inspired her to become a 
doctor, but then she firmly decided to dedicate her-
self to the world’s most humanitarian profession. 
This girl was one of the high-achiever  medal-
ist students from the first year of YSMU General 
Medicine Faculty, who were hosted by RA Presi-
dent  Serj Sargsyan in his residence on August 29. 

“Knowledge is the basis of well-being, as well as it 
is the basis of competitiveness. This way The Re-
public of Armenia is always ready to stand for 
each of you “- emphasized the President during 
the meeting with these advanced students. 
 “Heratsi” high school graduates Elen Khachatryan 
and Magda Afoyan also received gold medals from the 
President of Armenia that day.

EDUCATION



LYDIA SHAPIRO-LEADING 
SPECIALIST IN THE ONCOLOGICAL 

SPHERE IS A YSMU VISITOR
Doctor Shapiro from Stanford 

University will be visiting Yerevan 
State Medical University’s Oncolog-
ical Faculty on August 1. Lydia Sha-
piro is the director of Cancer Survi-
vors Stanford Oncological Institute, 
Stanford University associate pro-
fessor in the sphere of oncology 
and the editor in-chief of American 
Medical Oncological Union’s Cancer 
Net website. After graduating from 
Dartmouth Medical school, Profes-
sor Shapiro specialized at Beth Is-
rael, Brigham and Women Medical 

Institutions. Her area of expertise 
covers the breast cancer and the 
cancer complications survived by  
people. Before moving to Stanford, 
she lectured at Harvard Universi-
ty, and worked at Massachusetts 
Hospital. Lydia Shapiro is also the 
consulting editor of world-famous 
Journal of Clinical Oncology, mem-
ber of United States’ Psychosocial 
Oncological Union’s board of direc-
tors, director of USA’s Medical On-
cological Union’s IDEA group.

RENOWNED SWEDISH HEALTHCARE 
MANAGER - GÖRAN HENRIKS, 

WILL BE AMONGST YSMU VISITING 
PROFESSORS

Göran Henriks, the Chief Executive of Learning and 
Innovation at the Qulturum in the County Council of 
Jönköping, Sweden, will on August 1st attend Yerevan 
State Medical University’s Healthcare Strategic and 
Management forum. Mr. Henriks studied at Lund Uni-
versity (Sweden). After graduating with Bachelor’s de-
gree in Psychology, he worked as a child psychologist 
during the years 1976-1983. Göran Henriks received his 
Business Management Masters degree at Gothenburg’s 
University. Professor has over thirty years’ experience 
of management in the Swedish Healthcare system. He 
is a member of both the Jönköping County Council top 
management and Strategic Group, and Quality Swed-
ish University. Göran Henriks has been the registers’ 
director of Healthcare quality in Southeast regions and 
is a senior fellow of the Institute for Healthcare Im-
provement. In addition, he is the chairman of the Stra-
tegic Committee of the International Quality Forum 
organised by the British Medical Journal (BMJ). What’s 

more, from 1978 up to 2000 Professor Henriks trained 
the Swedish National Baseball Team. He performed and 
participated in numerous international conferences as 
well as forums, wrote various healthcare and medical 
articles.

EDUCATION



ISRAELI  FUTURE DOCTORS 
MET ISRAEL KNESSET  DEPUTY 

SPEAKER AT  YSMU
The delegation of Israel-Armenia 

Parliamentary Friendship Group 
headed by  Tali Ploskov, visited  
Medical University.

 Israel Knesset Deputy Speaker, 
the head of the delegation of the 
Parliamentary Friendship Group 
of  Israel-Armenia Tali Ploskov was 
first met by Israeli future doctors 
in white outfit.

The delegation arrived in Arme-
nia included Parliament members, 
government officials, doctors, jour-
nalists as well as entrepreneurs 
interested in joint projects. YSMU 
Rector Armen Muradyan, welcom-
ing members of the delegation, 
stressed that such meetings pro-
mote the development of a num-
ber of areas particularly healthcare 
and medical science.

Introducing the history of an 
educational center that is going to 
celebrate its 100th anniversary in 
the nearest future, he noted that 
currently the University educates 8 
citizens from Israel.

 The  University which has a cen-
tennial path and almost 8000 grad-
uates states that those graduates re-
alize their  professional activities  in 
40 countries of the world. The Rec-
tor noted the importance of human 
and practical relationships formed 

during the forum. As he stated, 
University life is  a good platform 
for bilateral cooperation to expand.

During the meeting the sides 
touched upon the two countries’ 
other medical educational issues. 
Israel, Deputy Speaker of Knesset, 
Israel-Armenia head of the parlia-
mentary friendship group Tali Plo-
skov  also talked about some infor-
mation appeared in the Armenian 
media concerning the quality of 
the medical education in Armenia. 
He noted that, according to him, 
this statement does not concern 

the University, but it basically re-
fers to the private universities. The 
issue is under the attention of the 
Police. After the completion of the 
investigation, as to the  the assur-
ance of the Vice-speaker’s view, all 
problems will be cleared out. He 
added that a few months ago  Is-
raeli journalists  returned from the 
University and expressed their sat-
isfaction both about the education-
al programs and  clinical activities.

INTERNATIONAL



With a delegation headed by Abd 
al-Razzaq Abd al-Jalil al-Isai the  
Minister of Higher Education and 
Scientific Research, which included 
representatives of the field of med-
icine and healthcare, discussed the 
opportunities for cooperation be-
tween the two countries in the area 
of medical education at YSMU. 

YSMU Rector Armen Muradyan 
presented the main activities car-
ried out in the University in details. 
He emphasized that today YSMU 
is making concrete steps towards 
internationalization. Graduates of 
the University are engaged in pro-
fessional activity in different coun-

tries of the world and to-
day the main goal of the 
University is to prepare 
competitive specialists 
in the healthcare sys-
tems of the world’s most 
developed countries.  
During the meeting the 
sides discussed a wide 
range of issues related to 
medical education in our 
country.

It was noted that 8 
students from Iraq, including one 
in clinical residency, 2 in the pre-
paratory department and others in 
the bachelor’s degree are currently 

studying at Medical University.
The delegation members also got 

acquainted with the work of the 
university hospitals in Yerevan.

DELEGATION FROM IRAQ WAS 
HOSTED AT YSMU

THE IMPORTANCE OF THE 
DEVELOPMENT  OF ARMENIAN-IRANIAN 

BILATERAL COOPERATION IN THE 
MEDICAL  FIELD WAS NOTED

YSMU hosted the  representatives of  delegation 
from Iran consisting of leading experts in the field of  
Education and Health. The purpose of the visit of the 
Iranian guests was to see the existing and future  de-
veloping vectors of the medical  field of cooperation of 
Armenia and Iran.

 The specialists together with the heads of YSMU dis-
cussed the chances of developing the cooperation in 
the sphere of  education and healthcare. In Particular, 
an agreement was reached about signing a Memoran-
dum of cooperation with Tabriz Medical University.

YSMU Rector Armen Muradyan represented the ar-

eas of the works carried out in the University He noted 
that in the process of internationalization the competi-
tiveness of the education received in YSMU is a prior-
ity for us.

The guests were introduced the educational, scientif-
ic, and clinical works carried out in the University. The 
representatives of both countries noted the importance 
of expansion cooperation all fields of  medical educa-
tion.

The delegation familiarized with the simulation edu-
cational center.

INTERNATIONAL



Հովհաննես Այվազովսկի, 
«Իններորդ ալիք»


