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8« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի
 մաս նա կից նե րը ստա ցան ա վար տա կան վկա յա կան ներ

 Մեկ նար կել է «1+2» ծրա գի րը. ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րը
 կստա նան սպա յի կո չում եվ կ ծա ռա յեն որ պես բժիշկ

ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ ընտր վեց  Վա հան Արծ րու նին

«Ա ռողջ և  գե ղե ցիկ ժպիտ». ներ կա յաց վե ցին կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր նե րի զե կու ցում ե րը

 Քա ռօր յա դա սըն թաց ներ՝ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում
 Ա լեր գո լո գիա յի և ի մու նո լո գիա յի գի տա կան ա կում բի ա ռա ջին հան դի պու մը

ԵՊԲՀ հնդիկ շրջա նա վարտ նե րի հա ջո ղութ յու նը Հնդ կաս տա նում

« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում նշվեց Տ յառ նըն դա ռա ջը

 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի բու ժանձ նա կազ մը 
հա մալր վել է ե րի տա սարդ բժիշկ նե րով

Ճակատագրի բերմամբ ստոմատոլոգ դարձած Լազար Եսայան.
 Լավ մասնագետ լինելու համար նախ պետք է լավ մարդ լինել

Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի բժիշկ նե րը շա րու նա կում են վե րա պատ րաստ վել

 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի օր թո պե դիա յի և վ աս ված քա բա նութ յան 
բա ժան մունքն ընդ լայն վել է

 Հա յաս տա նում կգոր ծի ման կա կան ար յու նա բա նութ յան եվ  
ու ռուց քա բա նութ յան միաս նա կան կլի նի կա

Վա լե րի  Տա տինց յա նը ստո մա տո լո գի մաս նա գի տութ յու նը ժա ռան գել է գե նե տի կո րեն

 Հեր թա կան բարդ վի րա հա տութ յու նը՝ այս ան գամ ա նո թա յին վի րա բույժ նե րի կող մից

ԵՊԲՀ-ում ա պա գա բժիշկ ներն ամ րապն դում են նաև մաս նա գի տա կան լե զուն

Քաղց կե ղը դա տավ ճիռ չէ. Անցկացվեց Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան ար եվել յան
 և մի ջերկ րա ծով յան խմբի երկ րորդ գի տա ժո ղո վը

Բժշկի ուղին
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ԵՊԲՀ  այս տար վա լա վա գույն մար զիկ նե րը

« Դա սա խո սա կան գա վաթ»

 Խոսք հի շա տա կի

Ե րի տա սարդ և փոր ձա ռու դա սա խո սը վստահ է՝ 
լսա րա նում իշ խա նութ յան կռիվ չպետք է լի նի

Ներ կա յաց նում ենք հո բել յար ամ բիոն նե րը

ԵՊԲՀ 91-ամ յա շրջա նա վար տի սե րը դե պի ստեղ ծա գոր ծելն ան վերջ է. 
Հայ րե նա դարձ բժիշ կը՝ եր կա րա կե ցութ յան մա սին

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ  Վար դան  Քա րամ յա նը պարգ եվատր վել է  Տե խա սի հա մալ սա րա նում 
գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յան հա մար տրվող բարձ րա գույն մրցա նա կով

Դե ղա հա բի վրա բժշկա կան հա մալ սա րա նը պատ կե րե լով ա պա գա պլաս տիկ վի րա բույ ժը 
չի պատ րաստ վում սահ մա նա փա կել նկար չա կան գոր ծու նեութ յու նը

ԵՊԲՀ 5-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի  Լիա նա  Հայ րա պետ յա նը՝ լա վա գույն ու սա նող

 «Վեր նա տուն» երգ չա խում բը մաս նակ ցեց  Հով հան նես  Թու ման յա նի 
150-ամ յա կին նվիր ված մի ջո ցառ մա նը

 Պա տաս խա նատ վութ յուն՝ միա ժա մա նակ մարդ կա յին եր կու կյան քի հա մար

« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ նե րը միա ցել են  Մայ րե նի լեզ վի մի ջազ գա յին
 օր վան նվիր ված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նա խա ձեռ նութ յա նը

«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» հրատարակվում է «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ 
օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի համաձայն: Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների 

իրացումից հասույթը (համախառն եկամուտը)` ընդամենը 0 դրամ: Այդ թվում` ա) եկամուտ 
ամսագրի բաժանորդագրությունից, բ) ամսագրի հատավաճառից, գ) գովազդից` 0 

դրամ: Նվիրատվության մասնաբաժնի չափը` 0 դրամ: Արտադրանքի, ապրանքների, 
աշխատանքների իրացումից շահույթը` 0 դրամ: 



Քաղց կե ղը դա տավ ճիռ չէ. կա բու ժում,
 և դա պետք է հաս կա նան բո լո րը

ԵՊԲՀ-ում  փետր վա րի 7-ին մեկ նար կե ցին  Ման կա կան ու-
ռուց քա բա նութ յան ար ևել յան և  մի ջերկ րա ծով յան խմբի երկ-
րորդ գի տա ժո ղո վին նա խոր դող դա սըն թաց նե րը:  Պա լիա տիվ 
բժշկութ յան դա սըն թա ցին մաս նակ ցեց մոտ 50 մաս նա գետ: 
 Դա սըն թա ցի ղե կա վար ներն էին  Սուրբ  Հու դա յի ման կա կան 
հե տա զո տա կան հի վան դա նո ցի պա լիա տիվ բժշկութ յան բաժ-
նի ղե կա վար  Ջաս թին  Բեյ քերն ու ման կա կան ու ռուց քա բա-
նութ յան հայտ նի մաս նա գետ  Քե րըն Ո ւի լիամ սը:  Ման կա կան 
ու ռուց քա բա նութ յան ար ևել յան և  մի ջերկ րա ծով յան խմբի երկ-
րորդ գի տա ժո ղովն անց կաց վեց Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի նա խա ձեռ նութ-
յամբ. հա մա կազ մա կեր պիչ էին աշ խար հի խո շո րա գույն ման-
կա կան քաղց կե ղի կենտ րոն՝  Սուրբ  Հու դա յի ման կա կան հե-
տա զո տա կան հի վան դա նոցն (ԱՄՆ) ու  Բեյ րու թի ա մե րիկ յան 
հա մալ սա րա նը ( Լի բա նան):  Հա յաս տանն ա ռա ջին ան գամ էր 
կազ մա կեր պում նման լայ նա ծա վալ գի տա ժո ղով ման կա կան 
ու ռուց քա բա նութ յան բնա գա վա ռում, ո րը չա փա զանց կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նի ո լոր տի զար գաց ման հա մար:

 Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան ար ևել յան և 
 մի ջերկ րա ծով յան խում բը բաղ կա ցած է 23 երկր նե րի ման կա-
կան քաղց կե ղի 70 կենտ րոն նե րից:

ԵՊԲՀ-ում անց կաց վեց « Քաղց կե ղով հի վանդ 
ե րե խա նե րի սնուց ման դե րը և գ նա հա տու մը»

 թե մա յով դա սըն թաց  Ման կա կան 
ու ռուց քա բա նութ յան ար ևել յան և  մի ջերկ րա ծով յան 

խմբի երկ րորդ գի տա ժո ղո վի շրջա նա կում

ԵՊԲՀ-ում փետր վա րի 8-ին շա րու նակ վե ցին  Ման կա կան ու-
ռուց քա բա նութ յան ար ևել յան և  մի ջերկ րա ծով յան խմբի երկ-
րորդ գի տա ժո ղո վին նա խոր դող դա սըն թաց նե րը:   Փետր վա րի 
8-ի դա սըն թա ցի գլխա վոր խոս նակ ներն էին՝ Հնդ կաս տա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ, ման կա կան ար յու նա բան, ու ռուց քա բան Ա մի-
թա Թ րե հա նը, Ն յու  Յոր քի « Կո լում բիա» հա մալ սա րա նից՝ Է լե-
նա  Լա դա սը,  Կա նա դա յից՝ ման կա բու ժութ յան, պա թա լո գիա յի 
դա սա խոս  Ռո լանդ  Բար րը, Հնդ կաս տա նից՝ դիե տո լոգ  Նեն սի 
 Սահ նին:  Դա սըն թա ցը նե րա ռում էր դա սա խո սութ յուն ներ՝ 
քաղց կե ղով հի վանդ ե րե խա նե րի սնուց ման դե րի և գ նա հատ-
ման թե մա յով:
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Մեկ նար կեց Ման կա կան 
ու ռուց քա բա նութ յան ար ևել յան և 

մի ջերկ րա ծով յան խմբի երկ րորդ գի տա ժո ղո վը

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում փետր-
վա րի 9-ին մեկ նար կեց  Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան 
ար ևել յան և  մի ջերկ րա ծով յան խմբի երկ րորդ գի տա-
ժո ղո վը, ո րին մաս նակ ցե լու նպա տա կով 40 երկր նե րից 
180-ից ա վե լի ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ ժա մա նել էին 
 Հա յաս տան:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նի խոս քով՝ 
 Հա յաս տա նը, ինչ պես աշ խա րում շատ երկր ներ, նույն պես 
զերծ չի մնում ման կա կան ու ռուց քա յին հի վան դութ յուն նե-
րից: «Այ սօր գի տա ժո ղո վի հիմն ա կան թե ման ման կա կան 
ու ռուց քա բա նութ յա նը վե րա բե րող խնդիր ներն են՝ սնու ցու-
մը, ճա ռա գայ թա յին թե րա պիան, քի միա թե րա պիան, վի րա-
բու ժութ յու նը, հա մա լիր բուժ ման ե ղա նակ նե րը, ո րոնք լայն 
կի րա ռում ու նեն աշ խար հում»,- ա սաց Ար մեն  Մու րադ յա նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տորը, անդ րա դառ նա լով  Հա յաս տա նում հի-
վան դութ յան տա րած վա ծութ յա նը, նշեց, որ մեր եր կի րը 
վեր ջին տա րի նե րին լրջա գույն հա ջո ղութ յուն ներ է ար-
ձա նագ րել:  « Ման կա կան քաղց կեղ ախ տո րո շու մը դեռևս 
մնում է ա մե նա ծանր խնդիր նե րից մե կը: Ե թե 15 տա րի 
ա ռաջ ման կա կան քաղց կե ղից մա հա ցութ յու նը կազ մում էր 
50-60 տո կոս, այ սօր մենք հնա րա վո րութ յուն ու նենք ա պա-
հո վել մինչև 80 տո կոս ապ րե լիութ յուն»,- ընդգ ծեց նա՝ 
ա վե լաց նե լով, որ գի տա ժո ղո վը պար տա վո րեց նող է, քա նի 
որ Եր ևա նը՝ մաս նա վո րա պես ԵՊԲՀ-ն  ընտր վել է որ պես 
հար թակ, որ տեղ հա վաք վել են ման կա կան ու ռուց քա բա-
նութ յան ո լոր տում մեծ ներդ րում ու նե ցող մաս նա գետ ներ, 
ով քեր կիս վում են ի րենց փոր ձով:

ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի կո չում և  ոս կե 
մե դալ՝ ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան

 ո լոր տում հայտ նի մաս նա գետ նե րին

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում փետր վա րի 9-ին տե ղի ու նե ցավ 
նաև գիտ խորհր դի հան դի սա վոր նիստ: Այն նշա նա-
վոր վեց  Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան ար ևել յան և 
 մի ջերկ րա ծով յան խմբի երկ րորդ գի տա ժո ղո վի մեկ նար-
կով:

 Մինչ գի տա ժո ղո վի մեկ նար կը, գի տա կան խորհր դի 
ո րոշ մամբ ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի կոչ մանն ար ժա-
նա ցավ  Լի բա նա նում հայտ նի ման կա կան ու ռուց քա բան 
 Ռա յա  Սաա բը:  Հա յաս տա նում ման կա կան քաղց կե ղի բուժ-
ման գոր ծում ներդ րած ա վան դի հա մար ԵՊԲՀ «Մ խի թար 
 Հե րա ցի» ոս կե մե դա լով պարգ ևատր վե ցին բժիշկ ներ՝ 
 Սի մա  Ջե հան և Իբ րա հիմ  Քա դու մին:

Հա յաս տա նում պատ րաստ ված խորհր դա նիշն 
այ սու հետև կներ կա յաց վի բո լոր այն երկր նե րում, 

որ տեղ կկազ մա կերպ վեն POEM-ի գի տա ժո ղով ե րը

ԵՊԲՀ ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, ման կա-
կան ու ռուց քա բան, ար յու նա բան Գ ևորգ  Թա մամ յա նի նա-
խա ձեռ նութ յամբ Եր ևա նում պատ րաստ վել է  Ման կա կան 
ու ռուց քա բա նութ յան ար ևել յան և  մի ջերկ րա ծով յան խմբի 
դրո շը, ո րը  Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան ար ևել յան և 
 մի ջերկ րա ծով յան խմբի երկ րորդ գի տա ժո ղո վի վեր ջին օ րը՝ 
փետր վա րի 10-ին, հան դի սա վո րութ յամբ հանձն վեց խմբի 
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ղե կա վա րին:  Հա յաս տա նում ստեղծ ված խորհր դա նիշն 
այ սու հետև կներ կա յաց վի բո լոր այն երկր նե րում, որ տեղ 
կկազ մա կերպ վեն POEM-ի գի տա ժո ղովն ե րը:

Ման կա կան ու ռուց քա բան ներն այ ցե լե ցին 
« Մե գեր յան կար պետ»

Ա վե լի քան 40 երկր նե րից ժա մա նած բժշկա կան կենտ-
րոն նե րի հե ղի նա կա վոր բժիշկ ներ, ով քեր մեծ ա վանդ 
ու նեն ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան բնա գա վա ռում, 
այ ցե լե ցին « Մե գեր յան կար պետ» ըն կե րութ յուն:

 Մի ջո ցա ռու մը շատ հա գե ցած էր. կազ մա կերպ վեց 
շրջայց գոր գե րի թան գա րա նում, հյուրերը ծա նո թա-
ցան հայ կա կան գոր գե րի ստեղծ ման պատ մութ յա նը, 
ա կա նա տես ե ղան դրանց գոր ծե լու ըն թաց քին, ներ-
կա գտնվե ցին նաև հայ կա կան ա վան դա կան լա վա շի 
թխման ընթացքին:

 Մի ջո ցառ մա նը հյու րե րին ող ջու նե ցին ՀՀ վար չա պե-
տի տի կին և « Սի թի օֆ սմայլ» բա րե գոր ծա կան հիմ-
նադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ Ան նա 
 Հա կոբ յա նը, ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը:

 Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան բնա գա վա ռի խնդիր-
նե րի, վի ճա կագ րութ յան և  զար գաց ման մա սին խո սե ցին 
Ռ.  Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ րո նի տնօ-
րեն  Սամ վել  Դա նիել յա նը, ինչ պես նաև ԵՊԲՀ-ում այդ 
օ րե րին տե ղի ու նե ցող  Ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան 
մի ջազ գա յին կոնգ րե սի մաս նա կից նե րը:
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը 
ութ շա բաթ յա տևո ղութ յամբ դա սըն թացն ի րա կա-
նաց նում է « Մե նեջ մենթ  Միքս» մի ջազ գա յին կազ-
մա կեր պութ յան հետ:

 Վե րա պատ րաստ ման կուր սին դա սա վան դե լու 
նպա տա կով ար տա սահ ման յան բու հե րից հրա վիր-
վել են նշա նա կա լի փորձ ու նե ցող մաս նա գետ ներ:

 Նա խա ձեռ նութ յան կազ մա կեր պիչ նե րը վստահ 
են, որ ծրա գի րը հնա րա վո րութ յուն կտա մաս նա կից-
նե րին ա ռա վել ճիշտ կազ մա կեր պել ըն թա ցիկ աշ-
խա տանք նե րը, ինչ պես նաև կնպաս տի աշ խա տան-
քի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը:

 Մաս նա կից նե րը ևս  փաս տե ցին, որ դա սըն թա-
ցի շնոր հիվ ստա ցած գի տե լիք նե րը կկա րո ղա նան 
կի րա ռել ի նպաստ բու հի զար գաց ման: Ն շենք, որ 
ծրա գի րը շա րու նա կա կան է:

«Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րան» հիմն ադ րա մում հուն վա րի 21-ին տե ղի ու նե ցավ հո գա բար-
ձու նե րի խորհր դի նոր կազ մով նիստ:  Խոր հուր դը նախ հաս տա տեց 
օ րա կար գը: Ա ռա ջին հար ցը վե րա բե րում էր բու հի ղե կա վար մարմն ի՝ 
հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գա հի ընտ րութ յա նը:

ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գա հի թեկ նա ծու էին 
ա ռա ջադր ված մաս նա գի տութ յամբ բժիշկ, ան վա նի ե րա ժիշտ 
 Վա հան Արծ րու նին և  Վե րար տադ րո ղա կան բժշկութ յան ա սո ցիա-
ցիա յի նա խա գահ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Է դո ւարդ 
 Համ բար ձում յա նը:

 Խոր հուր դը ո րո շեց ընտ րութ յունն անց կաց նել բաց քվեար կութ-
յամբ:  Հո գա բար ձու նե րի խորհր դի կողմ ձայ նե րի՝ 21 և 7 հա րա բե րակ-
ցութ յամբ ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ ընտր վեց 
 Վա հան Արծ րու նին:

Օ րա կար գի հա մա ձայն՝ հո գա բար ձու նե րի խոր հուրդն ընտ րեց նաև 
քար տու ղար: Այ նու հետև ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ներ կա-
յաց րեց բու հի 2017-18 թվա կա նների հաշ վետ վութ յու նը՝ անդ րա դառ-
նա լով նաև բու հին վե րա բե րող տար բեր խնդիր նե րի, ինչ պես նաև 
պա տաս խա նեց խորհր դի ան դամն ե րի հար ցե րին:  Հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նոր կազ մով նիս տին ներ կա յաց ված վեր ջին հար ցը վե րա-
բե րում էր բու հի 2019 թվա կա նի բյու ջեի քննարկ մանն ու հաս տատ-
մա նը:
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Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 17 շրջա նա-
վարտ ներ «1+2» ծրա գի րի շրջա նա կում հուն-
վա րի 10-ին հան րա պե տա կան կենտ րո նա կան 
հա վա քա կա յա նից տե ղա փոխ վել են « Զառ» 
ու սումն ա կան կենտ րոն, որ տեղ 21 օր նո րա կո-
չիկ նե րի հա մա պա տաս խան ծրա գիրն ա վար-
տե լուց հե տո՝ փետր վա րի 1-ից, կսկսեն ի րենց 
դա սերն ին տե ր նա տու րա յում: Այն ա վար տե-
լուց հե տո ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րը կստա-
նան սպա յի կո չում և  ին տեր նա տու րա յի դիպ-
լոմ, ին չը հնա րա վո րութ յու նը կտա եր կու 
տա րի որ պես բժիշկ ծա ռա յել  Հա յոց բա նա կում: 
 Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան կող մից 
կի րառ վող «1+2» ծրա գիրն ա ռա ջին ան գամ 
ի րա կա նաց վում է ԵՊԲՀ-ի ա ռա ջար կով: ԵՊԲՀ 
շրջա նա վարտ նե րը ծրագ րի շնոր հիվ ծա ռա-
յութ յան ըն թաց քում կկա րո ղա նան բժշկա կան 
գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել զո րա մա սե րում:

Ա պա գա բժիշկ նե րը զին վո րա կան եր դում 
տվե ցին

 Հուն վա րի 29-ին « Զառ» ու սումն ա կան կենտ-
րո նում տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի  17 շրջա նա վարտ նե-
րի զին վո րա կան երդ ման հան դի սա վոր ա րա-
րո ղութ յու նը: 

Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված 
« Զին վո րա կան ծա ռա յութ յան և  զին ծա ռա յո ղի 
կար գա վի ճա կի մա սին» օ րեն քի հա մա ձայն, 
2018 թվա կա նից բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
շրջա նա վարտ նե րը կլի նի կա կան օր դի նա տու-
րա ըն դուն վե լու հա մար այլևս տար կետ ման 
ի րա վունք չեն ու նե նա լու:

ՄԵԿՆԱՐԿԵԼԷ«1+2»ԾՐԱԳԻՐԸ.

ԵՊԲՀՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ

ԿՍՏԱՆԱՆՍՊԱՅԻԿՈՉՈՒՄԵՎ

ԿԾԱՌԱՅԵՆՈՐՊԵՍԲԺԻՇԿ

Կրթություն



 Հուն վա րի 18-ին ԵՊԲՀ-ում ներ կա յաց վե ցին ստո մա տո-
լոգ նե րի մի ջազ գա յին օր վան նվիր ված «Ըն տա նե կան ստո-
մա տո լո գիա» մաս նա գի տութ յամբ կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր նե րի զե կու ցումն ե րը:

 Նախ քան զե կույց նե րի ներ կա յա ցու մը՝ ող ջույ նի խոս-
քով հան դես ե կավ ստո մա տո լո գիա կան և  դե ղա գի տա կան 
մաս նա գի տա կան կրթութ յան բաժ նի պետ  Գա գիկ 
 Խա չատր յա նը՝ նշե լով, որ նման մի ջո ցա ռումն ե րը կնպաս-
տեն ոչ միայն գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լուն, այլև դրանց ամ-
րապնդ մա նը:

 Մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ-
րո նի ղե կա վար  Սա թե նիկ  Բաղ դա սար յանն էլ իր հեր թին 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց բո լոր մաս նա կից նե րին, ինչ-
պես նաև այն մաս նա գետ նե րին, որոնք մեծ պատ րաս տա-
կա մութ յամբ օգ նել են կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին՝ հա-
ջո ղել նման մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը: « Հու սով եմ, որ 
սա կլի նի շա րու նա կա կան, և  բո լոր կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր նե րը կմաս նակ ցեն այս ծրագ րին»,-նշեց նա:

Այ նու հետև զե կու ցումն ե րով հան դես ե կան կլի նի կա կան օր-
դի նա տոր ներ  Գո հար  Միր զո յանն ու  Սիլ վա  Չի լին գար յա նը՝ 
խո սե լով ստո մա տո լո գիա յում բոր բո քա յին հի վան դութ յուն-
նե րի բուժ ման այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ նե րի, շա քա րա յին 
դիա բե տի և  պա րօ դոնտ փոխ կա պակց վա ծութ յան մա սին: 
 Հուն վա րի 23-ին կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը շա րու նա կե-
ցին ներ կա յաց նել ի րենց մաս նա գի տա կան զե կու ցումն ե րը:

Ս տո մա տո լո գիա կան և  դե ղա գի տա կան մաս նա գի տա-
կան կրթութ յան բաժ նի պետ  Գա գիկ  Խա չատր յա նը  կար-

ևո րեց նման մի ջո ցա ռումն ե րի անց կա ցու մը:
Այ նու հետև զե կու ցու մով հան դես ե կավ կլի նի-

կա կան օր դի նա տոր  Կա րի նե  Թաիր յա նը ՝ խո-
սե լով ստո մա տո լո գիա յում  «CAD/CAM-ի» կի-
րառ ման մա սին:

Կ լի նի կա կան օր դի նա տոր  Սո նա  Փա փազ յանն 
էլ  անդ րա դար ձավ ա տամն ե րի խճող մա նը՝ խո-
սե լով խնդրի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի ու 
բուժ ման մա սին:

«Ել նե լով խնդրի ար դիա կա նութ յու նից  և 
 տա րած վա ծութ յու նից՝ ընտ րել եմ հենց այս թե-
ման»,-ա սաց նա:

 Հուն վա րի 30-ին ԵՊԲՀ-ում ստո մա տո լոգ նե րի 
մի ջազ գա յին օր վան նվիր ված՝ «Ըն տա նե կան 
ստո մա տո լո գիա» մաս նա գի տութ յամբ կլի նի կա-
կան օր դի նա տոր ներն ա վար տե ցին մաս նա գի-
տա կան զե կու ցումն ե րի ներ կա յա ցու մը:

Ս տո մա տո լո գիա կան և  դե ղա գի տա կան մաս-
նա գի տա կան կրթութ յան բաժ նի պետ  Գա գիկ 
 Խա չատր յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց թե՛ 

կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին՝ հե տաքրք րիր թե մա նե րով 
զե կու ցումն եր ներ կա յաց նե լու, թե՛ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազ մին՝ ա ջակ ցութ յան հա մար:

Այ նու հետև «Ա ռողջ և  գե ղե ցիկ ժպիտ» թե մա յով հան դես 
ե կավ կլի նի կա կան օր դի նա տոր  Լաու րա Գ յու լա միր յա նը:
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ԵՊԲՀ եր կու հնդիկ շրջա նա վարտ ներ` Պ րաբ-
ջոտ  Սինկ խը և  Պոլ  Ջեյս նը, բարձր արդ յունք ներ են 
գրան ցել ի րենց երկ րում:

 Դեռևս 2017 թվա կա նի ապ րի լին ԵՊԲՀ կա րիե րա-
յի կենտ րո նի կող մից կազ մա կերպ ված FMGE նա-
խա պատ րաս տա կան դա սըն թա ցի շնոր հիվ նրանք 
Հնդ կաս տա նում հա ջո ղութ յամբ հաղ թա հա րել են 
դժվար քննութ յու նը՝ բա ցա ռա պես շնոր հիվ մայր 
բու հում ստա ցած գի տե լիք նե րի։ FMGE քննութ յունն 
անց կաց վում է Հնդ կաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
բժշկա կան խորհր դի կող մից, ո րին մաս նակ ցում են 
ար տա սահ ման յան բու հե րում ու սա նած բո լոր հնդիկ 
ու սա նող նե րը, ինչն անհ րա ժեշտ է Հնդ կաս տա նում 
բժշկա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու հա մար։

Հնդ կաս տա նում դա սըն թաց նե րի մի ջին ար ժե-
քը մո տա վո րա պես 6000 ԱՄՆ դոլ լար է, սա կայն 
ԵՊԲՀ-ն  իր վրա է վերց րել ողջ ֆի նան սա կան բե ռը և  ու սա նող նե րի հա մար այս դա սըն-
թաց նե րը կազ մա կեր պում է անվ ճար։  Դա սըն թաց նե րը անց կաց վում են ԵՊԲՀ հան րա-
կա ցա րա նա յին հա մա լի րում, որ պես զի դրանք ա ռա վել հա սա նե լի լի նեն ու սա նող նե րին։ 
Ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման հա մար մաս նա կից նե-
րին տրա մադր վում են հայ կա կան ար տադ րութ յան պլան շետ ներ՝ «Արմ թա բեր»։

FMGE քննութ յան նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց ներն ակն հայտորեն բարձ րաց-
նում են թե՛ հա մալ սա րա նի,  թե՛ մեր երկ րի վար կա նի շը մի ջազ գա յին կրթա կան հար թակ-
նե րում։

 Հուն վա րի 15-ին Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում մեկ նար կեցին 
«Եր ևա նում գի տութ յան և մ շա կույ թի ռու-
սա կան կենտ րո նի» ՌԴ ՌՈՒՀ-ե րի թեկ-
նա ծու նե րի կող մից ի րա կա նաց վող քա-
ռօր յա դա սըն թաց նե րը:

ՀՀ ԶՈՒ մի շարք սպա նե րի հետ թես-
տա վո րումն անց կաց վել է հուն վա րի 14-
ին Ա.  Խան փեր յան ցի ան վան ռազ մա կան 
ա վիա ցիոն հա մալ սա րա նում, իսկ քա ռօր-
յա դա սըն թաց ներն անց կաց վե ցին հուն-
վա րի 15-ից 18-ը՝ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա-
կան ֆա կուլ տե տում:

 Դա սըն թաց նե րի ա վար տից հե տո 
շուրջ 100 սպա ու սումն ա կան նյու թե րին 
կշա րու նա կի ծա նո թա նալ է լեկտ րո նա-
յին տար բե րա կով, իսկ ար դեն ամ ռա նը՝ 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նա սո վո րել ՌԴ 
ա կա դե միա նե րում: 

Կրթություն



ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
ման կա կան ու ռուց քա բա նա կան-ար յու նա բա նական 
ու պրո ֆե սոր Ռ.  Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան 
կենտ րո նի ման կա կան ար յու նա բա նա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րի միա վոր ման արդ յուն քում ստեղծ վում 
է  Ման կա կան քաղց կե ղի և  ար յան հի վան դութ յուն-
նե րի կենտ րոն, ո րը տե ղա կայ ված կլի նի պրոֆ. Ռ. 
 Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ րո նում: 
Ար յու նա բա նա կան կենտ րո նի տնօ րեն  Սամ վել 
 Դա նիել յա նի խոս քով՝ ու ժե րը միա վո րե լով նպա տակ 
ու նեն կենտ րո նաց նել ման կա կան քաղց կե ղի բու ժու-
մը մեկ վայ րում։ « Միա վո րումն ա վե լի արդ յու նա վետ 
կդարձ նի մեր ջան քերն այս գոր ծում։ Այս նա խա ձեռ-
նութ յու նը կար ևոր է ինչ պես բժիշկ նե րի, այն պես էլ 
հի վանդ ե րե խա նե րի հա մար։ Ու ժե րի մեկ տե ղու մը 
միշտ դրա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե նում»,- ա սաց 
կենտ րո նի տնօ րենն՝ ա վե լաց նե լով, որ միա վոր ման 
արդ յունք ում կկենտ րո նաց վեն նաև մի ջազ գա յին 
կա պերն ու բա րե րար նե րի գոր ծու նեութ յու նը։

 Միա վոր ման ա ռի թով ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը նշում է, որ այս պի սի ծա ռա յութ յուն նե րը 
մեկ տե ղե լու դեպ քում՝ ո րա կա կան խնդիր ներն ա վե-
լի հեշտ լու ծում կու նե նան։ « Միա վո րումն ա ռա ջին 
հեր թին կբա րե լա վի կրթա կան ծրագ րե րի ո րա կը, 
ին չի արդ յուն քում մի ջազ գա յին բժշկա գի տութ յու նը 
կհարս տա նա հայ կա կան նո րա մու ծութ յուն նե րով»,- 
ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ տո րը։

« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցի բժիշկ նե րը նաև 
ԵՊԲՀ դա սա խոս ներ են, ին չը նշա նա կում է, որ 
կենտ րոն կհա ճա խեն նաև ու սա նող ներ, օր դի նա-
տոր ներ, կկա տար վեն գի տա կան հե տա զո տութ-
յուն ներ:  Սամ վել  Դա նիել յանն, անդ րա դառ նա լով 
հի վան դութ յուն նե րի թվին, նշեց, որ ման կա կան 
քաղց կե ղով 100 ե րե խա նե րից մոտ 70-ը ա ռող ջա-
նում են։  Հա յաս տա նում տա րե կան գրանց վում է 
ման կա կան քաղց կե ղի 80-ից 100 դեպք: Ա մե նա հա-
ճախ հան դի պող տա րա տե սակ նե րը լեյ կե միա ներն 
են (մոտ 35%), այ նու հետև գլխի ու ռուցք ներն ու լիմ-
ֆո մա նե րը:

Ն շենք, որ մի ջո ցառ մա նը ներ կա ՀՀ վար չա պե տի 
տի կին, « Սի թի օֆ սմայլ» բա րե գոր ծա կան հիմն ադ-
րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ Ան նա 
 Հա կոբ յանն ու ԵՊԲՀ-ում տե ղի ու նե ցող  Ման կա կան 
ու ռուց քա բա նութ յան մի ջազ գա յին կոնգ րե սի մաս-
նա կից նե րը շրջե ցին կենտ րո նում, ծա նո թա ցան 
պայ ման նե րին:  Կենտ րո նի բաց ման ա րա րո ղութ-
յա նը ներ կա էին բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ, 
բժիշկ ներ և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ:
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 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տը շա րու նա կում է հա ջո ղութ յուն ներ գրան-
ցել:  Կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հի վան դա նո ցը հասց րել է մեծ ա ռա ջըն թաց ու նե նալ 
ոչ միայն մի շարք ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ա ռու մով, այլև բժիշկ նե րի հա մալր մամբ:

 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի ու րո լո գիա կան բա ժան մուն քի ղե կա-
վար, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, ու րո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Սեր գեյ 
 Ֆա նարջ յա նը նշեց, որ բու ժանձ նա կազ մը հա մալր վել է ե րի տա սարդ ու րո լոգ նե րով:

Ն րա խոս քով, բա ցի ընդ հա նուր ու րո լո գիա յից, բա ժան մուն քի հիմ-
նա կան ուղ ղվածութ յու նը լա պա րաս կո պիկ, էն դոս կո պիկ վի րա բու-
ժութ յունն է . «Զ բաղ վում ենք նաև ու ռուց քա բա նութ յու նով, ա վե լի շատ 
վի րա հա տութ յուն ներ ենք ընդգր կում պրո ցե սի մեջ»:

 Սեր գեյ  Ֆա նարջ յանն, անդ րա դառ նա լով վի րա հա տութ յուն նե րի 
քա նա կին, նշեց, որ տար վա ըն թաց քում մոտ 300-400 վի րա հա տութ-
յուն է կա տար վում, ո րից բաց վի րա հա տութ յուն նե րը կազ մում են 1-2 
տո կո սը, հիմն ա կա նում փակ վի րա հա տութ յան տես քով է լի նում մի-
ջամ տութ յու նը:

«Աշ խա տում ենք ինչ քան հնա րա վոր է մար դուն քիչ են թար կել բաց 
վի րա հա տութ յուն նե րի:  Փակ վի րա հա տութ յու նը թույլ է տա լիս, որ հի-
վան դը շուտ ա պա քին վի, խու սա փի հետ վի րա հա տա կան բար դութ-
յուն նե րից, ճող ված քից, վեր քի թա րա խա կա լու մից»,-հա վե լեց ու րո լո-
գիա կան բա ժան մուն քի ղե կա վա րը:

 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի ու րո լոգ  Նաի րի 
 Մել քոն յա նը, ով կարճ ժա մա նակ ա ռաջ է միա ցել թի մին, նշեց, որ հա-
ճե լի է աշ խա տել նման ղե կա վա րութ յան հետ:|

« Տա րի ներ շա րու նակ հի վանդ մար դուն ոտ քի կանգ նեց րած հի վան-
դա նո ցը չի կա րող կա ղալ, հա ճե լի է աշ խա տել այն պի սի ղե կա վա-
րութ յան հետ, դառնալ այն թի մի լիի րավ մա սը, որն ու նի նման մտա-
ծե լա կերպ և  շարժ վում է նման կար գա խո սով»,-նշեց նա:

 Նաի րի  Մել քոն յա նի խոս քով՝ հի վան դա նո ցը հա գե ցած է անհ րա-
ժեշտ բուժ տեխ նի կա յով, որն  օր-օ րի շա րու նա կում է թար մաց վել, և 
ն ման բա րե փո խումն երն ու փո փո խութ յու նե րը նպաս տում են միայն 
հի վան դի շու տա փույթ ա պա քին մա նը:

Ու րո լոգն իր հեր թին նշեց, որ կա տա րում են մի զա քա րա յին, շա գա-
նա կա գեղ ձի հի վան դութ յու նե րի վի րա հա տութ յուն-
ներ, հիմն ա կան շեշ տը դրվում է էն դոս կո պիկ, լա-
պա րաս կո պիկ մի ջամ տութ յուն նե րի վրա:

« Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տուտ դի-
մած յու րա քանչ յուր մարդ պետք է գի տակ ցի, որ 
հի վան դա նո ցում իր ա ռող ջութ յամբ զբաղ վում և 
զ վաղ վե լու է պրո ֆե սիո նալ անձ նա կազմ, ո րը տա-
րի նե րի ըն թաց քում ձեռք բեր ված գի տե լիք ներն ու 
փոր ձը ներդ նում է ի շահ հի վան դի շու տա փույթ 
ա պա քին մա նը»,-իր խոս քը եզ րա փա կեց ե րի տա-
սարդ ու րո լո գը:

 Հիշեցնենք՝ յու րա քանչ յուր ա միս կգոր ծեն հա-
տուկ ա ռա ջարկ ներ և  զեղ չեր ա մե նա տար բեր ծա-
ռա յութ յուն նե րի հա մար:

ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

Կլինիկական



Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում հեր թա-
կան բարդ վի րա հա տութ յունն է կա տար վել: Ա նո թա յին վի-
րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի ղե կա վար, բ.գ.դ., պ րո ֆե սոր 
Տիգ րան Սուլ թան յա նի գլխա վո րութ յամբ կա տար վել է աոր-
տա յի ինֆ րա ռե նալ հատ վա ծի անև րիզ մա յի մաս նա հա-
տում՝ աոր տո բի ֆե մո րալ ա լոպ րո թե զա վո րու մով:

71-ամ յա Վ. Հ-ն հուն վա րի 20-ին ըն դուն վել է Մի քա յել յան 
վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի վե րա կեն դա նաց ման և  ին-
տեն սիվ թե րա պիա յի բա ժան մունք՝ գան գատ վե լով վեր ջին 
մի քա նի ժա մում ա ռա ջա ցած ո րո վայ նի աջ կե սի ցա վե րից` 
դե պի ող նա շար ճա ռա գայթ մամբ, սրտխառ նո ցից, ընդ հա-
նուր թու լութ յու նից: Ա ռաջ նա յին զննման ժա մա նակ ո րո-
վայ նը օ վա լաձև է ե ղել, շո շա փե լիս նկատ վել է պուլ սաց վող 
գո յա ցութ յուն, որն ու ղեկց վել է թույլ ցա վով: Կա տար ված 
սո նոգ րա ֆիկ և  ան գիոգ րա ֆիկ ՀՏ հե տա զո տութ յուն նե րի 
ժա մա նակ հայտ նա բեր վել է ո րո վայ նա յին աոր տա յի ինֆ-
րա ռե նալ հատ վա ծի անև րիզ մա՝ 8.7 x 8.3 չա փե րով, 16.7սմ  
եր կա րութ յամբ, ինչն էլ պատ ճառ է հան դի սա ցել շտապ վի-
րա հա տութ յան հա մար:

Պ րո ֆե սիո նալ բժիշկ նե րի մի ջամ տութ յամբ կա տար վել է 
լրիվ մի ջա յին ո րո վայ նա հա տում, հատ վել է ո րո վայ նամ զի 
հե տին թեր թի կը, մեր կաց վել է ո րո վայ նա յին աոր տան: Հա-
ջող վի րա հա տութ յու նից հե տո հի վանդն այժմ ի րեն լավ է 
զգում՝ գտնվե լով բժիշկ նե րի հսկո ղութ յան տակ:

Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում պրո ֆե սոր 
Տիգ րան Սուլ թան յա նի ղե կա վա րութ յամբ գոր ծող սիրտ-ա-
նո թա յին վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քը հասց րել է բազ-
մա թիվ նման վի րա հա տութ յուն ներ կա տա րել:

Բա ժան մուն քում ընդգրկ ված բարձրակարգ բժիշկ նե րի 
թի մը իր գոր ծու նեութ յունն է ծա վա լում նաև այլ ա ռա ջա-
տար կլի նի կա նե րում:

Բա ժան մուն քում կա տար վում են զա նա զան ե րա կա յին և 
զար կե րա կա յին պա թո լո գիա նե րի բարդ վի րա հա տութ յուն-
ներ, ինչ պես նաև դիա բե տիկ ոտ նա թա թե րի կոն սեր վա-
տիվ բու ժում, ամ պու տա ցիա ներ, լի պո դեր մոպ լաս տի կա, 
գոտ կա յին սիմ պա տէկ տո միա:

Կ լի նի կան հա գե ցած է 
դուպ լեքս հե տա զո տութ-
յան, ան գիոգ րա ֆիկ ՀՏ-ի 
սարքավորումներով:
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  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի 
բժիշկ նե րը շա րու նա կում են վե րա պատ րաստ վել 
ա ռա ջա տար բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րում:

ԵՊԲՀ դա սա խոս, վի րա բույժ  Հայկ  Սա ֆար յա նը 
վե րա պատ րաս տում է ան ցել  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յան Ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին բժշկա-
կան գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նում «Ին վա-
զիվ վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ յուն՝ ուլտ րա ձայ-
նա յին հե տա զո տութ յան վե րահս կո ղութ յան տակ» 
ծրագ րով:

Ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը կնպաս տեն 
 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում 
բժշկա կան ծա ռա յութ յան ո րա կի բարձ րաց մա նը, 
ինչ պես նաև ԵՊԲՀ ու սա նող նե րին վի րա բու ժութ-
յան դա սա վանդ ման ո րա կի բարձ րաց մա նը:

 Սա ֆար յա նը հա վե լեց, որ ապ րի լին և  հու նի սին 
նա խա տես վում է ՌԴ Ու ռուց քա բա նութ յան ինս տի-
տու տի պրո ֆե սոր ներ  Ռու բեն Ա զիզ յա նի ու  Մի քա յել 
Աբ գար յա նի այ ցը  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տուտ:

Անդ րա դառ նա լով կլի նի կա յում ի րա կա նաց վող վի րա հա տութ յուն-
նե րին՝  Հայկ  Սա ֆար յանն ա սաց. « Ներ կա յումս  Մի քա յել յան վի-
րա բու ժութ յան ինս տի տու տում կա տար վում են վա հա նաձև գեղ ձի 
պունկ ցիոն բիոպ սիա և կրծ քա գեղ ձի, լյար դի, թո քի բիոպ սիա, այլ 
վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ յուն ներ»:
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 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում շա րու նակ վում են մեծ ծրագ-
րեր կյան քի կոչ վել: Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, վնաս-
ված քա բան-օր թո պեդ Ար մեն Այ վազ յանն ա սաց, որ ընդ լայն վել է օր թո պե-
դիա յի և վն աս ված քա բա նութ յան բա ժան մուն քը. « Բա ժան մուն քը գո յութ յուն 
ու ներ, մենք այժմ լայ նաց նում, մե ծաց նում ենք ծա վա լը ՝ դրա նով հաս նե լով 
ան հա մե մատ բարձր մա կար դա կի, այն, ին չը չէր ար վում, հի մա կար վի»:

Վ նաս ված քա բա նի խոս քով՝ ամ բողջ ծա վա լով և  բարձր տեխ նո լո գիա նե-
րով կա տար վե լու են վի րա հա տութ յուն ներ և  բու ժումն եր. « Փոքր մի ջամ տութ-
յուն նե րի արդ յուն քում մենք ստա նում ենք մեծ արդ յունք»: Ար մեն Այ վազ յա-
նը նշեց, որ կա տար վե լու են բո լոր փակ և  բաց կոտր վածք նե րի, ներ հո դա յին 
կոտր վածք նե րի բու ժումն եր, ինչ պես նաև խնդիր նե րի շտկումն եր ՝ կապ ված 
մե տա ղա կան սար քե րի հետ:

« Կա տար վե լու են հետվն աս ված քա յին, այ սինքն` ոչ արդ յու նա վետ վի րա-
հատ ված, բուժ ված բար դութ յուն նե րի բու ժումն եր, ոսկ րե րի ին ֆեկ ցիոն և 
 բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի բու ժումն եր, ոսկ րապ լաս տիկ վի րա հա տութ-
յուն ներ՝ ոսկ րե րի եր կա րա ցում, կար ճա ցում և  ա ռանցք նե րի շտկում, ոսկ րա հա-
տումն եր, հո դե րի և  ոսկ րե րի էն դոպ րո տե զա վո րում, այ սինքն` փոխ պատ վաս-
տում:  Կա տար վե լու են անդ րոս կո պիկ վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն ներ, 
փա փուկ հյուս վածք նե րի վնաս վածք նե րի բու ժումն եր, ոսկ րե րի, ինչ պես նաև 
փա փուկ հյուս վածք նե րի նո րա գո յա ցութ յուն նե րի վի րա հա տութ յուն ներ, նվազ 
վնաս ված քա յին վի րա հա տութ յուն ներ, օր թո պե դիկ հի վանդ նե րի կոն սեր վա-
տիկ բու ժումն եր»,- եզ րա փա կեց Այ վազ յա նը:
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 Փետր վա րի 14-ին « Մու րա ցան» հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լի րի բա կը բազ մա մարդ էր։ 
 Բու ժանձ նա կազ մը, սո վո րող ներն ու պա-
ցիենտ նե րը մաս նակ ցե ցին  Տեառ նըն դա ռա ջի 
տո նին կրա կի շուրջ կազ մա կերպ ված մի-
ջո ցառ մա նը։  Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 
կող մից նշվող այս տո նի առ թիվ նաև հի-
վան դա նո ցում մի ջո ցա ռում կազ մա կեր պե լու 
նա խա ձեռ նութ յու նը ԵՊԲՀ էն դոկ րի նո լո գիա-
յի ամ բիո նի վա րիչ, « Մու րա ցան» հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցի էն դոկ րի նո լո գիա-
կան կլի նի կա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր Ե լե նա 
Ա ղա ջա նո վա յինն է։ Ար դեն ու ղիղ տա սը տա-
րի է՝ նա փոր ձում է գոր ծըն կեր նե րի հետ տո-
նա կան մթնո լորտ ա պա հո վել հա մա լի րում 
բուժ վող ե րե խա նե րի հա մար։ Տ յառ նըն դա-
ռա ջը հի վան դա նո ցի բա կում նշե լը հե տաքր-
քիր նա խա պատ մութ յուն ու նի։ «Երբ դար-
ձա ամ բիո նի վա րիչ, կլին կա յի ղե կա վար, 
կի սամ յա կի ա վար տից հե տո ու սումն ա կան 
հին թես տե րի վե րաց ման հարց ա ռա ջա ցավ։ 
 Մո տե նում էր Տրն դե զը, և  ո րո շե ցինք ձեր բա-
զատ վել ա վե լորդ նյու թից, ո րո շե ցիք այ րել 
այն:  Միտ քը բո լո րին դուր ե կավ, և  տա սը 
տա րի է, ինչ տոնն այս կերպ նշում ենք հի-
վան դա նո ցում»,- պատ մեց Ե լե նա Ա ղա ջա-
նո վան։ Ա վե լորդ ու սումն ա կան նյու թից ձեր-
բա զատ ման տար բե րա կը վա ղուց ար դեն 
փո խա կերպ վել է տո նը նշե լու ձևա վոր ված 
ա վան դույ թի։ Չ նա յած խա րույ կի շուրջ հա-
վաք վե լու ա րա րո ղութ յու նը բո լո րին է ոգ ևո-
րում, սա կայն այն ա ռա ջին հեր թին փոք րիկ-
նե րի հա մար էր։
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 Ս տո մա տո լո գիան բժշկա գի տութ յան սրըն
թաց զար գա ցող ճյու ղե րից է:  Կար ևոր այս բնա
գա վա ռի զար գաց ման հիմ քում ոչ միայն բարձր 
հա գեց վա ծութ յամբ ու կազ մա կերպ վա ծութ յամբ 
աչ քի ընկ նող կլի նի կա ներն են, այլև մաս նա
գետ նե րի ար հես տա վար ժութ յունն ու աշ խա տա
սի րութ յու նը:  Վա լե րի  Տա տինց յա նը մեր երկ րում 
ստո մա տո լո գիա յի զար գաց ման և  ո լոր տում լա
վա գույն ա վան դույթ նե րի ձևա վոր ման ա կունք
նե րում է կանգ նած։ 

 Վա լե րի  Տա տինց յա նը ստո մա տո լո գի մաս նա-
գի տութ յու նը գե նե տի կո րեն է ժա ռան գել։ ՀՀ գի-
տութ յան վաս տա կա վոր գործ չի մայ րը՝  Լու սիկ 
Ա սա տու րի Օ հան յա նը, նույն պես ստո մա տո լոգ 
էր։  Հենց նրա օ րի նա կով է ներշնչ վել նաև որ դին, 
ում ստո մատ լո գիա կան մի ջա վայ րը ման կուց էր 
հա րա զատ։

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ
 Վա լե րի  Տա տինց յա նը ծնվել է 1940թ.,  Բաք վում։ 142-րդ  միջ նա կարգ 

դպրոցն ա վար տե լուց հե տո 1959-1962թթ. սո վո րել և  ա վար տել է  Մա րիյս կի 
բժշկա կան ու սումն ա րա նի ա տամն ա բու ժա կան դպրո ցը, այ նու հետև՝ 
1964-1969թթ., սո վո րել և  ա վար տել է  Մոսկ վա յի բժշկա կան ստո մա տո լո-
գիա կան բու հը։ 1969-1972թթ.  կլի նի կա կան օր դի նա տոր էր՝ թե րապև տիկ 
ստո մա տո լո գի մաս նա գի տութ յամբ ՝  Մոսկ վա յի Ս տո մա տո լո գիա յի կենտ-
րո նա կան գի տա հե տա զո տա կան բու հում։ 1972 -1980թթ.  Թուրք մենս տա նի 
պե տա կան բժշկա կան բու հի թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի 
ա սիս տենտ էր, ստո մա տո լո գիա կան, սա նի տա րա կան ֆա կուլ տետ նե րի 
դե կա նի տե ղա կալ, ապա դե կան: 1980-1984թթ.  ԵՊԲՀ թե րապև տիկ ստո-
մա տո լո գիա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ էր, այ նու հետև՝ 1984-2005թթ. զբա ղեց-
րել է նույն ամ բիո նի վա րի չի պաշ տո նը և  հա մա տե ղութ յամբ 1985-1995թթ. 
ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կանն էր, 2005-2013թթ.՝  
ԵՊԲՀ թե րապև տիկ և  ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե-
սոր, 2014թ. առ այ սօր թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե-

սոր է։  Վա լե րի  Տա տինց յա նը 1975թ. պաշտ պա նել 
է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու ն  Մոսկ վա յի 
ստո մա տո լո գիա յի կենտ րո նա կան գի տա հե տա-
զո տա կան կենտրոնում, 1986թ.-ին՝ դոկ տո րա կա-
նը  Մոսկ վա յի Ս տո մա տո լո գիա յի կենտ րո նա կան 
գի տա հե տա զո տա կան բու հում։ 2011թ.-ից ՀՀ գի-
տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ է:

 Տար բեր տա րի նե րին մի շարք պարգև նե րի է 
ար ժա նա ցել։ 

 Պարգ ևատր վել է  Հա րավս լա վիա յի 
 Բելգ րադ յան բժշկա կան հա մալ սա րա նի «Ոս-
կե մե դա լով»։ 2000թ. և 2010թ. պարգ ևատր վել է 
բժշկական համալսարանի «Մ խի թար  Հե րա ցի»  
ոս կե և արծաթե մե դա լներով», 2002թ.՝ ՌԲԳԱ 
 Վեր նադս կու ան վան մե դա լով։ 2006թ. պարգ-
ևատր վել է  Ռու սաս տա նի ստո մա տո լոգ նե րի 
ա սո ցիա ցիա յի «Ա ռա ջին աս տի ճա նի»  ոս կե մե-
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դա լով,  իսկ 2007թ. պարգ ևատր վել է Եվ րո պա կան բժշ կա կան ա կա-
դե միա յի « Ռենտ գեն» մե դա լով: 

1983-1994թթ. եղել է ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան խնդիր նե րի հանձ-
նա ժո ղո վի նա խա գահ, 1984-1989թթ.՝ Ս տո մա տո լոգ նե րի հա մա միու-
թե նա կան նա խա գա հութ յան ան դամ, 1994թ. 
թիվ 1 կլի նի կա կան հի վան դա նո ցի տա րած քում 
հիմն ել է հա մալ սա րա նա կան ստո մա տո լո գիա-
կան կլի նի կան։  Մոսկ վա յի Ս տո մա տո լո գիա-
յի կենտ րո նա կան գի տա հե տա զո տա կան բու հի 
և ԵՊԲՀ-ի միջև կնքված պայ մա նագ րի շրջա-
նա կում հաստատվել է գի տա հե տա զո տա կան 
ղե կա վար, 1998թ. ընտր վել է ՌԴ բնա կան գի-
տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի լիի րավ ան դամ։ 
2001թ. ընտր վել է ՀՀ բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի լիի րավ ան դամ։ 2004թ. հիմն ել է 
ստո մա տո լո գիա յի և  դի մած նո տա յին վի րա բու-
ժութ յան ո լոր տին անդ րա դար ձող « Բան բեր» ամ-
սա գի րը, ո րի գլխա վոր խմբագ րի տե ղա կալն է։ 
2004թ. –ից ՀՀ ստո մա տո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի 
փոխ նա խա գահն է, 2005թ -ից մինչ 2015թ.՝ ստո-
մա տո լո գիա յի, աչ քի և ԼՕՌ հի վան դութ յուն նե րի 
գի տա կոր դի նա ցիոն խորհր դի նա խա գահը, 2014- 
2018թթ. ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի ան-
դամ էր:

Ս տո մա տո լո գը նախ և  ա ռաջ բժիշկ է
Ս տո մա տո լոգ մոր օ րի նա կը հիմք ծա ռա յեց, որ պես զի  Վա լե րի 

 Տա տինց յա նը ևս  ընտ րի հենց բժշկա կան այս ճյու ղը։ Ս տո մա տո-
լոգ էր նաև նրա հո րեղ բայր  Սու րեն  Տա տինց յա նը։  Բարձ րա գույն և 
 հետ բու հա կան կրթութ յու նը  Վա լե րի  Տա տինց յա նը ստա ցել, ինչ պես 
նաև գի տութ յան ո լոր տում ա ռա ջին քայ լե րը կա տա րել է  Մոսկ վա յում։ 
Ս տո մա տո լո գիա կան կրթութ յուն ստա նա լու նպա տա կով նա չէր կա-
րող  Բաք վից գալ Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տուտ, քա նի որ ինս-
տի տու տում դեռևս չկար ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ։ Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տում ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ-
տե տը հիմն ադր վել է 1961թ.՝ հան րա պե տութ յան բնակ չութ յա նը բարձ-
րա կարգ բժիշկ-ստո մա տո լոգ մաս նա գետ նե րի ծա ռա յութ յուն ա պա-
հո վե լու նպա տա կով: 

Ք չե րը գի տեն, որ ՀՀ բժշկա կան գի տութ յուն նե րի, 
ինչ պես նաև ՌԴ բնա կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե-
միա նե րի ա կա դե մի կո սին տաս նամ յակ ներ ա ռաջ 
հայ րե նի քում աշ խա տե լու և  իր ստա ցած գի տե լիք-
ներն ու փոր ձը մեր երկ րում ներդ նե լու ա ռա ջարկ է 
ա րել Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի այդ ժա մա-
նակ վա ռեկ տոր, պրո ֆե սոր, ան վա նի ման կա բույժ 
 Վի լեն Աստ վա ծատր յա նը։ 

«Այդ շրջա նում ես աշ խա տում էի իմ դոկ տո րա կան 
ա տե նա խո սութ յան վրա։ Ինձ կան չեց ԽՍՀՄ ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան գլխա վոր մաս նա-
գե տը՝  Բե լո կու րո վա  Լի լիա  Պավ լովն ան և  ա սաց, որ 
Եր ևա նից  Մոսկ վա է ժա մա նել է  Վի լեն Ար մե նա կո-
վի չը և  ա ռա ջար կում է ինձ մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յու նը շա րու նա կել այն տեղ»,- պատ մում է 
 Վա լե րի  Տա տինց յա նը՝ հա վե լե լով, որ նրան գլխա վո-
րա պես ա ռա ջարկ վել էր ընդ լայ նել ինս տի տու տում 
ստո մա տո լո գիա կան ո լոր տի գի տա կան ուղղ վա-
ծութ յու նը։ Ար դիա կան էր նաև այն հար ցը, որ ա պա գա ստո մա տո-
լոգ նե րին դա սա վան դում էին գի տա կան կո չումն եր չու նե ցող մաս նա-
գետ նե րը, հետ ևա բար՝ ո լոր տի զար գաց ման հա մար ա ռաջ նա յին էր 
դա սա խո սա կան կազ մի հա մալ րու մը, ին չը են թադ րում էր հետ ևո ղա-
կան և  շա րու նա կա կան աշ խա տանք։

Բժշկի ուղին



Այս պի սով՝ 1980 թվա կա նին նա մրցու թա յին կար-
գով աշ խա տան քի է անց նում Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան ինս տի տու տում։  Չորս տա րի թե րապև տիկ 
ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ էր, այ նու-
հետև զբա ղեց րել է նույն ամ բիո նի վա րի չի պաշ տո նը, 
իսկ 1985-1995թթ.  Վալերի Տա տինց յա նը ԵՊԲՀ ստո-
մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կանն էր։ Գ րե թե 
չորս տաս նամ յակ է պրո ֆե սո րը կլի նի կա կան, գի տա-
կան և  ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յուն է ի րա կա-
նաց նում բժշկա կան հա մալ սա րա նում։ 

 Մաս նա գետն իր եր կար տա րի նե րի գոր ծու նեութ յան 
ըն թաց քում մշտա պես կար ևո րել է գի տա կան ո լոր տի 
աշ խա տան քը։  Հե տա դարձ հա յացք նե տե լով՝ գոր-
ծըն կեր ներն էլ կփաս տեն, որ  Վա լե րի  Տա տինց յա նին 
հա ջող վել է կա տա րել իր առջև դրված կար ևոր ա ռա-
քե լութ յու նը։  Տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում նրա ղե-
կա վա րութ յամբ պաշտ պան վել է 33 թեկ նա ծո ւա կան 
և 7 դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն։  Տա րի ներ 
շա րու նակ պրո ֆե սորն իր ներդ րումն է ու նե ցել ե րի-

տա սարդ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման գոր ծում։ Այ սօր նրա 
ա շա կերտ նե րը կա յա ցած ստո մա տո լոգ ներ են, ո րոնք հա ջող-
ված մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում ա րագ 
զար գա ցող այս ո լոր տում։

 Վա լե րի  Տա տինց յա նի՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նում տար բեր 
պաշ տոն նե րում կա տա րած աշ խա տան քը հա մըն կել է նաև մեր 
երկ րում պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված սո-
ցիալ-տնտե սա կան խնդիր նե րի, երկ րա շար ժի հետ։ Եվ այս տեղ 
է, որ մաս նա գե տը ընդգ ծում է կար ևոր մի ճշմար տութ յուն. դժ-
վա րին տա րի նե րին ի րա կա նաց նե լով մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յուն՝ նա այն հա մոզ մանն է հանգել, որ ստո մա տո լո գը 
նախ և  ա ռաջ բժիշկ է, ո րը պետք է տի րա պե տի ա ռա ջին բու ժօգ-
նութ յուն տրա մադ րե լու հմտութ յուն նե րին, ու նե նա բժշկա կան 
գի տե լիք ներ։  Պա տա հա կան չէ, որ այս ո լոր տի մաս նա գետ նե րի 
դիպ լոմն ե րում սահ ման ված է «բժիշկ-ստո մա տո լոգ» եզ րույ թը։ 

Եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող պրո ֆե սո րը հա մա ձայն է այն 
ա սույ թի հետ, որ սո վո րեց նե լով նաև սո վո րում են։ Այդ պես է նաև 
իր դեպ քում։ Պ րո ֆե սո րի խոս քով՝ յու րա քանչ յուր ե րի տա սար դի 
ընտր ված նոր գի տա կան աշ խա տանք են թադ րում է նոր խոսք 
ստո մա տո լո գիա յի ո լոր տում, հետ ևա բար՝ ստո մա տո լո գիա յում 
նո րա րա րութ յուն ը հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել ա ռանց գիտակ 
ե րի տա սարդ կադ րե րի։ Առ կա հա ջո ղութ յուն նե րի հա մալր մանն 

է ուղղ ված նաև ու սումն ա կան նոր ծրագ րե րով հա-
գե ցած կրթութ յու նը, ո րում մեծ է շա րու նա կա բար 
ընդ լայն վող գի տա կան և  հե տա զո տա կան ծրագ-
րե րի դե րը:

 Մեջ բե րե լով դրվագ ներ իր ա ռօր յա գոր ծու-
նեութ յու նից՝ ԵՊԲՀ եր կա րամ յա աշ խա տա կիցն 
ընդգ ծում է, որ մեծ ու շադ րութ յուն է հատ կաց նում 
սո վո րող նե րի հետ մի շարք մաս նա գի տա կան, 
պրոբ լե մա յին հար ցե րի քննարկ մա նը։ Ն շենք, 
որ  Վա լե րի  Տա տինց յա նը տա րի ներ շա րու նակ 
 Մոսկ վա յի կենտ րո նա կան գի տա հե տա զո տա կան 
ինս տի տու տի պրոբ լե մա յին հար ցե րի քննարկ ման 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ է։  Նա ա ռանձ նա կի կար-
ևո րում է բժիշկ-պա ցիենտ փոխ հա րա բե րութ յուն-
նե րում է թի կա կան կա նոն նե րի և գր ված ու չգրված 
օ րենք նե րի պահ պան ման հար ցը։ Օ րի նակ, նրա 
խոս քով՝ հի վան դի ներ կա յութ յամբ ցան կա լի չէ 
քննար կել կամ վեր լու ծել նրա իսկ ա ռող ջութ յա նը 
վե րա բե րող նեղ մաս նա գի տա կան հար ցեր, դա 
շատ հան գիստ կա րե լի է ա նել նրա հե ռա նա լուց 
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հե տո, երբ զրույ ցը միայն մաս նա գի տա կան շրջա նա կում է։

Պ րո ֆե սոր  Տա տինց յա նի գնա հատ մամբ՝  Հա յաս տա նում ստո-
մա տո լո գիան բարձր մա կար դա կի վրա է

Ս տո մա տո լոգ նե րը ներ կա յաց նում են մի մաս նա գի տութ յուն, 
ո րի հետ կյան քում գո նե մեկ ան գամ յու րա քանչ յուրս անհ րա ժեշ-
տութ յուն ենք ու նե նում առնչ վե լու:  Մաս նա գետ ներն օր գա նիզ մի 
ընդ հա նուր ա ռող ջութ յան պահ պան ման գոր ծում կար ևո րում են 
բե րա նի խո ռո չի դե րը, որն այլ կերպ ա սած՝ օր գա-
նիզ մի հա յե լին է։ Բ ժիշկ-գիտ նա կանն ա տամն երն 
ա ռողջ պա հե լու հստակ բա նաձև չի մատ նան շում, 
բայց ընդգ ծում է, որ պա ցիեն տի ու շադ րութ յու նը 
և բժշ կի կող մից պրո ֆե սոիա նալ մո տե ցու մը կա-
րող են նպաս տել բե րա նի խո ռո չում ա ռա ջա ցող 
խնդիր նե րի կան խար գել մանն ու լուծ մա նը։ 

Հ մուտ ստո մա տո լո գի գնա հատ մամբ՝ մեր երկ-
րում ստո մա տո լո գիան քայ լում է մի ջազ գա յին 
պա հանջ նե րին հա մա հունչ և  բարձր մա կար դա կի 
վրա է։ 

Ն րա կան խա տես մամբ՝ կազ մա կերպ վող 
տասն յակ մի ջազ գա յին հա մա ժո ղովն երն ու գի-
տա ժո ղովն ե րը, ինչ պես նաև մաս նա գետ նե րի 
գի տե լիք նե րը հարս տաց նե լու շա րու նա կա կան 
ձգտու մը կա պա հո վեն ստո մա տո լո գիա յի ո լոր տի 
նաև հե տա գա ա ռա ջըն թա ցը։ 

 Վա լե րի  Տա տինց յա նը մաս նա գի տա կան գի տե-
լիք նե րին զու գա հեռ կար ևո րում է ոչ միայն ա պա-
գա ստո մա տո լոգ նե րի, այլև բո լոր բժիշկ-մաս-
նա գետ նե րի զար գացա ծութ յու նը,  հե տաքրքր վա ծութ յու նը նաև 
այլ ո լորտ նե րով, ինչ պես նաև ա ռա ջին հեր թին մարդ կա յին ար-
ժա նիք նե րի առ կա յութ յու նը՝ կա րող են ո րակ յալ մաս նա գետ ներ 
ձևա վո րել։

 Չորս ե րե խա նե րից ե րե քը ստո մա տո լոգ ներ են
 Տա տինց յան նե րի ըն տա նի քում ստո մա տո լոգ նե րի պա կաս չի 

զգաց վում։  Վա լե րի  Տա տինց յանն ու իր՝ մաս նա գի տութ յամբ 
տնտե սա գետ կի նը՝  Շո ղիկ  Տա տինց յա նը (կնոջ ծնող նե րը ևս 
բ ժիշկ ներ են ե ղել), չորս ե րե խա ու նեն, ո րոն ցից 
ե րե քը ընտ րել են ստո մա տո լոգ դառ նա լու ու-
ղին։  Կա րի նե  Տա տինց յա նը  Չեր կի զովս կի մսի 
վե րամ շակ ման գոր ծա րա նի գլխա վոր բժիշկն է։ 
Բ.գ.դ., դո ցենտ Լ յուդ մի լա  Տա տինց յա նը ԵՊԲՀ-
ում վեր ջերս է պաշտ պա նել դոկ տո րա կան ա տե-
նա խո սութ յու նը։  Գա յա նե  Տա տինց յա նը՝ ԵՊԲՀ 
թե րապև տիկ և  ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիա յի 
ամ բիո նի ա սիս տենտ է, նա նաև ղե կա վա րում է 
 Տա տինց յան նե րի ըն տա նի քի ստո մա տո լո գիա-
կան կլի նի կան, ո րը տա րի ներ ա ռաջ հիմն ել է 
ա վագ  Տա տինց յա նը։  Դա վիթ  Տա տինց յա նը մաս-
նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը որ պես իմպ լան-
տո լոգ շա րու նա կում է Կ րաս նո դա րում։ 

Պ րո ֆե սոր  Տա տինց յա նի եր կար տա րի նե րի 
մաս նա գի տա կան փոր ձը օ րի նա կե լի է այն հայ և  
օ տա րերկ րա ցի ե րի տա սարդ նե րի հա մար, ով քեր 
ա ռա ջի կա յում պատ րաստ վում են ստո մա տո լոգ 
դառ նալ։

 Հե ղի նակ ` ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
 Լու սան կար նե րը՝ ՎԱԼԵՐԻ ՏԱՏԻՆՑՅԱՆԻ

 անձ նա կան ար խի վից և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

Բժշկի ուղին



Հայաստանում ստոմատոլոգիայում գրանցված հաջողություն
ներն ակնհայտ են: Մեր երկրում ստոմատոլոգների պակաս չի 
զգացվում, ոլորտի մասնագետներն էլ փաստում են՝ լավագույն 
մասնագետները Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 
ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի շրջանավարտներ են: 
Հայաստանում ստոմատոլոգիական կրթության ոլորտի խնդիրների 
ու ձեքբերումների մասին զրուցել ենք ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական 
ֆակուլտետի դեկան, թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի 
վարիչ, ՀԱԱ նախագահ Լազար Եսայանի հետ:

-Պարոն Եսայան, ինչպիսի՞ ձեռքբերումներ է ունեցել 
ստոմատոլոգիական ֆակուլտետն այս ուսումնական տարվա 

ընթացքում: Ի՞նչ քայլեր են կատարվում կրթության որակի 
բարելավման ուղղությամբ:

-Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ձեռքբերումներն այս 
տարի բավականին շատ են: Ընթացիկ տարում տարբեր 
ուղղություններով մի շարք պայմանավորվածություններ 
են ձեռք բերվել՝ կրթության որակի բարելավման համար: 
Մոսկվայի՝ ժողովուրդների բարեկամություն համալսարանի 
հետ կնքվել է համաձայնագիր, ըստ որի՝ ԵՊԲՀ-ում 
անցկացվող վերապատրաստումները ընդունելի են լինելու 
ՌԴ-ում ու հավասարազոր Ռուսաստանում անցկացվող 
վերապատրաստումներին: Այդ դասընթացները համատեղ 
իրականացնելու են ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս մասնագետները:

Պետք է առանձնացնեմ Ստոմատոլոգների հայ-ամերիկյան 
միջազգային առաջին վեհաժողովը, որին արտասահմանից 
հրավիրաված էր 36 դասախոս: Այստեղ էր նաև Ստոմատոլոգ-
ների համաշխարհային կազմակերպության նախագահ 
Քեթրին Քելլը և փոխնախագահ Գերհարդ Սիբերգերը, որոնց 

մասնակցությամբ տեղի ունեցավ ստոմատոլոգիայի գերազանցության 
կենտրոնի բացման արարողությունը: Այն մեծ ձեռքբերում է ուսումնական 
պրոցեսում՝ դասընթացները ճիշտ կազմակերպելու համար: Այսօր մենք 
հնարավորություն ունեք իրականացնել ձեռքի հմտության դասընթացներ 
ուսանողների և կլինիկական օրդինատորների համար, ինչը  մեծ 
նշանակություն ունի լավ բժիշկ պատրաստելու ճանապարհին:

Կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ մեր աշխատանքները 
շարունակական են ու անընդհատ: Առաջիկայում նախատեսում ենք 
հրավիրել մասնագետներ, անցկացնել սեմինարներ, այդ թվում՝ ձեռքի 
հմտության դասընթացներ: Վերջերս Իտալիայի Ջենովա քաղաքի 
բժշկական համալսարանի հետ նախնական պայմանավորվածություն 
ենք ձեռք բերել ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում բացելու այդ 
համալսարանի «Լազերային ստոմատոլոգիա» մագիստրոսական կուրսի 
մասնաճյուղ, որտեղ կրթությունը կլինի անգլերեն՝ տարբեր երկրների մեր 
գործընկերների մասնակցությամբ: Հույս ունեմ, որ 2019 թվականին այդ 
համաձայնագիրը կյանքի կկոչվի: Բացի լազերային ստոմատոլոգիայից, 
նախատեսվում է նաև այլ մագիստրոսական ծրագրերի իրականացում:

Մենք նպատակ ունենք բուհում կրթության որակի բարձրացմանը 
զուգահեռ՝ զարգացնել նաև շարունական կրթությունը՝ մեր կոլեգաների 
մասնագիտական  գիտելիքները անընդհատ հարստացնելով: Այդ 
աշխատանքների շրջանակում բժշկական համալսարանը, Հայաստանի 
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ստոմատոլոգների ասոցիացիայի հետ համատեղ, 
ամեն ամիս Հայաստանի տարբեր շրջաններում 
անցկացրել է մասնագիտական կոնֆերանսներ: 
Վերջիններս նպաստում են մասնագիտական 
զարգացմանը՝ օգտակար լինելով մեր 
բնակչությանը:

-Ինչպիսի՞ ստոմատոլոգներ է կրթում ԵՊԲՀ-ն՝ 
պատրաստվածության տեսանկյունից:

-Հայտնի է, որ ԵՊԲՀ շրջանավարտները 
հիմնականում շատ պատրաստված են: Դա 
ոգևորող հանգամանք է: Մեր բուհն ավարտած 
մասնագետները գործում են աշխարհի տարբեր 
երկրներում: Չնայած այն հանգամանքին, որ 
հաճախ լավագույն մասնագետները նախընտրում 
են աշխատել արտերկրում, այս հարցի դրական 
կողմն այն է, որ նրանք բարձր են պահում երկրի ու 
բուհի պատիվը դրսում:

-Ստոմատոլոգիան Հայաստանում ինչպիսի՞ 
հաջողություններ է արձանագրել։

-Ստոմատոլոգիայի գրանցած հաջողություններն ակնհայտ են: 
Ուրախությամբ կարող ենք արձանագրել, որ ինչպես օտարերկրացի 
պացիենտները, այնպես էլ արտասահմանցի մեր հայրենակիցները 
նախընտրում են իրենց ստոմատոլոգիական խնդիրները լուծել 
Հայաստանում: Նրանք հիմնականում գոհ են հեռանում՝ ինչպես որակական, 
այնպես էլ սպասարկամ տեսանկյունից: Այլ երկրների համեմատ՝ մեր երկրում 
ընդունված  ցածր գները՝ միջազգային մակարդակի ծառայության դիմաց,  
նպաստում են Հայաստանում առողջապահական տուրիզմի զարգացմանը:

Մեր ոլորտում խնդիրներ ևս կան: Ամենատարածվածը՝ ստոմատոլոգների 
մեծ թիվն է, որի արդյունքում մրցակցությունը բերում է ոչ թե որակի, այլ՝ 
անորակության: Երբ խոսվում է ստոմատոլոգների մեծ թվի մասին, դրա 
մեծ բաժինը պատկանում է  մասնավոր բուհերի «արտադրությանը»: Իմ 
կարծիքով, որի հետ շատերը գուցե չհամաձայնեն, բժշկական կրթությունը 
պետք է լինի պետական մենաշնորհ:

Ընդհանուր առմամբ, եթե ոլորտում ինչ-որ տեղ բացթողումներ լինում են, 
մեր աշխատանքի միջոցով փորձում ենք լրացնել դրանք:

- Մասնավոր բուհերն իրենց կրթական ծրագրերով կարո՞ղ են մրցակցել 
ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի հետ:

-Մասնավոր բուհերի հետ մրցակցություն, կարող ենք ասել, չկա, քանի որ 
վերջիններս չունեն ուսումնագիտական այն ներուժը, որն ունի ԵՊԲՀ-ն:

-Բժշկի մասնագիտությունը սովորաբար սերնդեսերունդ է փոխանցվում: 
Այսօր էլ է այդպե՞ս: Կպատմե՞ք` ինչպե՞ս եք ընտրել մասնագիտությունը:

-Ես նույնպես բժիշկների ընտանիքից եմ: Ծնողներս, բնականաբար, 
ցանկանում էին, որ ընդունվեի բուժական ֆակուլտետ: Գիտակից տարիքում 
ես արդեն գիտեի, որ ուզում եմ բժիշկ դառնալ, բայց թե ինչ մասնագիտացում 
պետք է ունենայի՝ դեռևս որոշված չէր: 8-րդ դասարանում իմ այցելությունն 
ատամնաբույժի՝ ճակատագրական եղավ: Ստացվեց այնպես, որ ատամս 
բուժելու համար կատարված անզգայացումը չէր ազդել, ու նյարդը 
հեռացնելու ժամանակ իմ ինքնազգացողությունը վատացավ: Ինձ համար դա 
ճակատագրական եղավ, և ես ընտրեցի ստոմատոլոգի մասնագիտությունը՝ 
մտածելով, որ ես պետք է ոչ մեկին ցավ չպաճառեմ: Հիմա գիտակցում եմ, որ 
ցավն ախուսափելի է՝ ասեղի ծակոցն էլ կարող է ցավ պատճառել:

-Վերջերս վերընտրվեցիք դեկանի պաշտոնում: Որո՞նք են լինելու հետագա 
գործունեության առաջնահերթությունները:

-Աշխատելու ենք այնպես, ինչպես աշխատել ենք և աշխատում 
ենք՝  առաջնահերթությունն ուսանողների գիտելիքների մակարդակի 
բարձրացումն է: Ես մշտապես ուսանողների մեջ սերմանում եմ այն միտքը, 
որ նախքան լավ մասնագետ լինելը նախ պետք է լավ մարդ լինել, որի 
արդյուքում էլ հնարավոր է շատ բաների հասնել: Ուսանողների հետ շատ 
հաճախ են լինում շփումները, բոլոր հարցերը քննարկվում են և ժամանակի 
ընթացքում ստանում իրենց լուծումները:

Հարցազրույցը՝ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻ 

Հարցազրույց



 Ռազ մա կան բժշկութ յու նը  Հա յաս տա նում օ րե
ցօր նոր հա ջո ղութ յուն ներ է ար ձա նագ րում: 
 Հետ խորհր դա յին երկր նե րից միայն  Հա յաս տանն 
ու  Ռու սաս տանն ու նեն ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ
տետ, որ տեղ պատ րաստ վում են հայ րե նի քի հա
մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցող մաս նա գետ
ներ՝ ռազ մա կան բժիշկ ներ: Մա յի սի 19ին լրա նում է 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի գոր ծու նեութ յան 25 
տա րին: Այս ըն թա ցում ֆա կուլ տե տը հայ կա կան բա
նա կին տվել է մոտ 700 շրջա նա վարտ՝ ռազ մա կան 
բժիշկ ներ, ո րոնք ի րենց գոր ծու նեութ յու նը սկսել են 
զո րա մա սա յին օ ղա կից:  Ռազ մաբժշ կա կան կրթութ
յան, դրա զար գաց ման հե ռան կար նե րի մա սին է մեր 
զրույ ցը ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ, 
դո ցենտ, բ/ծ գնդա պետ  Վար դան  Ծա տուր յա նի հետ:

- Պա րոն  Ծա տուր յան, ինչ պե՞ս կգնա հա տեք ռազ մաբժշ-
կա կան կրթութ յու նը  Հա յաս տա նում: Ով քե՞ր են ընտ րում 
ռազ մաբժշ կի մաս նա գի տութ յու նը:  Ֆա կուլ տետ ըն դուն-
վել ցան կա ցող նե րին ի՞նչ պա հանջ ներ են ա ռա ջադր վում:

- Ռազ մաբժշ կա կան կրթութ յու նը  Հա յաս տա նում վստահ 
քայ լե րով ա ռաջ է ըն թա նում, զար գա նում է: Այս ֆա կուլ-
տետ ըն դուն վում են նրանք, ով քեր ի րենց ա պա գան տես-
նում են ռազ մա կան բժշկութ յան մեջ:  Ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տետ ըն դուն վե լու հա մար մրցակ ցութ յու նը միշտ էլ 
բարձր է ե ղել, հետ ևա բար՝ ըն դուն վում են այն կուր սանտ-
նե րը, որոնք բարձր նի շեր են հա վա քում:  Հե տա գա յում 
նրանք ու նե նում են բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն, որն ակն-
հայտ է դառ նում տա րի նե րի ըն թաց քում՝ նրանց ու սումն ա-
ռութ յան ըն թաց քին:

- Զար գաց ման ինչ պի սի՞ հե ռան կար ներ ու նի ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կուլ տե տը:  Ո րո՞նք են հիմն ա կան խնդիր նե րը, 
և  ի՞նչ քայ լեր են ար վել ու ար վում դրանք լու ծե լու հա մար:

- Մենք այ սօր ու նենք կա յա ցած ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տետ և կր թա գի տա կան ռազ մաբժշ կա կան կենտ-
րոն, որ տեղ ի րա կա նաց վում են գի տա կան, ռազ մարդ-
յու նա բե րա կան նշա նա կութ յան հե տա զո տութ յուն ներ: 
 Ռազմ բաժշ կա կան ֆա կուլ տե տը գլո բալ խնդիր ներ չու նի. 
ըն թա ցիկ հար ցե րը լուծ վում են շա րու նա կա կան աշ խա-
տան քի արդ յուն քում:  Մեր առջև դնում ենք ու ղե նի շեր ու 

շարժ վում ենք ա ռաջ: Այս պա հին մեզ հա մար ու ղե նիշ է 
հա մար վում մի ջազ գա յին ո լոր տը, ո րը ֆա կուլ տե տը կտա-
նի մի ջազ գայ նաց ման:

Ի սկզբա նե ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 
ծրագ րա յին հիմ քում դրվել է  Սանկտ  Պե տեր բուր գի ռազ-
մաբժշ կա կան ա կա դե միա յի ծրագ րա յին հիմ քը՝ տե ղայ-
նաց նե լով, հա մա պա տաս խա նեց նե լով ՀՀ զի ված ու ժե-
րի պա հանջ նե րին:  Հա մա գոր ծակ ցում ենք մի ջազ գա յին 
գոր ծըն կեր նե րի հետ:  Ֆա կուլ տե տում ու սու ցումն ի րա կա-
նաց վում է ե րեք լեզ վով՝ հա յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն: 
 Ռազ մա մաս նա գի տա կան ա ռար կա ներ են անց նում ոչ 
միայն ա պա գա ռազ մա կան բժիշկ նե րը, այլև ԵՊԲՀ գրե թե 
բո լոր ու սա նող նե րը, այդ թվում՝ ար տա սահ ման ցի նե րը:

 Հա յաս տա նի պայ ման նե րում ռազ մաբժշ կա կան ո լոր տը 
գրավ չութ յան տե սանկ յու նից խնդիր ներ չու նի, այ դու հան-
դերձ, մենք շա րու նա կում ենք ու սումն ա սի րել նաև մի ջազ-
գա յին փոր ձը՝ ա վե լի զար գաց նե լով ռազ մաբժշ կա կան 
ուղ ղութ յու նը:

-Ի՞նչ հա ջո ղութ յուն ներ է ար ձա նագ րել ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կուլ տե տը:  Հա մա գոր ծակ ցութ յան ինչ պի սի՞ 
ծրագ րեր են ի րա կա նաց վում:

-ՀԱՊԿ ( Հա վա քա կան անվ տան գութ յան պայ մա նագ րի 
կազ մա կեր պութ յուն) երկր նե րի հա մար ԵՊԲՀ-ն  ու ռազ-
մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը ճա նաչ վել են որ պես ու սումն ա-
կան բա զա՝ ռազ մա կան բժիշկ ներ պատ րաս տե լու հա մար:  
 Սեպ տեմ բե րից կու նե նանք կուր սանտ ներ նաև ՀԱՊԿ 
երկր նե րից:  Մենք հա մա գոր ծակ ցում ենք  Հու նաս տա նի, 
Հնդ կաս տա նի և  Չի նաս տա նի հետ, ինչ պես նաև ա պա-
գա յում Ին դո նե զիա յից և Ի րա քից սպա սում ենք բժիշկ նե-
րի, ո րոնք կանց նեն վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում:  Դա հիմք է հան դի սա-
նում ֆա կուլ տե տի մի ջազ գայ նաց ման հա մար:

 Մեզ մոտ սո վո րում են նաև ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա-
խա րա րութ յան պատ վե րով ու սա նող ներ, ո րոնք ա վար-
տե լուց հե տո կծա ռա յեն զո րա մա սա յին ա ռա ջին օ ղա կում՝ 
լրաց նե լով մեր բա նա կի շար քե րը:

- Հա յոց բա նա կում ի՞նչ դեր ու նի ռազ մա կան բժիշ կը: 
Ո՞րն է բժշկի ու ռազ մա կան բժշկի հիմն ա կան տար բե-
րութ յու նը:

- Ռազ մա կան բժշկի ա մե նա կար ևոր դե րը բա նա կում 
զին վո րի կող քին լի նելն է՝ ցան կա ցած ի րա վի ճա կում: 
 Ռազ մա կան բժիշ կը պետք է լի նի վստա հե լի մարդ, որ-
պես զի զին վորն ինչ պես ա ռող ջա կան, այն պես էլ ցան կա-
ցած խնդրի դեպ քում ա ռանց վա րա նե լու դի մի և ս տա նա 
օգ նութ յուն:  Ռազ մա կան բժիշ կը պետք է պատ րաստ լի-
նի ցան կա ցած մար տահ րա վե րի, դժվա րութ յան:  Պետք է 
շարժ վի՝ «Ո՞վ, ե թե ոչ՝ ես» սկզբուն քով: Դ րա նով դրվում է 
նաև մաս նա գի տա կան հիմ քը՝ որ պես զին վո րա կան բժիշկ: 

Բժշ կի և  ռազ մա կան բժշկի մաս նա գի տութ յու նը կա րող 
ենք ա ռանձ նաց նել այն պես, ինչ պես կա ռանձ նաց նենք 
բժշկութ յունն ու ռազ մաբժշ կութ յու նը:  Ռազ մա կան բժիշկն 
իր գոր ծու նեութ յու նը ծա վա լում է ա վե լի էքստ րե մալ պայ-
ման նե րում: Ապ րիլ յան պա տե րազ մի ժա մա նակ, բո լոր այն 
վի րա վոր նե րը, ով քեր հասց րե ցին բժշկա կան օգ նութ յուն 
ստա նալ, հիմնականում ողջ մնացին ռազ մա կան բժիշկ նե-
րի կազ մա կերպ չա կան ու գի տե լիք նե րի բարձր մա կար դա-
կի շնոր հիվ:  Դա ու ղե նիշ է հե տա գա սե րունդ նե րի հա մար:
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-Ա պա գա ռազ մա կան բժիշկ նե րը մաս նա գի տաց ման ո՞ր 
ուղ ղութ յունն են ա վե լի հա ճախ ընտ րում:  Հա յաս տա նում 
ա մե նա շատն ինչ պի սի՞ մաս նա գետ նե րի պա հան ջարկ կա:

-Ա մե նա պա հանջ ված մաս նա գետ նե րը վի րա բույժ ներն 
են, հետ ևա բար՝ ընտ րում են վի րա բու ժա կան ուղ ղութ-
յու նը:  Սա կայն պետք է շեշ տեմ նաև թե րապևտ նե րի մեծ 
դե րը: Ու սումն ա ռութ յան ժա մա նակ կուր սանտ նե րը հա-
վա սա րա պես ու սա նում են բժշկութ յան բո լոր ուղ ղութ յուն-
նե րը, հե տա գա յում՝ զոր քե րում ե րեք տա րի ծա ռա յե լուց 
հե տո, առնչ վե լով բժշկա կան տար բեր ուղ ղութ յուն նե րի 
հետ, հնա րա վո րութ յուն են ստա նում մաս նակ ցե լու կլի նի-
կա կան օր դի նա տու րա յի մրցույ թին։  Հատ կաց ված տե ղե-
րից, ո րոնք ո րոշ վում են ըստ բա նա կի պա հանջ նե րի, ընտ-
րում են այն, ինչ ի րենց հո գե հա րա զատ է: Այս տա րի ևս 
 մեկ նո րա մու ծութ յուն է ար վել. կլի նի կա կան օր դի նա տու-
րա ըն դուն վող ռազ մա կան բժիշ կը ստա նում է նա խան շա-
նա կում, թե սկզբնա կան շրջա նում ո՞ր հոս պի տա լում պետք 
է շա րու նա կի իր գոր ծու նեութ յու նը:  Սա հնա րա վութ յուն 
է տա լիս պլա նա վո րել ծա ռա յութ յու նը:  Մենք, ստեղ ծե լով 
ընդ հա նուր հա մա կարգ, ու նե նում ենք կան խա տե սե լիութ-
յուն և  ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն՝ կուր սան տի հա մար: 
 Դի մոր դը գի տի՝ ե թե ըն դուն վեց ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տետ, ինչ է սպաս վում 6 տա րի անց։ Ամ բողջ ու ղին 
նա խանշ ված է, սկզբում՝  ին տեր նա տու րա, ա պա՝ 3 տա-
րի զոր քեր և  այլն:  Դա բարձ րաց նում է գրավ չութ յու նը ֆա-
կուլ տետն ընտ րող նե րի հա մար:

 Սո վո րող նե րը կլի նի կա կան օր դի նա տու րան անց նում են 
ինչ պես  Հա յաս տա նում, այն պես էլ  Սանկտ  Պե տեր բուր գի 
ռազ մաբժշ կա կան ա կա դե միա յում։  Մենք ու նենք նաև 
 Չի նաս տա նում,  Գեր մա նիա յում,  Հու նաս տա նում վե րա-
պատ րաստ ման մեկ նած ռազ մա կան բժիշկ ներ, ո րոնք վե-
րա դառ նում են ու լրաց նում հայ կա կան բա նա կի շար քե րը: 
 Դա փոր ձի փո խա նակ ման հիա նա լի հնա րա վո րութ յուն 
է, ո րի արդ յուն քում հայ կա կան բա նա կում ու նե նում ենք 
այդ բո լոր երկր նե րի լա վա գույն փոր ձը:  Սա է պատ ճա ռը, 
որ մեր զին վո րա կան բժիշկ նե րը մի քա նի ան գամ ա վե լի 
բարձր ո րա կա վո րում են ու նե նում:  Մենք հպար տա նա լու 
շատ ա ռիթ ներ ենք ու նե ցել՝ բարձր կար գի ռազ մա կան 
բժիշկ նե րի շնոր հիվ:

-ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի կուր սանտ նե րը 
լավ արդ յունք ներ են գրան ցում նաև սպոր տա յին մրցա-
շա րե րում: Ին չո՞վ է դա պայ մա նա վոր ված:

- Մեզ հա մար ա ռաջ նա հեր թութ յուն է, որ կուր սանտ-
ներն ըն դուն վե լիս, գի տե լիք նե րի հետ մեկ տեղ, լի նեն նաև 
ա ռողջ: Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված նրանց ար ձա նագ-
րած հա ջո ղութ յուն նե րը ֆուտ բո լի, բաս կետ բո լի, շախ-
մա տի մրցա շա րե րում։ Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ՝ կար ևոր 

է ընդ հա նուր զար գաց ա ծութ յու նը: Ն րանք ան մասն չեն 
մնում նաև մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րից, ինչն օգ նում 
է զար գա նալ՝ բարձր պա հե լով հայ ան վա նի ռազ մա կան 
բժիշկ նե րի ա նունն ու պա տի վը։  Դա նրանց պատ րաստ-
ման և  ան ձի կա յաց ման փու լե րից մեկն է։  Ժա մա նա կա կից 
ռազ մա կան բժշկութ յու նը մենք պատ կե րաց նում ենք Լ ևոն 
Օր բե լու մի ջո ցով։ Ա վե լին ա սեմ՝ ռազ մա հայ րե նա սի րա-
կան դաս տիա րա կութ յան դրվագ նե րից մեկն այն է, որ 
կուր սանտ ներն ա վար տա կան դիպ լոմն ե րի մի ջուկ նե րը 
ստա նում են  Ծաղ կա ձո րում՝ Օր բե լի եղ բայր նե րի տուն-
թան գա րա նում, որ տեղ և  այդ մի ջուկ նե րին դրվում է ան-
վա նի ռազ մա կան բժշկի անձ նա կան կնի քը։

- Պա րոն  Ծա տուր յան, ինչ պե՞ս եք Դուք ընտ րել ռազ մա-
կան բժշկի մաս նա գի տութ յու նը:

-Ես ընտ րութ յուն էի կա տա րում բժշկի և  ի րա վա բա նի 
մաս նա գի տութ յուն նե րի միջև։  Պապս խոր հուրդ տվեց, որ 
ե թե ու զում եմ մարդ կանց լա վութ յուն ա նել, նա խընտ րեմ 
բժշկի մաս նա գի տութ յու նը։  Հենց իմ ըն դուն վե լու տա րում 
բաց վեց ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետն ու ես դի մե ցի այն 
նկա տա ռու մով, որ նոր, բաց դաշտ է, որ տեղ ա նե լիք ներն 
ու հնա րա վո րութ յուն ներն ա վե լի շատ են։

-Ինչ պես բժշկի դե րը հա սա րա կութ յան մեջ, այն պես էլ 
ռազ մա կան բժշկի դե րը զին ված ու ժե րում՝ ան վի ճե լի է։ 
 Բոլորովին վերջերս տոնեցինք Հայկական բա նա կի կազ-
մա վոր ման 27-ամ յա կը։ Վս տահ եմ՝ կցան կա նաք  Ձեր 
հղումն ուղ ղել այդ ա ռի թով։

-Ա յո՛, բա նա կի կա յաց ման օր վա առ թիվ շնոր հա վո րում 
եմ բո լոր զին ծա ռա յող նե րին, զի վոր նե րին, ռազ-
մա կան բժիշկ նե րին, նրանց, ով քեր ներ կա պա հին 
գտնվում են զոր քե րում, ծա ռա յութ յան մեջ և  ի րա կա-
նաց նում են ի րենց վրա դրված մեծ պար տա վո րութ-
յու նը:  Հա յաս տա նում ռազ մա կան բժիշկ նե րը շարժ-
վում են ժա մա նա կին հա մըն թաց, տի րա պե տում են 
մաս նա գի տա կան անհ րա ժեշտ հմտութ յուն նե րի, ին չի 
արդ յուն քում բա նա կը մար տա կան պատ րաս տութ-
յունն ի րա կա նաց նում է ա ռանց խո չըն դոտ նե րի։

Եվս մեկ ան գամ շնոր հա վո րում եմ բա նա կի տո նի 
կա պակ ցութ յամբ, մաղ թում  խա ղաղ եր կինք ու բա րի 
ծա ռա յութ յուն:

 
Հար ցազ րույ ցը՝  ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ Մ ԽԻ ԹԱՐ ՅԱ ՆԻ

 Լու սան կար նե րը՝    ԿԱ ՐԵՆ  ՍԵ ՐՈԲ ՅԱ ՆԻ

Հարցազրույց



1999թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕն փետրվարի 21ը հռչակել 
է Մայրենի լեզվի միջազգային օր` ի նպաստ 
մայրենի լեզուների իրավունքների ճանաչման և 
գործածության աջակցման։ Այդ օրվա մասին զրուցել 
ենք հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ 
Հենրիետա Սուքիասյանի հետ՝ ամբիոնում տարվող 
աշխատանքների և այլ թեմաների շուրջ։

Նախ քան հա յոց լեզ վի ամ բիո նի հիմն ադ րու մը՝ 
1967թ. հա յոց լե զու և գ րա կա նութ յուն է դա սա վանդ վել 
բժշկա կան ինս տի տու տի նա խա պատ րաս տա կան դա-
սըն թա ցում, իսկ 1975թ.՝ նաև նա խա պատ րաս տա կան 
բա ժան մուն քում: Սկզբ նա կան շրջա նում հա յոց լեզ վի և 
գ րա կա նութ յան դա սըն թա ցը նա խա տես ված էր միայն 
ռու սա կան կրթութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար:

Հա յոց լեզ վի ամ բիո նը հիմն ադր վել է 1992թ., ար-
տա սահ ման ցի նե րի հա մար ռու սաց լեզ վի ամ բիո նում 
գոր ծող հա յոց լեզ վի և գ րա կա նութ յան դա սըն թա ցի 

հի ման վրա: Գոր ծու նեութ յան վաղ շրջա նում ամ բիո նում աշ-
խա տել են Մ. Հ. Դար բին յա նը, Հ. Վ. Սու քիաս յա նը. Ա. Շ. 
Դա նիել յա նը, Ա. Շ. Ա վե տիս յա նը, Ս. Խ. Թո րոս յա նը, Ա. Գ. 
Ա վե տիս յա նը, իսկ հե տա գա յում ամ բիո նը հա մալր վել է նոր 
մաս նա գետ նե րով՝ Լ. Խ. Թո րոս յան, Ն. Ա. Թո ռուն յան, Գ. Ա. 
Դավթ յան, Մ. Լ. Ա թա բեկ յան, Ա. Ա. Ա վե տիս յան,  Մ. Հ. Բա-
բա յան, Ն. Հ. Ե ղիա զար յան, Ա. Բ. Սիս յան, Ս. Ա. Լա լա յան, Ս. 
Ս. Մի նաս յան և  այլք:

Այժմ ամ բիո նի հիմն ա կան գոր ծա ռույթ նե րից մե կը տե ղա-
ցի ու սա նող նե րին հա յոց լե զու և բժշ կա կան տեր մի նա բա-
նութ յուն դա սա վան դելն է:

ԵՊԲՀ-ում դա սըն թա ցը կոչ վում է հա յոց լե զու և բժշ կա կան 
տեր մի նա բա նութ յուն: Տե ղա ցի ու սա նող նե րին ա ռար կան 
դա սա վանդ վում է 1-ին կուր սում, շա բա թա կան 2 ժա մով:

Հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րիչ, բա նա սի րա կան գի տութ-
յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Հեն րիե տա Սու քիաս յա նը 
նշում է, որ դա սըն թա ցի նպա տակն է՝ դպրո ցում ձեռք բե րած 
հան րակր թա կան լեզ վա կան գի տե լիք նե րը տե ղայ նաց նել, 
խո րաց նել հա յոց լեզ վի ի մա ցութ յան մաս նա գի տա կան ուղղ-
վա ծութ յու նը, հա յե րե նի ի մա ցութ յան այն անհ րա ժեշտ հիմ-
քը դնել, ո րի վրա հնա րա վոր լի նի շա րու նա կել բժշկա գի տա-
կան լեզ վի յու րա ցու մը մյուս բո լոր դա սըն թաց նե րի մի ջո ցով:

«Ե թե դպրո ցը հա ջո ղութ յամբ լու ծեր իր առջև դրված 
խնդիր նե րը և  ոչ մաս նա գի տա կան բու հե րին ա պա հո վեր 
հա յե րե նին պատ շաճ մա կար դա կով տի րա պե տող շրջա նա-
վարտ նե րով, ա պա մեր բու հի շրջա նակ նե րում բարձ րա գույն 
մաս նա գի տա կան կրթութ յամբ բժիշկ նե րի լեզ վա կան պատ-
րաստ վա ծութ յան խնդի րը հնա րա վոր կլի ներ ա ռա վել հա ջո-
ղութ յամբ լու ծել»,-ընդգ ծում է Հեն րիե տա Սու քիաս յա նը: 

Հա յոց լեզ վի ամ բիո նի ղե կա վա րը հա մոզ ված է, որ պետք 
է վե րա կանգ նել հա յե րե նի ըն դու նե լութ յան քննութ յու նը. 
« Հա յոց լեզ վի ամ բիո նի՝ ա ռա ջին կուր սում անց կաց ված 
սկզբնա կան ստու գումն ե րը ցույց են տա լիս, որ ու սա նող-
նե րի միայն մի փոքր մասն է, որ թե լադ րութ յու նից կա րող 
է դրա կան գնա հա տա կան ստա նալ: Ու սա նող նե րը բուհ են 
գա լիս հա յե րե նի ի մա ցութ յան խիստ տար բեր մա կար դակ-
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նե րով»: Ըստ Հեն րիե տա Սու քիաս յա նի՝ ամ բիո նի ա ռաջ նա-
հերթ խնդիր ներն են՝ հաշ վի առ նել ու սա նող նե րի նախ նա կան 
ի մա ցութ յան մա կար դա կը, հաղ թա հա րել նրանց ի մա ցութ յան 
մա կար դակ նե րի խայ տաբ ղե տութ յու նը, ա պա հո վել մայ րե նիի 
անհ րա ժեշտ ի մա ցութ յան միա տե սակ մա կար դակ:

Բու հե րում ժա մա քա նա կի մեծ մա սը հատ կաց վում է դպրո-
ցի թե րա ցումն ե րի վե րաց մա նը՝ ի հա շիվ լեզ վի մաս նա գի-
տա կան տե ղայ նաց ման: ԵՊԲՀ-ում բժշկա գի տա կան լե զուն 
ու սու ցան վում է 2-րդ կի սամ յա կում՝ բժշկա գի տա կան լեզ վի և  
ո ճի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ու սու ցում, մաս նա գի տա կան 
բա ռա պա շա րի յու րաց ման ա պա հո վում, տեքս տե րի վեր լու-
ծութ յամբ բժշկա գի տա կան լեզ վին բնո րոշ տի պա կան սխալ-
նե րի վեր հա նում, տի պա յին փաս տաթղ թե րի կա ռուց ված քի 
և լեզ վի ու սու ցում՝ դե ղա տոմս, հի վան դութ յան թեր թիկ, հի-
վան դութ յան պատ մութ յուն, ախ տո րո շում, եզ րա կա ցութ յուն, 
դե ղա մի ջոց նե րի և բու ժա մի ջոց նե րի նկա րագ րում, հի վան դի 
հետ բա նա վոր հա ղոր դակց վե լու, նրա նից անհ րա ժեշտ տե-
ղե կութ յուն ներ ստա նա լու, հի վան դի վրա ներ գոր ծութ յուն 
ու նե նա լու, խոս քա բու ժութ յան  հմտութ յուն նե րի կի րա ռում... 
Կար ևոր վում է մաս նա գի տա կան   լեզ վի դա սա վան դու մը՝ 
ծա նո թութ յուն հա յե րե նի տեր մի նա շի նութ յան հի մունք նե րին, 
տեր մին նե րի ու սու ցում խոս քա շա րում՝ հի վան դութ յան ա նուն-
ներ, ախ տա նի շեր, մարմն ի   կա ռուց վածք, ա ռան ձին օր գան-
նե րի ա նուն ներ՝ լա տի նե րե նի և  այլ լե զու նե րի զու գորդ մամբ, 
բա ռա կազ մա կան-ստու գա բա նա կան վեր լու ծութ յամբ, դրանք 
ինք նու րույն կի րա ռե լու հմտութ յամբ: Հա յոց լեզ վի ամ բիո նի 
ղե կա վա րի խոս քով՝ ու շադ րութ յուն է դարձ վում  տեր մին նե րի 
ուղ ղագ րութ յա նը, ուղ ղա խո սութ յա նը: « Մենք այն կար ծի քին 
չենք, թե հա յե րեն դա սըն թացն ու սա նո ղին մաս նա գի տա կան 
լեզ վի կա տար յալ ի մա ցութ յուն է տա լիս. հա յե րե նի ի մա-
ցութ յամբ այն անհ րա ժեշտ հիմքն է դրվում, որը հնա րա վոր 
է դարձնում մաս նա գի տա կան լե զուն յու րաց նել մյուս բո լոր 
մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի մի ջո ցով»,-նշում է Հեն րիե-
տա Սու քիաս յա նը: Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րին հա յոց 
լե զուն 1-ին կուր սում դա սա վանդ վում է շա բա թա կան 4, իսկ 
2-րդ  և 3-րդ կուր սում՝ 2 ժա մով:

Ըստ Հեն րիե տա Սու քիաս յա նի՝ ԵՊԲՀ-ում օ տա րերկ րա ցի-
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նե րի ու սու ցումն ու նի իր ա ռանձ նա հատ կութ յու նը: Նախ հաշ վի 
է առն վում այն հան գա ման քը, որ օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րին 
հա յե րեն ու սու ցա նե լը պայ մա նա վոր ված է հա յե րե նի տա րաբ-
նույթ ի մա ցութ յան մա կար դա կով: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 
հա յոց լեզ վի ամ բիո նը 2002 թվա կա նից ամ րագ րել է ար տա սահ-
ման ցի ու սա նող նե րի հետ աշ խա տե լու փոր ձը: Ըստ հա յե րե նի 
ի մա ցութ յան մա կար դակ նե րի՝ կազմ վել են ծրագ րեր, օ րա ցու-
ցա յին պլան ներ, կա տար վել են դա սե րի մե թո դա կան մշա կում-
ներ: Այդ տա րի նե րի ըն թաց քում տպագր վել են ու սումն ա մե-

թո դա կան ձեռ նարկ ներ, բա ռա րան ներ, զրու ցա րան ներ: 
Բու հում ու սա նում են օ տա րերկ րա ցի ու սա նող ներ ԱՊՀ-ից, 
Սփ յուռ քից և  օ տա րազ գի ու սա նող ներ ար տա սահ ման յան 
բազ մա թիվ երկր նե րից՝ Հնդ կաս տա նից, Ի րա նից, Թայ-
լան դից, Չի նաս տա նից, Պա կիս տա նից, Նե պա լից, Մեր-
ձա վոր Ար ևել քից, ԱՄՆ-ից:

«ԱՊՀ երկր նե րից ե կած ու սա նող նե րը հիմն ա կա նում ռու-
սա խոս են, և դա սըն թա ցի նպա տա կը ու սուց ման ըն թաց-
քում ռու սե րե նի ան հար կի ազ դե ցութ յու նը վե րաց նելն է և 
ն րանց հնա րա վո րինս հա յե րեն լեզ վամ տա ծո ղութ յամբ 
զի նե լը»,-նշում է բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա-
ծուն:

Բո լո րո վին այլ է անգ լա խոս սփյուռ քա հա յե րի ու սուց ման 
խնդի րը: Ու շադ րութ յուն ենք դարձ նում եր կու գրա կան 
տար բե րակ նե րի՝ արևմտահայերենի և արևելահայերենի 
ընդ հան րութ յուն նե րին և տար բե րութ յուն նե րին: Մեր խո-
րին հա մոզ մամբ պետք է ա ռա վե լա պես զար գաց նել 
սփյուռ քա հա յե րի ար ևե լա հա յե րեն բա ռա պա շա րը՝ մայր 
հայ րե նի քում նպաս տե լով նրանց դյու րին հա ղոր դակց-
մա նը: Ա ռա վել դժվար է օ տա րա լե զու այ լազ գի (հնդիկ, 
պար սիկ, ա րաբ, հոր դա նան ցի) ու սա նող նե րի հա յե րեն ու-
սու ցու մը, ո րը կազ մա կերպ վում է ե րեք փու լով՝ 1. սկզբնա-
փու լով, 2. հիմն ա կան դա սըն թա ցով, 3. մաս նա գի տա կան 
լեզ վի ու սուց մամբ: Բժշ կա գի տա կան խոս քի դա սա վանդ-
ման բաղ կա ցու ցիչ մաս են հի վան դութ յուն նե րի, բժշկա-
կան հիմն արկ նե րի, բա ժան մունք նե րի, մաս նա գի տութ յուն-
նե րի, գոր ծիք նե րի ան վա նումն ե րը: Այս ա մե նը նպաս տում 
է անգ լա խոս ու սա նող նե րին պատ րաս տե լու որ պես հմուտ 
բժիշկ ներ, ո րոնք մաս նա գի տա կան պրակ տի կան անց-
կաց նում են կլի նի կա նե րում՝ հա յա խոս մի ջա վայ րում»,-ա-
սում է բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա յոց լեզ վի ամ բիո նի 
ղե կա վա րը:

Նա նաև ընդգ ծում է, որ հա յե րե նին չտի րա պե տող ար տա սահ-
ման ցի ու սա նող նե րին հա յոց լե զու դա սա վան դելն ու նի նաև ճա-
նա չո ղա կան նշա նա կութ յուն: Օ տար նե րը հա յե րե նով են ճա նա-
չում Հա յաս տա նը: Այդ նպա տա կով, Հեն րիե տա Սու քիաս յա նի 
հա մոզ մամբ, անհ րա ժեշտ է նախ՝ անգ լա խոս ու սա նող նե րի մեջ 
հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նել մեր հնա գույն լեզ վի և մ շա կույ թի 
նկատ մամբ, ա պա՝ դա սի ըն թաց քում բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի, 
եր գե րի, հա նե լուկ նե րի, խա ղիկ նե րի ու սուց մամբ ևս ն պաս տել 
օ տա րերկ րա ցի ու սա նո ղի բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը, լեզ-
վամ տա ծո ղութ յան զար գաց մա նը:

Այս պի սով, ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի հա յե րե նը յու րաց-
նում են ոչ միայն ծրագ րա յին նյու թե րի, այլև ճա նա չո ղա կան նյու-
թե րի և  էքս կուր սիա նե րի մի ջո ցով:

Դ րա նպա տակն է օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րին հա ղոր-
դա կից դարձ նել մեր մայ րե նի լեզ վին, ազ գա յին ար ժեք նե րին: 
«Ն րանց ոչ միայն հա ղոր դա կից ենք դարձ նում մեր մշա կույ թին 
և հոգ ևոր ար ժեք նե րին, այլև հնա րա վո րութ յուն ենք  ստեղ ծում 
ներ կա յաց նե լու ի րենց ազ գա յին սո վո րույթ նե րը, մշա կույ թը՝ բա-
րե կա մութ յան կա մուրջ ստեղ ծե լով տար բեր ազ գե րի ե րի տա-
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սարդ նե րի միջև»,-ընդգ ծում է տի-
կին Սու քիաս յա նը: 

Խորհր դա յին տա րի նե րին բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում ու սու ցու մը 
հիմն ա կա նում ռու սե րե նով էր: Հա-
յե րե նով հրա տա րակ ված դա սագր-
քե րի ու ձեռ նարկ նե րի ստվար մա-
սը թարգ ման վում էր  ռու սե րե նից, և 
բժշ կա գի տա կան լե զուն հե ղեղ ված 
էր հա յե րե նի լեզ վամ տա ծո ղութ-
յանն ան հա րիր ո ճա կան, քե րա կա-
նա կան սխալ նե րով, տրա մա բա նա-
կան թե րութ յուն նե րով: Այս ա մե նի 
հետ ևան քով, ըստ հա յոց լեզ վի ամ-
բիո նի ղե կա վա րի, ա սե լի քը հա-
ճախ չէր հաս նում ունկնդ րին կամ 
ըն թեր ցո ղին՝ տե ղիք տա լով թյու-
րըմբռ նումն ե րի:

« Վեր ջին մեկ-եր կու տաս նամ-
յա կում հա յերենաց վեց կրթա կան 
հա մա կար գը: Աս տի ճա նա բար մե-
ծա նում է հա յոց լեզ վի դե րը նաև 
մաս նա գի տա կան տար բեր ո լորտ նե րում: Սկս վել է նաև ա ռող-
ջա պա հութ յան ո լոր տի հա յե րե նա ցու մը: Մե ծա նում է հա յե րե-
նով լույս տես նող բժշկա գի տա կան գրա կա նութ յան ծա վա լը: 
Դեռևս 1989-ից ամ բիո նը զբաղ վում է հա մալ սա րա նի դա սագր-
քե րի, գի տա կան հոդ ված նե րի, բժշկա գի տա կան գրա կա նութ-
յան խմբագր մամբ: Բժշ կա գի տա կան լեզ վի նպա տա կա յին ու-
սումն ա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ աշ խա տութ յուն նե րի, 
դա սագր քե րի, դա սա խո սութ յուն նե րի, ու սումն ա կան ձեռ նարկ-
նե րի լե զուն այժմ էլ կա նո նարկ ված չէ: Ակ նա ռու է ոչ հա յե ցի 
մտա ծե լա կեր պը, ո րը, ան շուշտ, պայ մա նա վոր ված է օգ տա-
գործ վող ռու սե րեն և  անգ լե րեն գրա կա նութ յան ազ դե ցութ յամբ: 
Բժշ կա գի տա կան գրականության լե զուն հղկե լու գոր ծըն թա ցը 
տևա կան է:  Մենք միշտ կար ևո րել և կար ևո րում ենք բժիշկ-
մաս նա գետ նե րի և լեզ վա բան նե րի գոր ծակ ցութ յու նը այս հար-
ցում:  Կար ևոր է, որ այդ գոր ծըն թա ցը ար դեն սկսվել է և պետք 
է հետ ևո ղա կա նո րեն ա ռաջ տա նել»,-շեշ տում է Հեն րիե տա Սու-
քիաս յա նը: 

Տա րի ներ ի վեր Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում ա վան դույթ է դար ձել բազ մաբ նույթ մի ջո ցա ռումն եր կազ-
մա կեր պե լը, և  այդ մի ջո ցա ռումն ե րը շա րու նակ կազ մա կեր պել է 
ԵՊԲՀ « Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա յին կենտ րո նը: 17 տա րի 
է՝ կենտ րո նը կա տա րում է հայ րե նան վեր գործ՝ բազ մաբ նույթ 
հե տաքր քիր ու բա վան դա կա լից հո բել յա նա կան մի ջո ցա ռում-
նե րով հարս տաց նե լով հա մալ սա րա նա կան ա ռօր յան: Ու շադ-
րութ յան են ար ժա նի հատ կա պես Մայ րե նի լեզ վի օ րը, Մա յիս-
յան հաղ թար շավն ե րը, Մեծ ե ղեռ նի տա րե լի ցը:

« Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա յին կենտ րո նի գոր ծու նեութ-
յան շրջա նա կում կազ մա կերպ վում են ու սա նո ղա կան մի ջամ-
բիո նա կան գի տա ժո ղովն եր, տե ղա ցի և  ար տա սահ ման ցի ու-
սա նող նե րի միջխմ բա յին և ներխմ բա յին բա նա վոր խոս քի, 
հայ րե նա գի տա կան թե մա յով մրցույթ ներ: 

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Հարցազրույց



Բժշ կի աշ խա տան քը մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րից 
զատ պա հան ջում  է  նաև զար գաց ա ծութ յան ո րո շա կի մա-
կար դակ։ Բ ժի կը բո լոր ժա մա նակ նե րում  հա մար վել է նաև 
բա րեկր թութ յան խորհր դա նիշ։  Պա հանջ ված այս մաս նա-
գի տութ յան դարբ նո ցում ա պա գա բժիկ նե րի ոչ միայն մաս-
նա գի տա կան գի տե լիք նե րը, այլև վեր լու ծա կան միտ քը 
զար գաց նե լու, հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը ընդ լայ նե-
լու ուղ ղութ յամբ բազ մա կող մա նի աշ խա տան քեր  նույն պես 
տար վում են։  Սո վո րող նե րի հա սա րա կա կան ակ տի վութ յու-
նը խթա նե լը ԵՊԲՀ հա սա րա կա գի տութ յան ամ բիո նի դա-
սա խոս, կրթութ յան ո րա կի ա պա հով ման և  զար գաց ման 
մաս նա գետ  Հա յար փի  Սա հակ յա նի ա մե նօր յա ու շադ րութ-
յան կենտ րո նում  է։ Ե րի տա սարդ, բայց փոր ձա ռու  դա սա-
խո սը ԵՊՀ շրջա նա վարտ է, վե րա պատ րաս տումն եր է ան ցել 
Ի տա լիա յում,  Լե հաս տա նում և Ուկ րաի նա յում։ Նա ա պա գա 
բժիշկ նե րին հա յե րե նով և  անգ լե րե նով դա սա վան դում է փի-
լի սո փա յութ յուն և  բիոէ թի կա։ Իր ու սա նող նե րին ար տալսա-
րա նա յին բազ մաբ նույթ մի ջո ցա ռումն ե րում ներգ րա վելն 
ար դեն տա րի նե րի պատ մութ յուն ու նի, իսկ վեր ջին ու սումն ա-
կան  տա րում  ու սա նո ղա կենտ րոն նա խա ձեռ նութ յուն նե րը 
ստա ցել են նոր շունչ։

«2015 թվա կա նից  հա սա րա կա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րը  
պար բե րա կան բնույթ էին կրում, մինչ այդ, մոտ ե րեք տա րի,  
հար մար վում էի  աշ խա տան քի բնույ թին ու բար դութ յուն նե-
րին։  Փոր ձում էի հաս կա նալ ու սա նող նե րին, ու, ա մե նա կար-
ևո րը, ինձ հա մո զել, որ մեր տես լա կան ներն ու սումն ա ռութ յան 
գոր ծըն թա ցում շատ տար բեր են, ին չը, սա կայն, չի նշա նա-
կում, թե մե կը լավն է, մյու սը՝ վատ:  Բայց պի տի ազն վո րեն 
նշեմ, որ սկզբում դժվար էր գի տակ ցել այս ա մե նը, հատ կա-
պես, որ ես դեռ ու սա նո ղի նստա րա նին էի»,- ան կեղ ծա նում 
է  Հա յար փի  Սա հակ յա նը։  Հե տա գա յում, երբ դա սա ժամն օգ-
տա գոր ծում էր բա ցա ռա պես թե մա նե րը քննար կե լու, գրքեր 
կար դա լու և  վեր լու ծե լու հա մար, իր  կար ծի քով՝ դա սը ա վե լի 

հե տաքր քիր դար ձավ ու սա նող նե րի, ինչ-
պես նաև իր՝ ե րի տա սարդ դա սա խո սի 
հա մար։

«Սկզ բում, երբ նոր էի սկսել դա սա խո-
սա կան աշ խա տան քը, եր բեմն լսա րան 
պա հե լու հարց  էր ա ռաջ գա լիս։ Ե րի տա-
սարդ էի, գու ցե ու սա նող նե րը եր բեմն լուրջ 
չէին վե րա բեր վում, սա կայն հե տո կոտր-
վե ցին կարծ րա տի պե րը, և երկ կողմ սկսե-
ցինք ա ռա վել արդ յու նա վետ ու հե տաքր-
քիր դարձ նել դա սե րը։ Ա սում են՝ ես խիստ 
դա սա խոս եմ։ Ան կեղծ՝ չեմ կա րող ա սել, 
ի րենք ա վե լի ռեալ են դա տում: Ու սա նող-
նե րը շատ հե տաքր քիր են, հա վա սար ու ոչ 
լար ված մթնո լորտ կա լսա րա նում, լսա րա-
նում իշ խա նութ յան կռիվ  չպետք է լի նի»,- 
վստա հեց նում է հա սա րա կա գի տութ յան 
ամ բիո նի դա սա խո սը։

 Հենց ի րենք՝ ա պա գա բժիշկ նե րը դրդե-
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ցին սո վո րող նե րի հետ գրե թե հա սա կա կից դա սա վան-
դո ղին ար տալ սա րա նա յին ակ տի վութ յուն դրսևո րել։

«Զ գա ցել էի ի րենց մեջ այդ պա հան ջը։  Ես էլ, բնա-
կա նա բար, ան սա ցի ու այդ պա հին դա կար ծես այն էր, 
ինչ ու զում էի»,- շեշ տում  է նա՝ հա վե լե լով, որ սի րում է 
իր աշ խա տան քը և  ու սա նող նե րի շնոր հիվ  և, ի հար կե, 
նրանց իսկ օ գու տի հա մար ինքն ի րեն խոս տա ցել է, որ  
երբ զգա, որ այլևս փո խան ցե լու ո չինչ չու նի,  ա պարդ-
յուն են ջան քե րը, որ քան  էլ բարդ լի նի՝ կթող նի այս աշ-
խա տան քը։

 Հա յար փին մեծ ոգ ևո րութ յամբ է պատ մում հա սա րա-
կա կան իր նա խա ձեռ նութ յուն նե րի մա սին, խնամ քով 
պահ պա նում ու սա նող նե րի հետ տար բեր տա րի նե րին 
ար ված լու սան կար նե րը, ան գամ Ի րա նից ու Հնդ կաս-
տա նից ժա մա նած ու սա նող նե րի ծնող նե րի շնոր հա կա-
լա կան նա մակ նե րը։ 

 Պատ մում է, որ ա ռա ջին քննար կումն ե րը սկսել էր 
իր գոր ծըն կե րու հու՝ նույն ամ բիո նի դա սա խոս   Ռո զա 
 Նե մի շալ յա նի հետ։   Փի լի սո փա յութ յան և  բիոէ թի կա յի 
դա սա խոս նե րը  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 100-րդ 
 տա րե լի ցի կա պակ ցութ յամբ ֆիլմ-հո լո վակ էին նկա րա-
հա նել՝ «Չհն չած հար ցի 24 պա տաս խան նե րը» խո րագ-
րով:  Ֆիլմ-հո լո վա կը 24 րո պե էր տևում, ո րի ըն թաց քում 
24 հայտ նի պատ մա բան ներ, ե րա ժիշտ ներ, մար զիկ ներ 
ու քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ պա տաս խա նում են հետև-
յալ հար ցին՝ ի՞նչ փաս տարկ կբե րեիք, որ  Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յու նը ժխտող ներն ըն դու նեին այն:

Այս ու սումն ա կան կի սամ յա կում, ինչ պես և  նա խորդ 
տա րի,  ծրագր վում է  գրքե րի և  ֆիլ մե րի քննար կում-
ներ, տա րա տե սակ, այդ թվում մար զա յին այ ցե լութ յուն-
ներ կազ մա կեր պել։ Կ շա րու նակ վի նաև  «Իմ տե սանկ-
յու նից» խո րագ րով ին տե րակ տիվ հան դի պումն ե րի 
շար քը, ո րը ևս  մեծ ար ձա գանք ստա ցավ ու սա նող նե-
րի շրջա նում։ Ընտր վող թե մա նե րը վե րա բե րում են ոչ 
միայն բժշկա գի տութ յա նը, այլև ժա մա նա կա կից ե րի-
տա սարդ նե րին հե տաքրք րող ա մե նա տար բեր հար ցե-
րի։ Ու սա նող նե րը նա խա պես ընտր ված թե մա յի շուրջ 
ներ կա յաց նում էին ի րենց պատ կե րա ցումն ե րը, փաս-
տար կում, մեկ նա բա նում, միմ յանց հար ցեր ուղ ղում։ 
 Դա սա խո սի գերն պա տակն է՝ ոչ մի դեպ քում չխո չըն-
դո տել սո վո րող նե րի սե փա կան կար ծի քը ար տա հայ-
տե լու հնա րա վո րութ յա նը, այլ հա կա ռա կը՝ խրա խու սել 
նրանց վեր լու ծա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը։

Ամ փո փե լով զրույ ցը՝  Հա յար փին ընդգ ծում է, որ ու-
սա նող ներն ի րեն շատ բան են սո վո րեց րել, թե կյան քի, 
թե գի տե լիք նե րի ա ռու մով:  Պա տա հա կան չէ, որ ու սա-
նող նե րի  հա մար նա ֆեյս բու-
քում  « Ճա նա պարհ դե պի փի-
լի սո փա յութ յուն» ան վան մամբ 
խումբ է ստեղ ծել՝ խրա խու սե լով 
հե տա զո տա կան ակ տի վութ յու-
նը նաև վիր տո ւալ տի րույ թում։

  Պատ րաս տեց
  ՏԱԹ ԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԸ

Հարցազրույց
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Ախ տա բա նա կան ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նը ղե կա վա րել են 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ե րախ տա վոր ներ Լ. Գ. Ճգ նա վոր
յա նը, Շ. Մ.  Շու բեն կոն, Ի. Ռ.  Բախ րո մեևը, Ա. Ա.  Սարգս յա նը, Ս. 
Ս.  Բա դալ յա նը , Ս. Հ.  Խա չատր յա նը, Գ. Ա.  Նա վա սարդ յա նը, 
Ա. Ս. Գ րի գոր յա նը, Ս. Ա. Ա վե տիս յա նը։  Գոր ծու նեութ յան վաղ 
շրջա նում և  հե տա գա տա րի նե րին ամ բիո նում ու սումն ա
սիր վել են նյար դա յին հա մա կար գի տար բեր ֆունկ ցիո նալ 
վի ճակ նե րում օր գա նիզ մի փո խա նա կութ յան տե ղա շար ժե
րի, սրտի և  ա նոթ նե րի ա նընդ մեջ գոր ծու նեութ յան, ներ զա
տա կան գեղ ձե րի փոխ կա պակց վա ծութ յան և  այլ հար ցեր։  

Իմ հար ցե րին ի պա տաս խան զրու ցա կից ներս ներ-
կա յաց րին ամ բիո նի գոր ծու նեութ յան և  ի րենց մաս-
նա գի տութ յան հան դեպ ու նե ցած վե րա բեր մուն քը։ 

Գ.Ա.  ՆԱ ՎԱ ՍԱՐԴ ՅԱՆ.- Ախ տա ֆի զիո լո գիան բժշկութ յան 
տե սա կան հիմքն է, մայ րե նին, որը ու սա նո ղին սո վո րեց նում է 
մտա ծել:  Գի տե լի քը հենց այն պես չէ, գի տե լի քը հի շո ղութ յան, 
դա տո ղութ յան, եզ րա կա ցութ յան գա լու կոմ պո նենտ է, ախ տա-
ֆի զի լո գիան ե րե քին էլ մաս նակ ցում է:  Մեր դա սա վանդ ման 
ուղ ղութ յունն այդ մո տեց մամբ էր ըն թա նում, ին չը մենք փոր-
ձում ենք պահ պա նել: 

Ե թե չի մա նանք որ տե ղից ենք գա լիս, մենք չենք կա րող 
ի մա նալ, թե որ տեղ ենք գտնվում և  ուր պետք է գնանք: 
 Սե րունդ նե րի մեջ պետք է ներ դաշ նա կութ յուն լի նի, անջր պետ 
պետք չէ։

 Բա ցի ամ բիո նի հիմն ա դիր ե րախ տա վոր նե րից, մեծ սի րով 
եմ հի շում իմ ժա մա նա կա կից նե րին և  ամ բիո նի պատ մութ յան 
մեջ ներդ րում ու նե ցած ե րախ տա վոր նե րին:

 Պա տիվ ու նեմ նրանց ա նուն նե րը թվար կել՝  Սու սա նա 
 Բա դալ յան, ո րին իմ իս կա կան ու սու ցիչն եմ հա մա րում, Է լի զա 
Ա թա ջան յան,  Սա հակ  Խա չատր յան, Պետ րոս  Սի մա վոր յան, 
Ա շոտ  Մա մի կոն յան,  Մա րիե տա Մար տի րոս յան,  Աի դա 
 Ղա զար յան,  Ռո զա Ե րից յան, Գեոր գի Ա դամ յան,  Լե նա 
 Մար տի րոս յան, Ար մի նե  Պապ յան, Վար դու հի Խա չատր յան, և  
այլք, ով քեր ի րենց ներդ րումն ու նեն ամ բիո նի կա յաց ման գոր-
ծում, ոչ միայն գի տե լիք նե րով, այլև վար քով: Կր թութ յան մեջ 
շատ կար ևոր է բա րե վար քութ յու նը, օր օ րի հա մոզ վում եմ՝ ով-
քեր երբ ևի ցե բա րե վար քութ յան մեջ շե ղումն եր են թույլ տվել, 
նրանք չպետք է աշ խա տեն բու հում:

Անդ րա դառ նա լով ամ բիո նի գի տա կան գոր ծու նեութ յա նը՝ 
կնշեի, որ մշտա պես մի ջազ գա յին հար թա կում ակ տիվ ենք 
ե ղել, ներ կա յա ցել բազ մա թիվ զե կու ցումն ե րով, փոր ձի փո-
խա նա կութ յամբ : Ին ձա նից ա ռաջ ամ բիո նի գի տա կան հիմ-

2019-ը հո բել յա նա կան է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի այն ամ բիոն նե րի հա մար, ո րոնք ի րենց 
գոր ծու նեութ յու նը սկսել են դեռևս Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի  բժշկա կան ֆա կուլ տե տում՝ 1924 թվա կա նին։ 
Դ րան ցից մե կի` 95-ամ յա հո բել յա նի ա ռի թով են մեր զրույց-
նե րը ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր, նույն 
ամ բիո նի նախ կին վա րիչ Գ րի զել դա  Նա վա սարդ յա նի և  
ամ բիո նի վա րիչ  Սամ վել Ա վե տիս յա նի հետ, ով քեր մեծ ներդ-
րում ու նեն ամ բիո նի կա յաց ման և  զար գաց ման գոր ծում։ 
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նա կան ուղղ վա ծութ յու նը ե ղել է բե րա նի խո ռո չի փո փո խութ յուն-
նե րը՝ մար սո ղութ յան կար գա վոր ման վե րա բեր յալ, այ նու հետև՝ 
օր գա նիզ մի սահ մա նա յին վի ճակ նե րի և  վե րա կեն դա նաց մա նը: 
 Ներ կա յում՝ սա կա վա շար ժութ յան ազ դե ցութ յու նը օր գա նիզ-
մի վրա: Իմ հա մոզ մամբ՝ քրո նիկ սա կա վա շար ժութ յան պայ-
ման նե րում (ո րը ժա մա նա կա կից մար դու հա մար կար ևոր 
ռիս կի գոր ծոն է), նկա տե լի ազ դե ցութ յուն ու նի մարդու հա-
ղոր դակց ման, ու նա կութ յուն նե րի, սո ցիա լա կան գոր ծու նեութ-
յան ո րա կի վրա: Այդ ուղ ղութ յամբ են տար վում թե մա յի շրջա-
նա կում կա տար վող փոր ձա րա րա կան հե տա զո տութ յուն նե րը:  

Ս.Ա. Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ.- Ամ բիո նի հիմն ա կան ա վան դույթն է՝ բո-
լո րը՝ մե կի, մե կը՝ բո լո րի հա մար:  Մեր աշ խա տող նե րը բազ մա-
ֆունկ ցիո նալ են, ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող ցան-
կա ցած գործ կա րող են ա նել հա վա սա րա չափ լավ, շատ լավ թիմ 
է ձևա վոր ված: Ամ բիո նում խառ նակ չութ յուն ա նե լը անհ նար է, 
հա մե րաշխ են, կան մե ծի ու փոք րի հստակ հա րա բե րութ յուն ներ, փո-
խօգ նութ յան գա ղա փա րը միմ յանց հան դեպ շատ բարձր է : 
Ու նենք բազ մա թիվ ա վան դույթ ներ, օ րի նակ՝ ձմե ռը պետք է 
խաշ ու տենք, նոր ու սումն ա կան տա րին սկսե լիս պետք է մի-
ջո ցա ռում ա նենք, ու սումն ա կան գոր ծըն թացն ա վար տե լիս 
պար տա դիր հա վաք վում ենք և «սար սա փած» ար ձա նագ րում, 
թե ինչ ծան րա բեռն վա ծութ յան մի ջով ենք ան ցել: Ա վան դույթ 
է նաև այն, որ այ սօր վա կազ մի մոտ 90 տո կոսն ան ցել է ու սա-
նո ղա կան խմբա կի մի ջո ցով, մի դարբ նո ցի, որ տեղ թրծվում 
են հե տա զո տող-մաս նա գետ ներ: 

Ամ բիո նա կան նե րի միջև վե ճեր ու տա րա ձայ նութ յուն ներ լի-
նում են, բայց մի տար բե րութ յամբ՝ հօ գուտ ամ բիո նի լավ գոր-
ծու նեութ յան և  ա ռա ջըն թա ցի։

Ամ բիո նի կա յաց ման գոր ծում մեծ դեր են ու նե ցել  Սա հակ 
 Խա չատր յա նը, Ա սա տուր  Սարգս յա նը, թռիչ քա յին և  ո րա-
կա յին փո փո խութ յան՝ հին մտա ծո ղութ յու նից դե պի նո-
րը՝ հար ցում մեծ դե րա կա տա րում է ու նե ցել Գ րի զել դա 
 Նա վա սարդ յա նը :  Մեր դո ցենտ նե րի մեջ շատ լավ մար դիկ 
ենք ու նե ցել, շատ լավ դա սա խոս ներ, ո րոնց «ձեռ քի տակ» 
եմ ես մե ծա ցել:  Պար տա դիր չէ ու նե նալ գի տա կան 
կո չում, աս տի ճան, որ պես զի ներդ րում ու նե նաս, 
պետք չէ, ֆուտ բո լի լեզ վով ա սած, բո լո րը  Մես սի 
լի նեն, ո րով հետև երբ  Մես սին գոլ է խփում միև-
նույն ժա մա նակ դար պա սա պահն իր գործն է ա նում, 
մյուս ներն՝ ի րենց: Այ սինքն կան մար դիկ, ո րոնք 
ի րենց ա նընդ հատ աշ խա տան քով ամ րապն դում 
են ամ բիո նը, ես կա րող եմ դա սա խո սա կան կազ-
մից էլ ներքև իջ նել, ան գամ մաքրուհին իր դերն 
ու նի:  Հա մա ձայ նեք ինձ հետ, ե թե ես ա ռա վոտ-
յան գա յի և  սեն յա կը գտնեի փո շու ու կեղ տի մեջ 
կո րած, ա պա օրս չէր կա րող նյար դա յին չսկսվել:  
Ամ բիո նի զար գաց ման հե ռան կար նե րի և  գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան մա սին կնշեի, որ նա խա տե սում ենք 
նոր ձեռ նարկ ներ և  դա սագր քեր կազ մել: Այս տա-
րի լույս կտես նի «Ախ տա բա նութ յուն» դա սա գիր քը, 
որն իր տե սա կով ե զա կի է, հա յե րե նով ա ռա ջինն է 
, կլի նի պատ րաստ նաև ստո մա տո լո գիա կան ֆա-
կուլ տե տի «Ախ տա ֆի զիո գիա» դա սա գիր քը, եր կու 
ու սումն ա կան ձեռ նարկ ներ։  Դան դաղ, բայց հետ ևո-
ղա կա նո րեն ի րա գոր ծում ենք մեր նպա տակ նե րը: 
Ամ բիո նը շա րու նա կե լու ենք հա մալ րել ե րի տա սարդ 
կադ րե րով, կան ծրագ րեր, ո րոնք մենք փոր ձում ենք ի րա գոր ծել ոչ միայն 
մեր, այլ կլի նի ցիստ նե րի և կ լի նի ցիստ օր դի նա տոր նե րի ու ժե րով: Ըստ 
իս՝ ախ տա ֆի զիո լո գիան միշտ կլի նի կա կան է: 

 Շատ եմ կար ևո րում նաև հա մա գոր ծակ ցութ յա նը թե՛ ԵՊԲՀ գրե թե բո-
լոր ստո րա բա ժա նումն ե րի, թե՛ մի ջազ գա յին աս պա րե զում՝ ախ տա ֆի-
զիո լոգ նե րի մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան հետ:

ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
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ԵՊԲՀ էր այ ցե լել հա լե պա հայ գրող, հրա պա րա կա խոս, 
ար ձա կա գիր, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, 120 գրքե րի հե ղի նակ, 
բժիշկ-ա նես թե զիո լոգ  Թո րոս  Թո րան յա նը: 91-ամ յա հա լե պա-
հայ բժիշ կը, սի րիա կան պա տե րազ մի պատ ճա ռով կորց նե լով 
տունն ու ու նեց վածքն, ըն տա նի քի հետ հաս տատ վել է հայ րե-
նի քում և  շա րու նա կում է նույն ե ռան դով ստեղ ծա գոր ծել՝ մաս-
նա կից լի նե լով  Հա յաս տա նի մշա կու թա յին կյան քին:

ԵՊԲՀ 91-ամ յա շրջա նա վար տը սի րով ու ջեր մութ յամբ 
պատ մեց ստեղ ծա գոր ծա կան հա րուստ, բազ մա բո վան դակ 
գոր ծու նեութ յան մա սին:  Ներ կա յաց նե լով կյան քի պատ մութ-
յունն՝ ա սաց, որ ծնվել ու մե ծա ցել է  Հա լե պում:  Մինչև 5 տա-
րե կա նը հա յե րեն չի ի մա ցել, հե տո հա ճա խել է « Պո ղոս Գ յուլ-
բենկ յան» վար ժա րան, որ տեղ էլ սո վո րել է մայ րե նին: Ա պա 
եր կու տա րի հա ճա խել է  Հա լե պի  ա մե րիկ յան քո լեջ, որ տեղ 
ա վար տել է 8-րդ  դա սա րա նը: Այ նու հետև ու սու մը շա րու նա-
կել է  Կիպ րո սի  Մել քոն յան վար ժա րա նում: Ա մուս նա նա լուց 
հե տո կնոջ ու ե րե խա նե րի հետ տե ղա փոխ վել է  Բուլ ղա րիա, 
ո րոշ ժա մա նակ անց՝  Հա յաս տան: Ա մու սին նե րը սկզբում ըն-
դուն վել են  ԵՊՀ բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տը, ա պա ո րո շել 
են ընտ րել բժշկի մաս նա գի տութ յունն ու 1964-1970 թվա կան-
նե րին կրթութ յու նը շա րու նա կել են բժշկա կան ինս տի տու տի 
բու ժա կան ֆա կուլ տե տում: Կր թութ յուն ստա նա լուց հե տո 
 Թո րան յանն ըն տա նի քի հետ վե րա դառ նում է  Դա մաս կոս: 
 Քա նի որ մաս նա գետ նե րի կա րիք կար, նա եր կար տա րի ներ 
դա սա վան դել և  աշ խա տել է որ պես ա նես թե զիո լոգ:

« Հա լե պը մեզ հա մար, ա սես,  երկ րորդ  Հա յաս տան դար-
ձավ, որ տեղ Էրգ րից բեր ված բո լոր սո վո րույթ նե րը պահ պան-
վե ցին:  Հա լեպն այ սօր ա վե րակ նե րի է վե րած վել: Ապ րե ցինք 
մինչև սի րիա կան պա տե րազ մը: Կ նոջս՝ Ար մի կիս հետ ապ րե-
ցի 60 տա րի, այդ քան էլ կապ րեի, ե թե հի վան դութ յու նը չտա-
ներ նրան:   Հի մա այս տեղ ենք գեր դաս տա նով:  Մինչև հայ րե-
նի քում մշտա կան բնա կութ յուն հաս տա տե լը ես միշտ ե կել եմ 
 Հա յաս տան, մաս նակ ցել Գ րող նե րի միութ յան հա մա գու մար-
նե րին,  Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան ան դամ եմ դեռևս 
1968 թվա կա նից՝ ու սա նո ղա կան տա րի նե րից, մշտա պես կապ 
եմ ու նե ցել հայ մե ծա նուն գրող նե րի հետ, շրջել եմ աշ խար-
հով մեկ, դա սա խո սութ յուն ներ կար դա ցել, ե լույթ ներ ու նե ցել. 
ե ղել եմ  Չի նաս տա նում, Հնդ կաս տա նում, Ավստ րա լիա յում, 
 Հա րա վա յին Ա մե րի կա յում, Բ րա զի լիա յում:  Տար բեր տե ղեր 

դա սա խո սել  եմ մեր մե ծա նուն գրող նե րի մա սին»,- պատ մեց 
նա՝ ա վե լաց նե լով՝ նվիր վել է գրա կան աշ խար հին և  մինչ օրս 
այդ աշ խար հում է, գրում է, տպագ րում է գրքեր՝ տար բեր թե-
մա նե րով: Ն շենք, որ այ սօր  Թո րոս  Թո րան յա նը ՀՀ գրող նե րի 
միութ յան ա մե նա վագ ան դամն է:

 Խո սե լով եր կա րա կե ցութ յան ու ե ռան դի մա սին՝ 
 Թո րան յա նը հի շեց. « Տա րի քիս ա ռու մով մի բան պատ մեմ. 
մի օր հան դի պե ցի ԵՊԲՀ նախ կին ռեկ տոր, ա կա դե մի կոս 
 Վի լեն  Հա կոբ յա նին: Լ սե լով իմ կա տա րած հսկա յա կան աշ-
խա տան քի մա սին՝ զար մա ցավ ու ա սաց՝ պետք է բժիշկ նե-
րի կոն սի լիում հրա վի րենք, տես նենք՝ 90-ին մոտ տա րի քում  
այս քան  գործ ինչ պե՞ս ես ա րել:  Մեր գրող նե րից Անդ րա նիկ 
 Ծա ռուկ յա նը 30 տա րի ա ռաջ  հարց րեց, թե իմ այդ չափ խան-
դա վա ռութ յու նը ե՞րբ պի տի վեր ջա նա: Իսկ ես պա տաս խա նե-
ցի՝ լե ռան բխող աղբ յու րին հարց րեք, թե  ին չու է գի շեր-ցե րեկ 
ան դա դար բխում.  Ծա ռուկ յա նը ժպտաց, ա սաց, որ շատ լավ 
պատ կեր գծե ցի ու ա ռա ջար կեց գրել այդ մա սին: 30 տա րի 
անց գրե ցի այդ մա սին և տ պագ րե ցի «Ան դին» ամ սագ րում»:

 Թո րան յա նի խոս քով՝ հի մա ապ րում է  Հա յաս տա նում, հայ-
րե նա դարձ է, սփյուռ քա հայ, սա կայն այս բո լո րը մեկ ա նուն 
ու նի՝  հայ: «Ես, լի նե լով սփյուռ քա հայ, ու զում եմ,  որ հա յաս-
տան ցին ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մի սփյուռ քի մա սին»,- 
ա սաց նա՝ ընդգ ծե լով, որ ա մեն հայ պետք է ապ րի իր հայ-
րե նի քում:

91-ամ յա ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը 300-ից ա վելի գիրք է հրա-
տա րա կել, ո րոն ցից 120-ը իր հե ղի նա կած ներն են:

Ն շենք, որ ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի վեր ջին հոդ վա ծը 
նվիր ված է սփյուռ քա հայ ու սա նող նե րին: «Բժշ կա կան հա-
մալ սա րա նը 61 տա րի ա ռաջ, ա ռա ջին ան գամ սկսեց սփյուռ-
քա հայ ու սա նող ներ ըն դու նել:  Հոդ վածն ար դեն ու ղար կել եմ 
 Բեյ րութ, այն պետք է տպագր վի հայ կա կան թեր թում»,- ա սաց 
նա՝ ա վե լաց նե լով, որ հոդ վա ծում հա տուկ շեշտ ված է՝ բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ նե րը որ տեղ էլ լի նեն, 
պետք է մեծ պատ վով կրեն և  բարձր պա հեն Alma-Mater-ի 
ա նու նը:
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ԵՊԲՀ91-ԱՄՅԱՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻՍԵՐԸ

ԴԵՊԻՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼՆԱՆՎԵՐՋԷ.

ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁԲԺԻՇԿԸ՝
ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ



Շրջանավարտներ

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ,   Տե խա սի տեխ նո-
լո գիա կան հա մալ սա րա նի բժշկա գի տա կան 
կենտ րո նի (TTUHSC) դե ղա գի տութ յան դպրո-
ցի դո ցենտ  Վար դան  Քա րամ յա նը հուն վա րի 
24-ին  Տե խաս նա հան գի  Լա բոկ քա ղա քում ար-
ժա նա ցել է հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յան 
կող մից տրվող մրցա նա կի (The Chancellor’s 
Council distinguished teaching award): Այս մրցա-
նա կը  Տե խա սի տեխ նո լո գիա կան հա մալ սա րա-
նի հա մա կար գում գի տա կան գոր ծու նեութ յան և 
 ման կա վար ժութ յան ո լոր տում շնորհ վող բարձ-
րա գույն մրցա նակն է։ Այն տրվում է արժ ևո րե-
լու նրանց, ով քեր լրջա գույն ներդ րում են ու նե-
ցել դա սա վանդ ման ու գի տա հե տա զո տա կան 
ո լորտ նե րում:

 Վար դան  Քա րամ յա նը 1995-ից 2000 թվա կա-
նը սո վո րել է Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե ղա-
գի տա կան ֆա կուլ տե տում, ո րից հե տո, ու սու մը շա րու նա կե լով աս պի րան տու րա յում՝ 
պրո ֆե սոր Լ.Ա.  Սա հակ յա նի և  ա կա դե մի կոս Ա. Ա.  Գա լո յա նի հա մա տեղ ղե կա վա րութ-
յամբ, 2004-ին պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ ստա նա լով կեն-
սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի աս տի ճան։ 2005-ին ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը, 
որ պես այ ցե լու գի տաշ խա տող հրա վիր վել է  Մի սի սի պիի հա մալ սա րա նի դե ղա գի-
տութ յան դպրոց։ 2008-ին տե ղա փոխ վել է  Տե խա սի տեխ նո լո գիա կան հա մալ սա րա նի 
բժշկա գի տա կան կենտ րո նի դե ղա գի տութ յան դպրոց։  Վար դան  Քա րամ յա նը ար ժա նա-
ցել է տար բեր մրցա նակ նե րի և շ նոր հա կա լագ րե րի: 2014-ին նրան շնորհ վել է «World of 
Difference» մրցա նակ ՝ Ա մա րի լո յի ու սա նո ղա կան սե նա տի կող մից, ինչ պես նաև ման-
կա վար ժութ յան ո լոր տում մեծ ներդր ման հա մար մրցա նակ՝  Տե խա սի հա մալ սա րա նի 
ռեկ տո րից: Այս ա մե նին զու գա հեռ  Քա րամ յա նը մեծ հա ջո ղութ յուն ներ ու նի նաև նեյ րո-
գի տութ յան ո լոր տում, ին չի վկա յութ յունն է վեր ջերս նրա գլխա վո րութ յամբ աշ խա տող 
խմբին ԱՄՆ-ի Ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի կող մից տրված R01 դրա-
մաշ նոր հը, որն ա մե նա մեծն է փոր ձա րա րա կան գի տութ յուն նե րի ո լոր տում։

« Լա բո րա տո րիան քիչ պաշ տո նա կան մի ջա վայր է, որ տեղ կա րե լի է ա վե լի ան հա տա-
կան մո տե ցում ցու ցա բե րել յու րա քանչ յուր ու սա նո ղին»,- ա սել է  Քա րամ յանն` ա վե լաց-
նե լով, որ դա սա խո սութ յուն նե րը այդ հնա րա վո րութ յու նը չեն ըն ձե ռում, սա կայն դրանք 
էլ թույլ են տա լիս աշ խա տել մե ծա թիվ ու սա նող նե րի հետ՝ ա ռար կան ա վե լի տպա վո րիչ 
մա տու ցե լով:

 Քա րամ յա նը նշել է, որ սի րում է ման կա վար ժա կան աշ խա տան քը գրե թե այն քան, 
որ քան գի տա հե տա զո տա կա նը։ Ն րա խոս քով՝ հատ կա պես գո հաց նող է ստա նալ դրա-
կան ար ձա գանք ու սա նո ղից, ով օ գուտ է քա ղել տրված դա սա խո սութ յու նից: « Կա րե լի 
է պնդել, որ դա սա վան դումն օգ նում է ինձ և  այլ հե տա զո տող նե րին՝ պահ պա նել ող-
ջամ տութ յուն»,- ընդգ ծել է  Քա րամ յա նը: ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը կար ծում է, որ դա սա-
վանդ ման արդ յունք նե րը հա ճախ կա րե լի է տես նել շատ ա րագ, դա սա խո սութ յան կամ 
կի սամ յա կի վեր ջում, մինչ դեռ հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի բա ցա հայ տու մը 
սո վո րա բար եր կար ժա մա նակ է պա հան ջում, և  այս սպա սու մը գիտ նա կա նի հա մար 
կա րող է լի նել բա վա կա նին ծանր: « Հա վա սա րակշռ ված ա կա դե միա կան գոր ծու նեութ-
յան հա մար լավ է ու նե նալ և՛ մե կը, և՛ մյու սը»,- ա սել է ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ  Վար դան 
 Քա րամ յա նը:
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 ԵՊԲՀ-ում դա սա վան դող նե րի և  սո վո րող նե րի շրջա նում 
ստեղ ծա գոր ծող ան հատ նե րի պա կաս չկա։ Ն րա նից մե կը 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի ու սա-
նող  Շանթ  Կա րա պետ յանն է, ում ըն տա նի քում ոչ բժիշկ-
ներ կան, ոչ ՝ նկա րիչ ներ, բայց նա հա վա սա րա չափ սի րում 
է թե՛ բժշկութ յու նը, թե՛ նկար չութ յու նը։

Օ րեր ա ռաջ հա մա ցան ցում տա րած վեց և  հան րութ յանն 
ան տար բեր չթո ղեց նրա հեր թա կան աշ խա տան քը, որ տեղ 
փոք րիկ դե ղա հա բի վրա հե ղի նա կին հա ջող վել էր վար պե-
տո րեն  պատ կե րել բժշկա կան հա մալ սա րա նի կենտ րո նա-
կան մաս նա շեն քը։ Ոչ միայն կենտ րո նա կան մաս նա շեն քը, 
այլև բժշկա կա նի մյուս շեն քերն ու խորհր դա նիշ ներն ան-
մասն չեն  Շան թի աշ խա տանք նե րից։

Բ նավ պա տա հա կան չէ, որ ա պա գա բժիշ կը ցան կա նում 
է մաս նա գի տա նալ պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան ո լոր տում, 
քա նի որ նրա կար ծի քով այն սեր տո րեն առնչ վում է նաև 
ար վես տի հետ։ « Հենց սկզբից էլ բժշկա կան ըն դուն վել եմ 
միայն հե տա գա յում պլաս տիկ վի րա բու ժութ յամբ զբաղ-
վե լու նպա տա կով»,- ման րա մաս նում է  Շան թը։ Ն րա խոս-
քով՝ յու րա քանչ յուր մարդ շատ լայն հնա րա վո րութ յուն ներ 
ու նի և  սո վո րե լու ըն թաց քում հնա րա վոր է նաև աշ խա տել, 
զու գա հեռ ՝ մեկ այլ բան սո վո րել։ « Հիմն ա կա նում մենք 
ինք ներս ենք մեզ հա մար խնդիր ներ ստեղ ծում, որ պես զի 
հե տո դրանք լու ծե լով՝ այդ կերպ բա վա րար ված զգանք։ 
 Ճիշտ է ՝ հա ճախ թվում է, թե միև նույն ժա մա նակ մի քա-
նի «ճա կա տով կռվե լիս»  ուղ ղութ յուն նե րից մե կը մյու սին 
խան գա րում է (ու շատ հա ճախ էլ հենց այդ պես է լի նում), 
սա կայն ե թե գլո բալ նա յենք հար ցին, ա պա կտես նենք, որ 

մե կը մյու սին հա ճախ լրաց նում է»,- իր եր կու զբաղ-
մունք նե րի մա սին հար ցին ի պա տաս խան ա սում է 
ԵՊԲՀ ու սա նո ղը։  Սո վո րե՞լ, թե՞ նկա րել. խոս տո վա-
նում է, որ իր պա րա գա յում գրե թե միշտ հաղ թում է 
նկա րե լը։ « Բայց հա վա տա ցե՛ք, լավ պլաս տիկ վի րա-
բույժ լի նե լու հա մար միայն տե սա կան գի տե լիք նե րը 
քիչ են։ Բ ժիշ կը պետք է ո րոշ չա փով էլ ար վես տա-
գետ լի նի։ Բժշ կի պատ կե րա ցու մը գե ղե ցի կի մա-
սին, ձեռ քի թեթ ևութ յու նը, մատ նե րի ճկու նութ յու նը 
ոչ պա կաս կար ևոր են պլաս տիկ վի րա բու ժութ յան 
մեջ։ Վս տահ եմ, որ մի օր այս խոս քը գոր ծով կա-
պա ցու ցեմ»,- հա վե լում է Շան թը։ Ինչ վե րա բե րում 
է բժշկա կա նի կենտ րո նա կան մաս նա շեն քի՝ դե ղա-
հա բի վրա պատ կե րե լու յու րօ րի նակ գա ղա փա րին, 
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ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծո ղը նշում է, որ այն 
պա տա հա կան է կյան քի կոչ վել։

« Շատ ժա մա նակ պտտվում եմ տան մեջ, տես նում 
եմ մի իր, վերց նում և  փոր ձում եմ մի գե ղե ցիկ և, ա մե-
նա կար ևո րը՝ ինք նա տիպ գործ ստա նալ։ Այդ օ րը դա-
րա կում նկա տե ցի դե ղա հաբ և  այդ պես ստեղծ վեց 
հայտ նի պատ կե րը։  Կամ՝ մի օր, երբ ըն կե րոջս հետ 
զրու ցում էինք, ա սա ցի, որ ու զում եմ փոքր նկար նկա-
րել, կա տա կով ա սաց ՝ կա րո՞ղ է այն քան փոքր լի նել, 
որ տե ղա վոր վի կո ճա կի վրա։ Ա սա ցի՝ ի հար կե ոչ, 
ինչ պես է հնա րա վոր կո ճա կի վրա նկա րել։ Ան ցավ մի 
քա նի օր, այդ «վի րուս» միտ քը վա րա կել էր ու ղեղս։ 
 Վերց րե ցի կո ճա կը և ն կա րե ցի  Վան  Գո գի նկար նե-
րից մե կը։  Հե տո ար դեն շատ կո ճակ ներ «տու ժե ցին» ՝ 
հա մաշ խար հա յին մշա կույ թի ա մե նա սի րե լի գոր ծե րը 
կրե լով ի րենց վրա »,-կա տա կում է  Շան թը՝ ա վե լաց-
նե լով, որ շատ կար ևոր է կա րո ղա նալ ոչն չից ա մեն 
ինչ ստեղ ծել, ներ սից հա ղորդ վող մտքե րին ար տա-
քին տեսք տալ։ Ե րի տա սարդ բժիշկ-նկա րիչն ընդգ-
ծում է, որ ի րեն հա ճախ նոր ու գե ղե ցիկ մտքեր տա-
լիս են նաև շրջա պա տող մար դիկ, և  հիմն ա կա նում 
նրանք դա ա նում են ոչ գի տակ ցա բար։

 Դե ղա հա բով բժշկա կան հա մալ սա րա նի թե ման 
 Շան թի աշ խա տանք նե րում չի ա վարտ վում։  Նա կո-
ճա կի վրա նկա րել է բժշկա կա նի տար բե րան շա նը, 
բա նա նի կեղ ևի ու մի ջու կի մի ջո ցով կրկին ստա ցել 
կենտ րո նա կան մաս նա շեն քը, իսկ վեր ջերս էլ նկա րի 
կեսն ի րա կան, մյուս կե սը՝ իր նկա րած բժշկա կանն 
էր, այս ան գամ ա նա տո միա կան մաս նա շեն քով։

Անդ րա դառ նա լով ԵՊԲՀ-ում սո վո րե լուն՝ ա պա գա 
բժիշ կը նշում է, որ ա մե նա մեծ ա ռա վե լութ յունն այն 
է, որ հնա րա վո րութ յուն է ու նե նում մար դուն ճա նա չել 
ներ սից, ու սումն ա սի րել նրա ա նա տո միան։

Ի դեպ՝ ե թե երբ ևէ ա ռիթ ու նե նաք այ ցե լել բժշկա-
կան հա մալ սա րան, ա պա կա րող եք վար չա կան մաս-
նա շեն քի ա ռա ջին հար կում ա միս ներ ա ռաջ բաց ված 
ցու ցա հան դե սում ծա նո թա նալ նաև բժիշկ-նկա րիչ 
 Շան թի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին կամ հետ ևել նրա 
գոր ծու նեութ յա նը սո ցիա լա կան ցան ցե րում ՝ Shakart 
ան վան ներ քո։

Ա պա գա բժշկի հետ զրու ցեց
  ՏԱԹԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԸ



Եր ևա նի պե տա կան տնտե սա գի տա նա կան հա-
մա լա սա րա նում ամ փոփ վե ցին « Լա վա գույն ու սա-
նող» հան րա պե տա կան մրցա նա կա բաշ խութ յան 
արդ յունք նե րը։ Ու րա խութ յամբ տե ղե կաց նում ենք, 
որ այս ան գամ ևս ԵՊԲՀ-ն  ան մասն չմնաց։ Բժշ-
կա գի տութ յան ո լոր տում բա կա լավ րի կրթա կան 
ծրագ րով հաղ թող ճա նաչ վեց ԵՊԲՀ 6-րդ կուր սի 
ու սա նո ղու հի, նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի 
կրտսեր գի տաշ խա տող  Լիա նա  Հայ րա պետ յա նը։ 
Ն շենք, որ մրցույ թում կար ևոր վում է ինչ պես ա ռա-
ջա դի մութ յու նը, այն պես էլ ցու ցա բե րած գի տա կան 
և  հա սա րա կա կան ակ տի վութ յու նը։ 
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Փետր վա րի 20-ին Հ յու սի սա յին հա մալ սա րա նում տե ղի ու-
նե ցավ   Հով հան նես  Թու ման յա նի ծննդյան 150-ամ յա կին 
նվիր ված մի ջո ցա ռում, ո րին ներ կա էին նաև ԵՊԲՀ հա յոց 
լեզ վի ամ բիո նի վա րիչ Հեն րիե տա Սու քիաս յա նը և նույն ամ-
բիո նում գոր ծող « Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա յին կենտ րո-
նի հա մա նուն երգ չա խում բը:

Ող ջույ նի խոս քով հան դես ե կավ Հ յու սի սա յին հա մալ սա րա-
նի ռեկ տոր  Բո րիս  Մա կիչ յա նը՝ նշե լով, որ հի շար ժան օր է բո-
լո րի հա մար:

 Ռեկ տո րը նաև շեշ տեց, որ մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում են 
ԵՊԲՀ « Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա յին կենտ րո նի հա մա-
նուն երգ չախմ բի հնդիկ ու սա նող նե րը, ո րոնք գրե թե հա յա ցել 
են:

ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի փոխ նա խա գահ  Վա հե Էն ֆիաջ-
յա նը, կար ևո րե լով մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պու մը, նշեց. 
« Թու ման յանն իր կյան քի ան ցած ճա նա պար հով հետք, ժա-
ռան գութ յուն է թո ղել սե րունդ նե րին, սո ցիա լա կան տար բեր 
խմբե րին, ո րոն ցով ոչ միայն ապ րում ենք, օ րի նակ վերց նում, 
այլև՝ հպար տա նում»:

ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ  Հեն րիե տա 
 Սու քիաս յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ներ կա նե րին ջերմ 
մթնո լոր տի հա մար և  ա վե լաց րեց. «Ա մեն մարդ ի վե րուստ մի 
ա ռա քե լութ յուն ու նի երկ րա յին կյան քում. մե կը պետք է բժշկի, 
մե կը՝ նկա րի, մյու սը՝ եր գի, մի ու րի շը՝ գրի, ո մանք պետք է 
քննա դա տեն: Այ նո ւա մե նայ նիվ՝ ինչ գոր ծով էլ զբաղ վի, մար-
դը պետք է փոր ձի ա ռա վել հե տաքր քիր դարձ նել կյան քը: 
Հ յու սի սա յին հա մալ սա րա նը մշտա պես հա վուր պատ շա ճի 
կազ մա կեր պում է մի ջո ցա ռումն եր, հրամց նում հան րութ-
յա նը և  ներ կա սերն դին հա սու դարձ նում թու ման յա նա կան 
ա վանդ նե րին:  Հայ մար դը, որ տեղ էլ որ լի նի, որ տեղ էլ ու-
սա նի, պետք է պա հի իր հա յե ցի նկա րա գի րը, գնա հա տի և 
 ճա նա չի իր հայ րե նի քի մշա կու թա յին ար ժեք-
նե րը, չէ՞ որ  Թու ման յա նի « Վեր նա տու նը» 
պատ մա կան մեծ նշա նա կութ յուն է ու նե ցել 
մեր մշա կույ թի զար գաց ման հա մար»:

 Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նը նշեց, որ ԵՊԲՀ 
« Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա յին կենտ րո-
նի նպա տա կը սփյուռ քա հայ, օ տա րերկ րա ցի, 
հնդիկ, իրանցի, ա րաբ, հոր դա նան ցի ու սա-
նող նե րին հայ մշա կույ թին ծա նո թաց նելն է, 
իսկ տե ղա ցի ու սա նող նե րի շրջա նում ազ գա-
յին հո գե կերտ վածք ու ար ժե հա մա կարգ ար-
մա տա վո րե լը:

 Սու քիաս յա նի ե լույ թից հե տո Հ յու սի սա յին 
հա մալ սա րա նի ռեկ տոր  Բո րիս  Մա կիչ յա նը 
նրան հանձ նեց  Թու ման յա նի 150-ամ յա կին 
նվիր ված հու շա մե դալ:

Այ նու հետև  ե լույ թով հան դես ե կավ 
« Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա յին կենտ րո-
նի հա մա նուն երգ չա խում բը:



Աշ խա տան քա յին և  ու սումն ա կան շա բաթ վա 
մեկ նար կը տրված է։ Ա վագ բժիշկ նե րի բարձր 
մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով  ո գեշնչ ված,  նոր 
գա ղա փար նե րով լի և  ա վե լիին հաս նե լու պատ րաս-
տա կա մութ յամբ ի րենց  հա գե ցած օրն  են սկսում 
նաև ԵՊԲՀ ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի 
հետ բու հա կան կրթութ յան ամ բիո նի ա ռա ջին կուր-
սի կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ՝ Ար մի նե Ա լեք սան-
յանն ու  Լի դա Ա ղա յա նը։

Ա պա գա ման կա բարձ-գի նե կո լոգ ներն ա ռա-
վե լա պես հե տաքրքր ված են վե րար տադ րո ղա-
կան բժշկութ յան նո րա գույն ձեռք բե րումն ե րով: 
 Սո վո րող նե րը լավ գի տեն՝ հենց ի րենք ըն դա մե նը 
մի քա նի տա րի հե տո պետք է պա տաս խա նատ վութ-
յուն կրեն միա ժա մա նակ եր կու մարդ կա յին կյան քի 
հա մար։

 Լի դա Ա ղա յա նը գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել է 
Գ յում րիի թիվ 19 միջ նա կարգ դպրո ցը: 2012 թվա կա-
նին՝ որ պես ԱՊՀ ու սա նող (նախ քան ԵՊԲՀ ըն դուն-
վե լը Ռու սաս տա նում է բնակ վել) ըն դուն վել է ընդ-
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ, ո րը ևս  գե րա զան ց 
առաջադիմությամբ։ Պա տա հա կան չէ, որ ու սու մը 
կլի նի կա կան օր դիա նա տու րա յում նա շա րու նա կում 
է անվ ճար հա մա կար գում: 

Ար մի նե Ա լեք սան յանը սո վո րել է  Գե ղար քու նի քի 
մար զի Ն. Գե տա շե նի  թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցում: 
Ա վար տե լով դպրո ցը գե րա զան ցութ յամբ ոս կե մե-
դա լով՝ ըն դուն վել է Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան: Ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը Ար մի նեն ա վար տել է գե-
րա զան ց առաջադիմությամբ: Հան դի սա ցել է Գ րի-
գոր Ա րեշ յա նի ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու: Այժմ 
սո վո րում է ԵՊԲՀ կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի 
անվ ճար հա մա կար գում:

Եր կու սո վո րողն էլ  այն կար ծի քին են, որ բժշկութ-
յու նը ինք նին մար դա սի րութ յուն է, իսկ բնութ յան 
մե ծա գույն ստեղ ծա գոր ծութ յու նը մարդն է, հետ ևա-
բար՝ մե ծա գույն հա ճույք է օգ նել նոր մար դուն լույս 
աշ խարհ գալ:  Կար ևոր այս ա ռա քե լութ յա նը տա րի-
ներ անց լիար ժեք տի րա պե տե լու հար ցում նրանք 
ջանք չեն խնա յում։ 

Իսկ ա ռա ջի կա յում ման կա բարձ-գի նե կո լո գի մաս-
նա գի տա ցում ընտ րել պատ րաստ վող նե րին խոր-
հուրդ են տա լիս ան սահ ման սի րել ա պա գա մաս նա-
գի տութ յու նը և  սո վո րել հա ճույ քով։

 
 ՏԱԹ ԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ

40



Ուսանողներ

« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ ներ Ադ-
րիա նան և  Ռո բեր տը փետր վա րի 21-ին մաս-
նակ ցել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Կո րեա յի Ազ գա յին 
հանձ նա ժո ղո վի կազ մա կեր պած  Մայ րե նի լեզ վի 
մի ջազ գա յին օր վան նվիր ված նա խա ձեռ նութ-
յա նը: Ա շա կերտ նե րը հա յե րե նով ձայ նագ րել են 
հատ ված ներ ֆրան սիա ցի գրող Ան տո ւան դը 
 Սենտ-Էքզ յու պե րիի « Փոք րիկ իշ խա նը» ստեղ ծա-
գոր ծութ յու նից, ո րը տար բեր օ տար լե զու նե րով 
ա մե նա շատ թարգ ման ված գիրքն է Աստ վա ծաշն-
չից հե տո:  

 Նա խա ձեռ նութ յա նը, մեր հայ ա շա կերտ նե րի 
հետ մեկ տեղ, մաս նակ ցել են բազ մա թիվ ե րե խա-
ներ՝ ի րենց մայ րե նիով ըն թեր ցե լով հատ ված ներ 
այդ ստեղ ծա գոր ծութ յու նից:

« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցում փետր վա րի 21-ն  
ա ռանձ նա ցավ մայ րե նիին նվիր ված մի ջո ցա ռում-
նե րով: Օրն սկսվեց մայ րե նիի խոր հուրդն իր մեջ 
կրող երգ-ե րաժշ տութ յամբ, որն ա պա հո վեց ոս-
կե ղե նիկ հա յե րե նի քնա րա կան հնչե ղութ յունն ու 
հմայ քը: 

Ա շա կերտ նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ-
յամբ ու մտահ ղա ցումն ե րով կազ մա կերպ վե ցին 
տա րաբ նույթ ին տե րակ տիվ մի ջո ցա ռումն եր՝ 
«Ե´կ խո սենք, եղ բա´յր իմ, հա յե րեն», «Ոչ թե…, 
այլ», « Բառ քա մո ցի», « Շու տա սե լուկ նե րի աշ-
խար հում», «Գ տիր հո մա նի շը» խո րագ րե րով: 
 Մի ջո ցա ռումն ե րի ըն թաց քում կար ևոր վե ցին 
ճիշտ և  բազ մե րամգ խոս քը, լեզ վի ա նա ղար տութ-
յան պահ պան ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

 Կազ մա կերպ վեց նաև « Լեզ վի ու ժը գրքե րի 
աշ խար հում» դաս-մի ջո ցա ռում, ո րի ըն թաց-
քում ա շա կերտ նե րը, կար ևո րե լով գրքե րի լե զուն 
և  խոս քը, մեջ բե րե ցին ի րենց հո գե հա րա զատ 
գրքե րից հատ ված ներ՝ դրսևո րե լով սե փա կան 
մո տե ցումն երն ու վե րա բեր մուն քը լեզ վի ո ճի և 
 գե ղեց կութ յան նկատ մամբ:

Օրն ամ փոփ վեց « Հա յոց լե զուն հա զա րա գանձ» 
բաց դա սով, որ տեղ արժ ևոր վեց մայ րե նիի մի ջա-
զա յին տո նի նշա նա կութ յու նը՝ յու րա քանչ յուր ազ-
գի գո յութ յան և  ինք նութ յան պահ պան ման գոր-
ծում:
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ԵՊԲՀ ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիոնն ամ փո փե լով աշ խա տան-
քա յին հեր թա կան տա րին, ընտ րել է տար վա  լա վա գույն մար զիկ նե րին:

 Մար զիկ ներն ընտր վել են ըստ գրանց ված արդ յունք նե րի ու ձեռք բե րումն ե րի:

 ԿԻ ՐԱ ԿՈՍ ՅԱՆ  ՎԱ ՐԱԶ ԴԱՏ 
 ՎԱՐ ԴԱ ՆԻ

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի 325  խմբի ու սա նող: 
Ծն վել է 1996 թվա կա նին:

2015թ., ՀՀ ԶՈՒ-ի միջ կոր-
պու սա յին  մրցա շա րի չեմ պիոն՝ 
ձգումն եր վար ժութ յու նից:

2016 թ., ՀՀ ԶՈւ-ի հա մա բա նա-
կա յին ե ռա մար տի մրցա նա կա-
կիր:

2017 թ., հան րա պե տա կան ու-
սա նո ղա կան մար զա կան խա-
ղե րի  պաո ւեր լիֆ տին գի բրոն զե 
մե դա լա կիր:

2018թ.,  հան րա պե տա կան ու-
սա նո ղա կան  խա ղե րի պաո ւեր-
լիֆ տին գի  չեմ պիոն:

ՀՀ բու հե րի 19-րդ 
 հան րա պե տա կան  մար զա-
կան խա ղե րի  ծրագ րով  ու ժա-
յին  ե ռա մար տի ա ռաջ նութ յան 
կրկնա կի չեմ պիոն:

Շա րու նա կում է հղկել իր մար-
զա կան վար պե տութ յու նը:

 ԶԻ ՐՈ ՅԱՆ  ՋԵՄ ՄԱ  
ԳԵ ՐԱ ՍԻ ՄԻ 

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-
տե տի 314 խմբի ու սա նո ղու հի: Ծն-
վել է 1998 թվա կա նին: 

2012 թ -ից ե ղել է ՀՀ լո ղի պա տա-
նե կան  հա վա քա կա նի ան դամ:

2012 թ., լո ղի  ՀՀ  ա ռաջ նութ յան 
ոս կե մա դա լա կիր՝ 100 մ.  դել ֆին 
(բա տերֆ լայ) լո ղաո ճում:

2016 թ., ՀՀ բու հե րի17-րդ հան-
րա պե տա կան ու սա նո ղա կան խա-
ղե րի լո ղի ար ծա թե մե դա լա կիր՝ 50 
մ. դել ֆին լո ղաո ճում:

2017թ. ՀՀ բու հե րի 18-րդ հան րա-
պե տա կան ու սա նո ղա կան խա ղե-
րի  լո ղի ար ծա թե  մե դա լա կիր՝ 50 
մ. դել ֆին լո ղաո ճում:

2018 թ., ՀՀ բու հե րի 19-րդ հան-
րա պե տա կան ու սա նո ղա կան խա-
ղե րի լո ղի չեմ պիոն՝ 50 մ. դել ֆին, 
և 2-րդ  տե ղը՝  50 մ. ա զատ լո ղաո-
ճում:

ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ  ԿՈՐ ՅՈւՆ  
ՌՈւՍ ՏԱ ՄԻ

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի 507 խմբի ու սա նող: 
Ծն վել է 1999 թվա կա նին:  

2012-2015թթ. «Ար թիկ» թի-
մի կազ մում  մաս նակ ցել է 
Հա յաս տա նի  պա տա նե կան  
ա ռաջ նութ յուն նե րին : ՀՀ պա-
տա նե կան  ա ռաջ նութ յուն նե րի 
կրկնա կի չեմ պիոն և կրկ նա կի  
ար ծա թե  մե դա լա կիր:

2015-ից ԵՊԲՀ  բաս կետ բո լի 
հա վա քա կան թի մի ան դամ է, 
իսկ 2018-ից՝  թի մի ա վագ:

Ու սա նո ղա կան խա ղե րի 
2015 և 2016թ. ար ծա թե, 2017թ. 
բրոն զե, 2018 թ.՝ բրոն զե մե-
դա լա կիր: 



Սպորտ

  ՄԱ ՆՈւԿ ՅԱՆ  ԴԱ ՎԻԹ 
Ա ՆԱ ՆԻԱ ՅԻ 

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե-
տի 502  խմբի ու սա նող: Ծն վել է 1997 
թվա կա նին:

2014-ից ԵՊԲՀ ֆուտ բո լի հա վա քա-
կա նի ան դամ:

Միջ ֆա կուլ տե տա յին ա ռաջ նութ-
յուն նե րի բազ մա կի մրցա նա կա կիր: 
ՀՀ  միջ բու հա կան ու նի վեր սիա դա-
նե րի բազ մա կի մե դա լա կիր՝ 2015 թ.՝ 
ոս կե, 2016 թ.՝  բրոն զե, 2017թ.՝  ոս կե 
մե դալ:

2017 թ., ՀՀ  ու սա նո ղա կան  միջ բու-
հա կան ա ռաջ նութ յան չեմ պիոն:

2018թ., Futsal Business League-ի  չեմ-
պիոն:

2014 թ., Վա յոց   Ձո րի ֆուտ բո լի  
ա ռաջ նութ յան  չեմ պիոն:

2016 թ., « Բա զե» հա մա հայ կա կան 
ե րի տա սար դա կան  հա վա քի ֆուտ բո-
լի բրոն զե մե դա լա կիր:

2019թ. հուն վա րի 29-ից մինչև փետր վա րի 8-ը  
անց կաց վե ցին դա սա խոս նե րի միջ բու հա կան 6-րդ 
 մար զա կան խա ղե րը:

ԵՊԲՀ-ն  ակ տի վո րեն մաս նակ ցեց անց կաց վող բո-
լոր մար զաձ ևե րին՝ շախ մատ, հրաձ գութ յուն, սե ղա նի 
թե նիս, վո լեյ բոլ:  Միջ բու հա կան մրցումն ե րին մաս-
նակ ցում էին ոչ միայն ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ-
յան ամ բիո նի դա սա խոս նե րը, այլև դա սա խոս ներ այլ 
ամ բիո նե րից:

 Հարկ  է նշել հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի 
ամ բիո նից Աս քա նազ  Ճեր մակ յա նի (շախ մատ), հա յոց 
լեզ վի ամ բիո նի ա սիս տենտ  Մա նան Ա սատր յա նի (վո-
լեյ բոլ), ինչ պես նաև ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի 
դա սա խոս ներ  Դա վիթ  Ղա զար յա նի և  դո ցենտ Ար տեմ 
Գ րի գոր յա նի ակ տիվ և  ա մե նամ յա մաս նակ ցութ յու նը: 

Մր ցա շա րի ա վար տից հե տո ԵՊԲՀ-ն  պարգ ևատր վեց 
ՀՀ ու սա նո ղա կան մար զա կան ֆե դե րա ցիա յի «Ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յան հա մար» շնոր հա կա լագ րով:



Կ յան քից հե ռա ցավ Մ.  Հե րա ցու ան վան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի վաս տա կա շատ  դա սա խոս, հյուս վա ծա բա նութ յան 
ամ բիո նի դո ցենտ Է դո ւարդ Թու ման յա նը: 

Է.Լ. Թու ման յա նը  ծնվել է 1936 թվա կա նին, Վ րաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան մայ րա քա ղաք Թ բի լի սիում: Հայ րը կադ-
րա յին զին վո րա կան էր, հե րո սա բար զոհ վել է 1942 թվա կա-
նին` Օ դես ա յի մա տույց նե րում, ում կյան քի և  մահ վան մա սին 
գրվել է «Սո վե տա կան  Հա յաս տան» օ րա թեր թում, ինչ պես նաև՝ 
«Отважные» գրքում/Армгиз, 1943, стр.102-106/:

1954 թվա կա նին  Է դո ւարդ  Թու ման յա նը ոս կե մե դա լով 
ա վար տել է Եր ևա նի Ա. Մ ռավ յա նի ան վան միջ նա կարգ դպրո-
ցը և ըն դուն վել Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի 
բու ժա կան ֆա կուլ տե տ, ո րը 1960 թվա կա նին ա վար տել է գե րա-
զան ցութ յան դիպ լո մով:  Նույն թվա կա նին ըն դուն վել է աս պի-
րան տու րա « Հիս տա քի միա» մաս նա գի տութ յամբ, այ նու հետև 
գոր ծուղ վել է  Մոսկ վա, ԽՍՀՄ բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի Ու ղե ղի ինս տի տուտ՝ ա կա դե միա յի թղթա կից-
ան դամ Վ. Վ.  Պոր տու գա լո վի լա բո րա տո րիա: 1964 թվա կա նի 
մա յի սին պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն, 
ո րում քննարկ ված հար ցե րը այժմ էլ ար դիա կան են:

 Դա սա խո սա կան աշ խա տան քին զու գա հեռ Է դո ւարդ Լ վո վի-
չը զբաղ վել է գի տա կան աշ խա տան քով՝ հրա տա րա կել է 100-ից 
ա վե լի հոդ ված ներ, բազ միցս ե լույթ ներ է ու նե ցել գի տա ժո ղով-
նե րում, հե ղի նակ է հա յե րեն 2 դա սագր քե րի, ձեռ նարկ նե րի: 
1964-2008 թթ. նա աշ խա տել է հյուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո-
նում՝ որ պես դո ցենտ: 2000 թվա կա նին ԵՊԲՀ 70-ամ յա կի կա-
պակ ցութ յամբ նրան շնորհ վել է ԵՊԲՀ «Ոս կե մե դալ»: 

Է.  Թու ման յա նը ընդգծ ված հո գա տա րութ յամբ էր վե րա բեր-
վում ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րին, ո րոնց ֆա կուլ տե տի 
դե կա նի տե ղա կալ է աշ խա տել 1989-90 թթ.:  Նա իր էութ յամբ 
բժիշկ-մար դա սեր էր, հմտո րեն կի րա ռում էր իր գի տե լիք նե րը 
պրակ տի կա յում՝ հա մա տե ղութ յամբ աշ խա տե լով նաև Եր ևա նի 
շտա պօգ նութ յան կլի նի կա կան թիվ 2 հի վան դա նո ցում՝ շուրջ 9 
տա րի:  Նա ակ տի վո րեն մաս նակ ցում էր բու հի հա սա րա կա կան 
աշ խա տանք նե րին. 1967 թվա կա նին որ պես բժիշկ աշ խա տել է 
բժշկա կան ինս տի տու տի ու սա նո ղա կան շի նա րա րա կան ջո կա-
տում, ո րի հա մար ստա ցել է պատ վո գիր:

Արցախյան պա տե րազ մի տա րի նե րին նա մեծ ոգ ևո րու թամբ 
և  պատ րատ րաս տա կա մութ յամբ դա սա խո սութ յուն ներ է կար-
դա ցել Ս տե փա նա կեր տի  Հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ-
տե տում:

Է դո ւարդ Լ վո վի չը, լի նե լով պա տաս խա նատ վութ յան բարձր 
զգա ցու մի տեր անձ նա վո րութ յուն, նույ նը պա հան ջում էր ոչ 
միայն իր ու սա նող նե րից, այլև իր դուստ րե րից՝ Ա նա հի տից և 
 Սո նա յից:  Վեր ջին ներս գե րա զան ցութ յան դիպ լո մով ա վար-
տե ցին ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տը: Ա նա հի տը 
դա սա վան դում է օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նում: 
 Սո նան  Բոս տո նում Ջ.  Հար վար դի ան վան հա մալ սա րա նում 
պաշտ պա նեց ա տե նա խո սութ յուն է պի դե միո լո գիա յի գծով և  
այժմ դա սա վան դում է  Պո ւեր տո  Ռի կո յի հա մալ սա րա նի ստո-
մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տում, պրո ֆե սոր է: 

Է դո ւարդ Թու ման յա նին խո րին ե րաախ տա գիտ տութ յամբ 
և  բա րի հի շո ղութ յուն նե րով կհիշեն բո լոր նրանք, ում նա դա-
սա վան դել է, ում հետ աշխատել ու առնչվել: Ազ նիվ, պար-
կեշտ, կիրթ մտա վո րա կա նի իր կեր պա րով նա դաս տիա րա-
կել է սե րունդ ներ, սիր ված ու հարգ ված եղել ու սա նող նե րի և 
 գոր ծըն կեր նե րի կող մից:

44





Cancer is not a verdict: there is a treatment, and that 
needs to be accepted by everyone

It was launched on February 7 in YSMU. 50 specialists 
participated in palliative medicine training. The trainers 
were Justin Baker, the head of palliative medicine depart-
ment at the children's research hospital after St.Jude, and 
Kernie Williams, a renowned specialist in pediatric oncolo-
gy. The second conference of the Pediatric Oncology East 
and Mediterranean Group about childeren’s oncology was 
held on the initiative of Yerevan State Medical University 
after Mkhitar Heratsi: co-organisers are: The world’s larg-
est children’s cancer center, St. Jude Children’s Research 
Hospital(USA), and the American University of Beirut(Le-
banon). It is the first time that Armenia organizes such 
a  large-scale conference on pediatric oncology, which has 
great importance for the development of the sector.

The  Pediatric Oncology East and Mediterranean Group 
consists of 70 centers of childhood cancer, of 23 different 
countries. A training “The role and assessment of nutri-
tion for children with cancer” was held in YSMU within 
the framework of the second conference of the Pediatric 
Oncology East and Mediterranean Group. 

On February 8 YSMU continued the courses preceding 
the osecond conference of the Pediatric Oncology East and 
Mediterranean Group. The main speakers at the February 
8 training were Indian representative, pediatric hematol-
ogist, oncologist, Amita Trehan, Elena Lada from New 
York’s Columbia University, Roland Barr: pediatrician, 
pathology lecturer(Canada), and Indian dietologist Nancy 
Sakhni. The training includes lectures on the role and as-
sessment of nutrition for children with cancer.

The second conference of the Pediatric Oncology East 
and Mediterranean Group

On February 9, Yerevan State Medical University hosted 
the second conference of the Pediatric Oncology East and 
Mediterranean Group, with more than 180 leading experts 
arriving in Armenia from 40 different countries. Accord-
ing to YSMU’s Rector Armen Muradyan, Armenia, like 
many other countries in the world, also does not abstain 
from pediatric oncology. “The main topic of the confer-
ence today is pediatric oncology issues such as nutrition, 
radiotherapy, surgery and complex treatment methods 
that are widely used in the world”, said Armen Muradyan. 

CANCER IS NOT A VERDICT. 
THE SECOND SCIENTIFIC 

CONFERENCE  OF THE EAST AND 
MEDITERRANEAN GROUP  ON 
PEDIATRIC ONCOLOGY WAS 

HELD
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Referring to the prevalence of disease in Armenia, the 
Rector of the YSMU noted that our country has made se-
rious progress in recent years. “The diagnosis of childhood 
cancer remains one of the most serious problems. If 15 years 
ago mortality from infantile cancer was 50-60%, today we 
have the opportunity to provide up to 80% survival”, he 
emphasized, adding that the conference is binding because 
Yerevan particularly YSMU, was chosen as a platform 
where there are highly contributing professionals in chil-
dren’s oncology who share their experiences.

Renowned pediatric oncology specialists 
were given Honorable Doctor degrees and Gold Medals 

of  YSMU
The solemn session of the Scientific Council took place 

on February 9 at Yerevan State Medical University after 
Mkhitar Heratsi. It was marked by the launch of the sec-
ond conference of the Pediatric Oncology East and Medi-
terranean Group. Before the launch of the conference, by 
the decision of the Scientific Council, renowned pediatric 
oncologist Raya Saab was awarded the title of Honorary 
Doctor of YSMU.

For the contribution to the treatment of the children’s 
cancer in Armenia, doctors, Sima Jehan, and Ibrahim Qad-
umi, were awarded YSMU gold medals of Mkhitar Heratsi.

Pediatric oncologists visited "Megerian Carpet"
Overwhelming doctors from more than 40 countries, who 

had a great contribution to pediatric oncology, visited the 
"Megerian Carpet" company. The event was very saturat-
ed: a tour of the carpet museum was organized, they got 
acquainted with the history of the creation of Armenian 
carpets, witnessed the process of their functioning, and also 
attended the process of baking traditional Armenian lavash. 
The guests were welcomed by the First lady of the Republic 
of Armenia Mrs. Anna Hakobyan, Chairman of the Board 
of Trustees of the “City of Smile” Charity Foundation and 
Armen Muradyan, YSMU Rector. Samvel Danielyan, direc-
tor of Hematology Center named after Yolyan, and, par-
ticipants of the International Children's Oncology Congress 
that took place in YSMU spoke about the problems of chil-
dren's oncology, statistics, and development. 

The symbol prepared in Armenia from now on will be 
presented in all countries where POEM conferences will 

be organized
The symbol prepared in Armenia from now on will be 

presented in all countries where POEM conferences will be 
organized. On the initiative of Pediatric oncologist, hema-
tologist Gevorg Tamamyan,  the flag of the of Pediatric On-
cology East and Mediterranean Group has been prepared 
in Yerevan by the second conference of POEM. On the last 
day of February 10, the flag  was solemnly handed to the 
group leader, and the symbol made in Armenia will now be 
presented in all countries, where POEM's conferences will 
be organized:

Science



As a result of the association of pediatric hemor-
rhagic services of Children’s oncological clinic and 
Children’s Cancer Center of “Muratsan” YSMU, a 
Center for Pediatric Cancer and Blood Diseases 
will be established in the professor R.Yolyan’s He-
matology Center. According to the director of the 
Hematology Center, Samvel Danielyan, the forc-
es uniting efforts aim to concentrate on pediatric 
cancer treatment in one place. “The association 
will make our efforts more effective in this regard. 
This initiative is important for doctors as well as 
for sick children. The combination of forces al-
ways has a positive impact, “said the director of 
the center, adding that the results of the associa-
tion will also be focused on international relations 
and benefactors’ activity.

YSMU Rector Armen Muradyan notes that, if 
combined with such services, qualitative prob-
lems will be easier to solve. “The association will 
first of all improve the quality of educational pro-
grams, as a result of which international medical 
education will be enriched with Armenian innova-
tions,” said YSMU Rector.

The doctors of “Muratsan” hospital are also 
YSMU lecturers, which means that the center will 
also be attended by students, residency patients, 
scientific research will be carried out. Samvel 
Danielyan, referring to the number of diseases, 
noted that about 70 out of 100 children with can-
cer are recovering. In Armenia there are 80 to 
100 cases of pediatric cancer per year. The most 
common types are leukemia (about 35%), and 
then headaches and lymphomas.

It should be noted that the Prime Minister of 
the Republic of Armenia Mrs. Anna Hakobyan, 
Chairperson of the Board of Trustees of the City 
of Charity Foundation and the participants of the 
International Children’s Oncology Congress visit-
ed the Center and got acquainted with the con-
ditions. High-ranking officials, doctors and public 
figures were present at the opening ceremony.
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 Mikaelyan Institute of Surgery continues to make success. 
In a short period of time, the hospital has made great prog-
ress not only in terms of implementing many programs but 
also with the replenishment of doctors. Head of the depart-
ment of urology of Mikaelyan Institute of Surgery, professor 
of the department of urology, doctor of medical sciences, 
Sergey Fanarjyan mentioned that the medical staff was re-
plenished with young urologists. According to him, besides 
general urology, the main direction of the department is lap-
aroscopic and endoscopic surgery: “We also deal with oncol-
ogy, and we involve more surgeries in the process”.  Refer-
ring to the number of surgeries, Sergey Fanarjyan mentioned 
that during the year about 300-400 surgeries are performed, 
of which 1-2% are open surgeries, mainly medical interrup-
tions happen in the form of closed surgery.

“We work as much as possible to lessen the number of 
open surgeries. Closed surgeries allow the patient to recover 
early, avoid postoperative complications, hysterectomy, ger-
mination of wounds,”-added the head of the urological de-
partment.  Nairi Melkonyan, an urologist at the Mikaelyan In-
stitute of Surgery, who recently joined the team, said it was 
nice to work with such an administration. “The hospital which 
has been healing people for years, can’t limp, it's a pleasure 
to work with such an administration, to be a full member of 
this team, which has such mentality and moves 
with such a slogan”, he said. 

According to Nairi Melkonyan, the hospital is 
equipped with necessary medical equipment and 
continues to be upgraded daily and such im-
provements and changes only contribute to the 
patient’s rapid healing. The urologist, in his turn, 
mentioned that they perform urinary, prostate 
surgeries, and the main emphasis is placed on 
endoscopic, laparoscopic interventions. “Each 
person applying to the Mikaelyan Institute of 
Surgery must realize that the team engaged in 
his health is professional, who would invest their 
knowledge and experience of years of working 
to benefit the patient's quick recovery”, young 
urologist concluded his speech. Let’s remind that 
every Saturday of February, Mikaelyan Institute 
of Surgery will hold free consultations and will have a 50-
60% discount for all diagnostic services. Besides that, special 
offers and discounts for different services will be available 
each month. 

ARPINE TOVMASYAN

Clinics
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An event dedicated to Hovhannes Tumanyan’s 
150th anniversary was held at Northern University 
on February 20th, with Henrietta Sukiasyan, Head of 
the Department of Armenian Language and Medical 
Terminology of YSMU, and from the same faculty, 
the homonym choir of “Vernatun” Scientific-Cultural 
Center.

The rector of the Northern University, Boris Ma-
kichyan, made a welcoming speech, noting that it is 
a memorable day for all of them.

The Rector also stressed that the Indian students 
of the choir of YSMU “Vernatun” scientific-cultural 
center, who have almost Armenianized, are also par-
ticipating in the event.

Vahe Enfiajyan, Deputy Chairman of the RA Na-
tional Assembly, highlighting the organizing of the 
event mentioned: “With his lifetime, Tumanyan has 

left a path, a heritage for the generations and different social 
groups, which we not only use it as an example, but also as a 
thing to be proud of”.

Head of the Department of Armenian Language and Medical 
Terminology of YSMU, Associate Professor Henrieta Sukiasyan 
thanked the audience for the warm atmosphere and added: 
“From the beginning every man has a mission in his life. Some-
one is ought to medicate, one is to paint, another is destined 
to sing, another writes, and some have to criticize. However, 
in whatever they are working on, they should try to make 
their lives more interesting. The Northern University always 

organizes events properly and provides the public and the 
current generation with an access to Tumanyan’s contribu-
tions. The Armenian man, wherever he may be, wherever 
he might be studying, should keep his Armenian image, 
appreciate and recognize the cultural values of his home-
land, since Tumanyan’s “Vernatun” has a great historical 
significance for the development of our culture. “

Henrietta Sukiasyan noted that the aim of YSMU “Ver-
natun” scientific-cultural center is to acquaint Armenian 
Diaspora, foreigners; Indians, Persians, Arabs, Jordanians 
with Armenian culture, and to introduce national mentality 
and value system among local students.

After Sukiasyan’s speech, the rector of the Northern Uni-
versity, Boris Makichyan, handed her a commemorative 
medal, dedicated to the 150th anniversary of Tumanyan.

Then the choir of the “Vernatun” Scientific-Cultural Cen-
ter  acted.



Students

Two Indian graduates of YSMU, Prabjot Sinkh and Paul Jason, 
have recorded high results in their country.

Thanks to the FMGE training course organized by the YSMU Ca-
reer Center in April 2017, they have successfully overcome a difficult 
test in India thanks to the knowledge gained in the main university. 
FMGE exam is conducted by the Indian Medical Council, where all 
Indian students studying in foreign universities are required to un-
dertake medical practice in India.

The average cost of training in India is about $ 6,000, but YSMU 
has taken over the whole financial issue and organizes these courses 
for students free of charge. The courses are held in YSMU hostel 
complex so that they can be accessed more easily to students. To 
increase the efficiency of the educational process, Armenian produc-
tion tablets “Armtabor” are provided to the participants.

The FMGE exam preparation courses obviously raise the reputa-
tion of both the university and our country on international educa-
tion platforms.
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