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6-9Հա ջո ղութ յունն ընտ րում է պատ րաստ ված նե րին.
 շրջա նա վարտ նե րը  Հի պոկ րա տի եր դում տվե ցին

 Ժա մա նա կա կից, զար գա ցող աշ խար հում գի տե լիքն 
ա մե նա մեծ կա պի տալն է

 Միա սին ստեղ ծենք 21-րդ  դա րին հա րիր հա մալ սա րան. 
ԵՊԲՀ-ում դի մա վո րե ցին ա պա գա բժիշկ նե րին

Ավարտական

Կրթություն

APAGA BZHISHK(FUTURE DOCTOR)
ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ`

 ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
  EDITOR SEDA KH. TOROSYAN

Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ

Համակարգչային ձևավորող՝
ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Գրական աշխատող՝
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝  
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։

Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Տպագրվում է «Լաքի պրինտ» ՍՊԸ հրատարակչությունում։

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 52 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազմն ար ժա նա ցավ ՀՀ ՊՆ պարգևնե րի

 Խիստ պա տաս խա նա տու է ծա ռա յել կրկնա կի՝  Հի պոկ րա տի և 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան երդ ման ներ քո

Կարմիր դիպլոմներ՝ բարձր առաջադիմությամբ ավարտած շրջանավարտներին

 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ նե րը
 ստա ցան ա վար տա կան դիպ լոմն ե րը

ԵՊԲՀ գիտ նա կան նե րը՝ խո շոր դրա մաշ նոր հի հաղ թող

Դիպլոմներ՝ «Բուժհաստությունների կառավարում» ծրագրի մագիստրոսներին

 Գի տութ յան ո լոր տում թեժ նո րութ յուն նե րը շա րու նակ վում են

 Ֆար մա ցիա յի մա գիստ րոս նե րը մաս նակ ցե ցին Հա մա ռու սա կան 
միջ բու հա կան GxP գա գաթ նա ժո ղո վին

  Մի ջազ գա յին աշ խա տա ժո ղով՝ նվիր ված ո րա կի ա պա հով ման 
ներ բու հա կան հա մա կարգի հիմն ախն դիր նե րին և   մար տահ րա վեր նե րին

 Հեր թա կան փոր ձա րա րա կան վի րա հա տութ յու նը՝ օ պե րա տիվ 
վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ամ բիո նում

Ար ցա խի շուրջ 150 ման կա վարժ մաս նակ ցել է ԵՊԲՀ-ի 
ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան ծրագ րին

 Հե ռա վար ու սու ցու մը՝ կրթութ յան ժա մա նա կա կից գոր ծիք

«1+2» ծրագ րով ին տեր նա տու րա յում սո վո րող նե րը զին վո րա կան եր դում տվե ցին
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Իրադարձություն

 Ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման ե ղա նա կի ընտ րութ յու նը ճշգ րիտ
 բուժ ման գրա վա կանն է

 Հա մա գոր ծակ ցութ յուն ա մե րիկ յան ա ռա ջա տար բժշկա կան կենտ րո նի հետ

Երևան- Կա պան,  Կա պան-Եր ևան՝ 12 ժամ, արդ յուն քում՝ 
փրկված նո րած նի կյանք

ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սո րը կա ջակ ցի նյար դա բա նութ յան ո լոր տի զար գաց մանն ու 
ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րին ա ռաջ նոր դե լու հար ցում

Մի քա յել յան հի վան դա նո ցում կի րա կա նաց վի կծված քի 
շե ղումն ե րի ե զա կի վի րա հա տա կան բու ժում

Ա մա ռա յին ճամ բար՝ շա քա րա յին դիա բետ ու նե ցող 35 ե րե խա յի հա մար

ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր, ար յու նա բան և ու ռուց քա բան  Սաադ  Քեն դեր յա նը
 ծա նո թա ցավ հա մալ սա րա նի կրթա կան և  գի տա կան գոր ծու նեութ յա նը

Բժշ կա գի տութ յան լեզ վի նվիր յա լը

Ար ցա խի հե րոս  Ռո բերտ Ա բաջ յա նի ա նու նը կրող լսա րան և գ րա դա րան՝  
Զին վո րի տա նը

FMGE քննութ յուն հանձ նե լու վի ճա կագ րութ յամբ բժշկա կա նը լա վա գույն նե րի 
ա ռա ջին եռ յա կում է

Կ մեկ նար կի բժշկա կան հա ղոր դա շար՝ « Հե րա ցի  Լաբ»

 Թեհ րա նում կտե ղադր վի Մ խի թար  Հե րա ցու ար ձա նը

Համագործակցություն՝ Կոպենհագենի համալսարանի հետ

Մր ցա նակ՝ «Օ տա րերկր յա լա վա գույն բժշկա կան 
հա մալ սա րան հնդիկ նե րի հա մար» ան վա նա կար գում

Անց կաց վեց «Ի՞նչ, որ տե՞ղ, ե՞րբ» մրցույ թի  Հա յաս տա նի 
ե րի տա սար դա կան ա ռաջ նութ յու նը

Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րը նոր նա խա ձեռ նութ յուն նե րով 
հա րուստ «թեժ» հա մալ սա րա նա կան ա մառ են խոս տա ցել

 «...ԵՊԲՀ-ի լա վա գույն պարգ ևը մար դիկ են...». Ա մալ յա  Մա նու սաջ յան

 Տա վու շի մար զի սահ մա նա մերձ  Պա ռա վա քար գյու ղի 
բժշկա կան մայր բու հի  այս տար վա միակ ու սա նո ղը  Գե րա սիմ  Մար գար յանն է



ԵՊԲՀ-ում օ րը տո նա կան էր:  Վաղ ա ռա վո տից այս տեղ էին հա վաք վել 
բժշկա կան հա մալ սա րան ըն դուն ված թվով 646 ա ռա ջին կուր սե ցի նե րը: 

Ընդ հա նուր բժշկութ յան, ստո մա տո լո գիա կան, դե ղա գի տութ յան և 
 ռազ մաբժշ կութ յան ֆա կուլ տետ ներ ըն դուն ված ա պա գա բժիշկ նե րին, 
հեր թով այ ցե լե լով տար բեր լսա րան ներ, ող ջու նեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը: 

« Մեզ հա մար այ սօ րը շատ հի շար ժան է, մեր մեծ ըն տա նի քը հա մալր-
վում է նոր ա պա գա բժիշկ նե րով, նոր ու սա նող նե րով:  Հա մոզ ված եմ ձեզ 
հա մար ևս  այ սօ րը շատ վճռո րոշ է, բա ցի այն, որ դուք հաղ թա հա րե լով 
դժվար քննութ յուն նե րը ըն դուն վել եք ԵՊԲՀ, դուք պետք է դեռևս անց նեք 
դժվա րին 6 տա րի ներ, ո րոնք ա վե լի կմիա վո րեն ձեզ»,-ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ-
տո րը՝ նշե լով, որ շատ ու րախ է ա պա գա բժիշկ նե րին ող ջու նել հա մալ սա-

րա նի 100-ամ յա կի շե մին:
Ար մեն  Մու րադ յա նի հա վել մամբ՝ ԵՊԲՀ-ն  ար դեն 100 տա րի ամ բող-

ջո վին իր վրա է վերց րել մեր ժո ղովր դի ա ռող ջա կան խնդիր նե րը, 100 
տա րի շա րու նակ կեր տել ու պատ րաս տել է մաս նա գետ ներ, ով քեր 
տար բեր փոր ձութ յուն նե րում կա րո ղա ցել են մարդ կանց բժշկա կան օգ-
նութ յուն ցու ցա բե րել:

« Դուք մտնում եք մի ըն տա նիք, որ տեղ ա ռանց զգաց մուն քա յին գոր-
ծակ ցի չեք կա րո ղա նա լու հաղ թա հա րել բժշկին վա յել դժվար կեց ված-
քը, լու սա վոր չի և  քա ղա քա ցու բարձր կո չու մը: 

Օ րեր անց մեր հա մալ սա րա նի դրո շի վրա զե տեղ վե լու են բո լոր 
շրջա նա վարտ նե րի ա նուն նե րը՝ նե րառ յալ այս տար վա ա ռա ջին կուր-
սե ցի նե րի:  Մենք կա րող ենք ի րար հետ ստեղ ծել 21-րդ  դա րին հա րիր 

հա մալ սա րան: Եր բեք ձեզ մի դի տար կեք որ պես սո վո րող ներ, 
ո րոնք ա ռանց ի րա վունք նե րի և զ գաց մուն քե րի պետք է այ ցե լեն և 
լ րաց նեն ի րենց ժա մե րը:  Սի րեք և  պահ պա նեք ձեր բու հը», -հա վե-
լեց ԵՊԲՀ ռեկ տո րը:

Ա պա գա բժիշկ նե րին ող ջու նե ցին նաև ֆա կուլ տետ նե րի դե-
կան նե րը, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ՝ շեշ տե լով, որ մաս նա գի տա կան բարդ ու պա տաս խա-
նա տու ճա նա պար հին նրանք կոչ ված են ա պա քի նե լու և փր կե լու 
մարդ կա յին կյան քեր: 

 Ֆա կուլ տե տի դե կան նե րի կող մից ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին 
ներ կա յաց վե ցին նաև բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ մութ յու-
նը, ու նե ցած ձեռք բե րում ե րը, կա տար ված և  կա տար վող աշ խա-
տանք նե րը, ու սում ա կան գոր ծըն թաց նե րին վե րա բե րող նրբութ-
յուն նե րը և  այլ ման րա մաս ներ:

ՄԻԱՍԻՆՍՏԵՂԾԵՆՔ21-ՐԴ

ԴԱՐԻՆՀԱՐԻՐՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ.

ԵՊԲՀ-ՈւՄ ԴԻ ՄԱ ՎՈ ՐԵ ՑԻՆ 
Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻՆ
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ,ԶԱՐԳԱՑՈՂ

ԱՇԽԱՐՀՈւՄԳԻՏԵԼԻՔՆ

ԱՄԵՆԱՄԵԾԿԱՊԻՏԱԼՆԷ

 Սի րե լի սո վո րող նե՛ր, ա պա գա բժիշկ նե՛ր, կրթութ յան բնա-
գա վա ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե՛ր, սրտանց շնոր հա վո րում եմ 
ձեզ սեպ տեմ բե րի 1-ի՝  Գի տե լի քի օր վա կա պակ ցութ յամբ: 
 Մաղ թում եմ հա ջո ղութ յուն նե րով ու նվա ճում ե րով լի ու սում-
նա կան տա րի:

 Ժա մա նա կա կից, զար գա ցող աշ խար հում գի տե լիքն ա մե-
նա մեծ կա պի տալն է, ուս տի ո րակ յալ կրթութ յու նը, մրցու նակ 
մաս նա գե տը 100-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող Եր ևա նի Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ան փո փոխ ա ռա քե լութ յունն է:

Ա ռանձ նա կի ջեր մութ յամբ ող ջու նում եմ ա ռա ջին կուր սե ցի-
նե րին, ո րոնք կհա մալ րեն ա պա գա բժիշկ նե րի շար քե րը: 

 Սի րե լի ու սա նող նե՛ր, այ սօր դուք դառ նում եք մեկ դար յա 
ճա նա պարհ ան ցած կրթա կան դարբ նո ցի մի մա սը, որն իր 
հա րուստ պատ մութ յամբ ու ա վան դույթ նե րով շա րու նա կում է 
պա հան ջա տեր լի նել՝ ո րակ յալ բժիշկ-մաս նա գետ նե րի պատ-
րաստ ման հար ցում:

Բժշ կա կան հա մալ սա րանն իր ողջ նե րու ժով կշա րու նա կի 
կա տա րե լա գոր ծել կրթա կան հա մա կար գը, ուղ ղորդ վե լով՝ « Դե պի մի-
ջազ գայ նա ցում» սկզբուն քով:

 Սեպ տեմ բե րի 1-ն  ազ դա րա րում է ինչ պես նոր ու սում ա կան տա-
րին, այն պես էլ տա լիս է լայն հնա րա վո րութ յուն՝ նո րա նոր ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման, հա րուստ գի տե լիք ներ ամ բա րե լու, մաս նա գի տա-
կան հմտութ յուն նե րը խո րաց նե լու հա մար: Ուս տի ցան կա նում եմ, որ 
լավ բժիշկ դառ նա լու պա տաս խա նա տու ճա նա պար հին լի նեք աշ խա-
տա սեր, նա խա ձեռ նող, նպա տա կաս լաց և  ջանք չխնա յեք՝ կրթվե լու և 
 մաս նա գի տա նա լու կար ևոր գոր ծում:

 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր

ԱՐՄԵՆ ՄՈւՐԱԴՅԱՆ

Բարի գալուստ



12.07.2019
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-

կան հա մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դի հան դի-
սա վոր նիս տը նշա նա վոր վեց շրջա նա վարտ նե րի 
 Հի պոկ րա տի եր դու մով:

ԵՊԲՀ 923 շրջա նա վարտ երդ վեց հա վա տա-
րիմ մալ բժշկի կոչ մա նը՝ հպար տութ յամբ կրե լով 
բժշկա կան սպի տակ հա մազ գես տը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն  Մու րադ յանն իր 
խոսքն ուղ ղե լով շրջա նա վարտ նե րին՝ նշեց, որ այս 
օ րը հի շար ժան ու խորհր դան շա կան է: «Ես ցան կա-
նում եմ, որ եր ջա նիկ լի նեք՝ հի շե լով, որ « Հե րա ցի» 
ա նու նը կրող բու հի շրջա նա վարտ եք: Ու նե նաք հո-
գե կան ան դորր այ լոց հոգ սը կի սե լու հա մար, ե ղեք 
ա ռողջ, որ ան պա կաս հո գա տա րութ յամբ վե րա բե-
րեք ձեր հի վանդ նե րին, ինչ պես նաև բա րե կե ցիկ, 
քա նի որ ձեր ճա նա պար հը չպետք է լի նի նյու թա-
պաշ տութ յան դաշ տում, այլ ծա ռա յեք հա սա րա կութ-
յա նը»,-ա սաց ռեկ տո րը՝ խոր հուրդ տա լով չմո ռա նալ 
ու սու ցիչ նե րին և  հա մալ սա րա նը:

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ներն ի րենց ողջ ույ նի խոս-
քում նշե ցին, որ բո լո րի ջան քե րի հա մա տե ղու մը հե-
նաս յուն կհան դի սա նա ոչ միայն բժշկութ յան, այլև 
ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րի լուծ ման հա մար:

Ա վար տա կան քննութ յուն նե րը հաղ թա հա րած ու-
սա նող նե րը շնոր հա կա լա կան խոսք ուղ ղե ցին բո լոր 
նրանց, ով քեր մարմ ա վո րում են այն ա մե նը, ին չը 
կրում է «Բժշ կա կան հա մալ սա րան» բարձր ա նու նը:

Ն րանք հպար տութ յամբ շեշ տե ցին, որ բու հի պրո-
ֆե սոր ներն ու դա սա խոս նե րը կրթե լով՝ փո խան ցել 
են գի տե լիք ներ, հմտութ յուն ներ, բժշկա կան է թի կա-

յի նոր մեր՝ բա ցե լով նոր հո րի զոն ներ, որ-
տեղ պետք է շա րու նա կել մաս նա գի տա-
նալ ու կա տա րե լա գործ վել ողջ կյան քում, 
քա նի որ հա ջո ղութ յունն ընտ րում է պատ-
րաստ ված նե րին:

ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի ա վար տա-
կան ե րե կո յի ըն թաց քում ցու ցադր վեց 
տե սա ֆիլմ, որ տեղ դա սա խոս ներն ու ու-
սա նող նե րը պատ մում էին միա սին ան-
ցած ճա նա պար հի մա սին:

Ող ջու նե լով ա պա գա գոր ծըն կեր նե րին՝ 
ան վա նի սրտա բան  Մի քա յել Ա դամ յանն 
ընգ ծեց, որ այ սօր բաց վում են նոր դռներ, 
քա նի որ յու րա քանչ յու րը պետք է ընտ րի 
նեղ մաս նա գի տա ցում, որն ամ բողջ կյան-
քի ըն թաց քում կուղ ղոր դի նրանց: « Ձեզ 
սպա սում է բարդ ճա նա պարհ:  Մաղ թում 
եմ, որ այն անց նեք պատ վով ու ազ նիվ, 
քա նի որ մարդ կանց վստա հութ յու նը կա-
րե լի է նվա ճել միայն մաս նա գի տա կան 

ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒՆՆ ԸՆՏ ՐՈՒՄ 
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բարձր հմտութ յուն նե րով ու ճիշտ շփվե լու կա րո ղութ-
յամբ»,-ա սաց նա՝ վստա հութ յուն հայտ նե լով, որ այս 
սերն դի օգ նութ յամբ հնա րա վոր կլի նի լու ծել բժշկութ-
յան ա ռաջ կանգ նած բազ մա թիվ խնդիր ներ: ԵՊԲՀ 
հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ  Վա հան Արծ-
րու նին փաս տեց, որ ԵՊԲՀ յու րա քանչ յուր շրջա նա-
վարտ բու հի հետ կապ ված է ճա կա տագ րով: « Բու հը 
ձեզ տվել է ա մեն ինչ, որ պես զի դուք մտնեք հա սա րա-
կութ յուն և  օգ տա կար լի նեք ինչ պես ժո ղովր դին, ձեր 
ըն տա նիք նե րին, այն պես էլ մեր պե տութ յա նը»,- ա սաց 
նա՝ շրջա նա վարտ նե րին մաղ թե լով մաս նա գի տա կան 
նվա ճում եր:  Բարձր տրա մադ րութ յուն փո խան ցե լով 
ներ կա նե րին՝ ԵՊԲՀ նախ կին շրջա նա վարտ Ա րամ 
MP3-ը մաղ թեց, որ լավ մաս նա գետ ու բժիշկ դառ-
նա այս ու ղին բռնած յու րա քանչ յուր շրջա նա վարտ: 
 Մի ջո ցառ մանն ի րենց ակ տի վութ յամբ ա ռանձ-
նա ցան ԵՊԲՀ հնդիկ շրջա նա վարտ նե րը՝ ազ-
գա յին պա րե րի մի ջո ցով ող ջու նե լով ներ կա նե-
րին:

Ե րե կոն եզ րա փա կե ցին 100-ամ յա պատ մութ-
յուն ու նե ցող բու հի ա վագ սերն դի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը, ով քեր ա վե լի քան կես դար ա ռաջ 
ա վար տել են բժշկա կան բու հը, սա կայն շա րու-
նա կում են լի նել ա կունք նե րում՝ կրթե լով ա պա-
գա բժիշկ նե րին:

 Գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիս տը 
շա րու նակ վեց « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա-
նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի պատ-
մա կան շեն քի բա կում, որ տեղ կա յա ցավ ԵՊԲՀ 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 25-ամ յա կին 
նվիր ված տո նա կա տա րութ յու նը, ինչ պես նաև, 
ա վան դույ թի հա մա ձայն, ԵՊԲՀ ան վա նա կան 
կրթա թո շա կա ռու ներն ու ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ կուր սանտ նե րը 
ստա ցան ի րենց ա վար տա կան դիպ լոմ ե-
րը:

Ավարտական



ԱՎԱՐՏԱԿԱՆԵՐԵԿՈՅԻՀԻՇԱՐԺԱՆ
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ՊԱՀԵՐԸ՝ՖՈՏՈՌԵՊՈՐՏԱԺՈՒՄ
Ավարտական



« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի պատ մա կան շեն քի բա կում տե ղի ու նե ցավ ԵՊԲՀ 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 25-ամ յա կին նվիր ված տո նա-
կա տա րութ յու նը, ո րը մեկ նար կեց ՀՀ զին ված ու ժե րի գլխա-
վոր շտա բի հա տուկ զին վո րա կան նվա գախմ բի քայ լեր թով: 
Այս խորհր դան շա կան օ րը՝ գի տա կան խորհր դի հան դի սա-
վոր նիս տին, բժշկա կան հա մալ սա րա նի ան վա նա կան կրթա-
թո շա կա ռու ներն ու ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա-
վարտ կուր սանտ նե րը, ա վան դույ թի հա մա ձայն,  Հի պոկ րա տի 
եր դում տա լով՝ ստա ցան ի րենց ա վար տա կան դիպ լոմ ե րը՝ 
թևա կո խե լով կյան քի նոր՝ մաս նա գի տա կան փուլ:

ՀՀ վար չա պետ  Նի կոլ  Փա շին յա նի խոս քով՝ խիստ խորհր-
դան շա կան է ա վար տել բժշկա կան հա մալ սա րանն ու կրել 
զին վո րա կան հա մազ գեստ, խիստ պա տաս խա նա տու է 
ծա ռա յել կրկնա կի՝  Հի պոկ րա տի և  զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յան երդ ման ներ քո: «Այս մար դիկ ա ներկ բա ու ժեղ և 

 պա տաս խա նա տու են, և  ես նրանց ցան կա նում եմ, որ պես-
զի պատ վով կա տա րեն ի րենց պա տաս խա նա տու ա ռա քե-
լութ յու նը»,- նշեց ՀՀ վար չա պե տը:

Անդ րա դառ նա լով օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վարտ նե րին՝ 
 Նի կոլ  Փա շին յա նը հույս հայտ նեց, որ նրանք ստա ցել են 
անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ, ապ րել են հա րա զատ մի ջա-
վայ րում և  այ սու հետև կդառ նան ՀՀ դես պան ներն ի րենց 
երկր նե րում՝ հաս նե լով այն պի սի հա ջո ղութ յուն նե րի, ո րով 
կհպար տա նան ինչ պես հա րա զատ ներն ու բա րե կամ ե րը, 
այն պես էլ հայ ժո ղո վուր դը:

 Վար չա պետ  Նի կոլ  Փա շին յանն ընդգ ծեց, որ բժշկա կան 
հա մալ սա րանն այ սօր միակ ա մե նա հա ջող ված պե տա կան 
բուհն է, որն ար տա հայ տում է բարձ րա գույն կրթա կան 
հա մա կար գի ա պա գա յի վե րա բեր յալ պե տութ յան պատ-
կե րա ցու մը: « Հույս ու նեմ, որ մի ջազ գայ նաց ման ու ղին 
բռնած ԵՊԲՀ-ն  կընդ լայ նի իր այս փոր ձը, ո րին կհետ ևեն 
 Հա յաս տա նի մյուս բու հե րը՝ գրա վիչ դառ նա լով օ տա րերկ-

րա ցի ու սա նող նե րի հա մար:
 Վար չա պե տի խոս քով՝ յու րա քանչ յուր քա ղա քա-

ցի պետք է զգա, որ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րը 
հա սա նե լի են ի րեն, և  այդ պես լի նի ի րա կա նում:

«Ինչ պես տես նում եք՝ մեր կա ռա վա րութ յան հա-
մար սա ա ռաջ նա հեր թութ յուն է, որ պես զի որ ևէ 
քա ղա քա ցի որ ևէ ա ռող ջա պա հա կան հիմ ար կից 
ձեռ նու նայն հետ չվե րա դառ նա: Ես ցան կա նում եմ, 
որ մենք միա սին կա րո ղա նանք ստեղ ծել այն պի սի 
ի րա վի ճակ, որ յու րա քանչ յուր բժշկի ձեռ քը մշտա-
պես պարզ ված լի նի և  օգ նութ յան պատ րաստ՝ ոչ 
միայն դե յու րե, այլ նաև դե ֆակ տո:  Սա մեր հա-
վա քա կան գործն է, ո րը մենք պետք է ա նենք»,- 
հա մոզ մունք հայտ նեց վար չա պե տը:

 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա ՀՀ վար չա պետ  Նի կոլ 
 Փա շին յա նին, նա խա րար նե րին ի րա վա պահ մար-
մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, դես պան նե րին, 
հայ րե նի քի պաշտ պան նե րին, ան վա նի ու ա պա-
գա բժիշկ նե րին և  մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին 

ԽԻՍՏՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԷ
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ող ջու նե լով՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն  Մու րադ յա նը 
շնոր հա վո րեց շրջա նա վարտ նե րին՝ 100-ամ յա պատ մութ յուն 
ու նե ցող քա ղա քա յին հի վան դա նո ցի շեն քի առջև բժշկին հա-
րիր եր դում տա լու կա պակ ցութ յամբ: «Այս շեն քը մեր պատ-
մա կան հի շո ղութ յունն է, այն ոչ միայն բժշկա կան դարբ նոց 
է, այլև ռազ մա կան փառ քի հի շո ղութ յան կրո ղը, քա նի որ 
այս տեղ բուժ վել ու բուժ վում են ազ գի հե րոս նե րը»,-ա սաց 
ռեկ տո րը՝ հի շեց նե լով « Մի՛ վնա սիր» կար գա խո սը: Ար մեն 
 Մուրադ յա նը շրջա նա վարտ նե րին խոր հուրդ տվեց լի նել 
միշտ ա ռա ջի նը, քա նի որ ա ռա ջինն ի րա վունք չու նի սխալ-
վել ու վրի պել:  Նա գի տա կան խորհր դի ե րաշ խա վո րութ յամբ 
հա մոզ մունք հայտ նեց, որ այս շրջա նա վարտ նե րը կդառ նան 
ա ռա ջի նը:

Այ սօր տա րա ծաշր ջա նում միայն  Հա յաս տանն ու 
 Ռու սաս տանն ու նեն ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ ներ, 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: Ն րանց կրթող դարբ նո ցը՝ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տը 25 տա րե կան է:

ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րար  Դա վիթ  Տո նո յա նը հա-
մոզ մունք հայտ նեց, որ ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ներն ա նե լու 
են ա ռա վե լը՝ քան հնա րա վոր է: « Ձե զա նից մեծ սպա սում-
ներ ու նենք»,-ա սաց նա խա րա րը՝ շնոր հա վո րե լով շրջա-
նա վարտ նե րին՝ ա վար տե լու, ինչ պես նաև ռազ մաբժշ կա-
կան ֆա կուլ տե տի ստեղծ ման 25-ամ յա կի ա ռի թով:  Դա վիթ 
 Տո նո յա նի հրա մա նով՝ ՀՀ ՊՆ-ի հետ եր կա րատև հա մա-
գոր ծակ ցութ յան, ռազ մաբժշ կա կան կրթութ յան ու գի տութ-
յան զար գաց ման գոր ծում ներդ րած ա վա նա դի հա մար 
ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի մեծ թվով ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ խրա խուս վե ցին պատ վոգ րե րով, հու շան-
վեր նե րով, հու շա մե դալ նե րով ու մե դալ նե րով:  Գի տա կան 
խորհր դի ո րոշ մամբ՝ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տե տի ստեղծ ման 25-ամ յա կի, ռազ մաբժշ կա կան 
կրթութ յան զար գաց ման գոր ծում մեծ ա վան դի հա մար 
ՀՀ ՊՆ նա խա րար  Դա վիթ  Տո նո յա նին շնորհ վեց Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ա ռա ջին աս տի ճա նի շքան շան:

 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ-
րո նի ստեղծ ման, զար գաց ման, վի րա վոր զին վոր նե րի 
ա ռող ջութ յան վե րա կանգն ման գոր ծում ցու ցա բե րած 
արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յան հա մար ա ռա ջին աս-
տի ճա նի շքան շա նի ար ժա նա ցավ կենտ րո նի տնօ րեն 
 Հայ կու հի  Մի նաս յա նը:

ԵՊԲՀ-ն մշ տա պես պար տա վոր ված է մե ծա րել 
սխրանք ներ կա տա րած մարդ կանց: « Հե րա ցու» ան վան 
ոս կե և  ար ծա թե հու շա մե դալ նե րի ար ժա նա ցան հայ րե-
նի քին տա րի ներ շա րու նակ ծա ռա յած ան վա նի բժիշկ-
ներ, ո րոնք կրե լով բժշկի վեհ կո չում՝ օ րի նակ են յու րա-
քանչ յուր շրջա նա վար տի հա մար:

Ա վան դույ թի հա մա ձայն՝ ա մեն 
տա րի ԵՊԲՀ-ն  հաշ վետ վութ յուն 
է ներ կա յաց նում երկ րի ղե կա վա-
րութ յա նը: Այդ ա ռի թով նշվեց, որ 
մի ջազ գա յին կրթա կան օ ջախ լի-
նե լու ա վան դույ թին հա վա տա րիմ՝ 
բժշկա կան բու հը 2018-2019 ու սում-
նա կան տա րում ըն դու նել է 1200 
ու սա նող, ո րոնց թվում` 36 երկր-
նե րից 300-ից ա վե լի օ տա րերկ րա-
ցի նե րի: Նշ ված ժա մա նա կա հատ-
վա ծում մա նա գի տա կան կյանք է 
ճա նա պարհ վել 1008 ու սա նող: Ար-

Ավարտական



դիա կա նաց նե լով բժշկա կան սի մուլ յա ցիոն կենտ րոն նե րը՝ 
հա ջող վել է սո վո րող նե րի ա ռա ջա դի մութ յու նը բարձ րաց նել 
4,7 տո կո սով:  Բազ մա թիվ ձեռք բե րում ե րի կող քին ար ժա-
նի է հի շա տա կել գի տութ յան բնա գա վա ռում  Հա յաս տա նի և 
ԵՊԲՀ-ի հա ջո ղութ յու նը՝ HORIZON 2020 TWINNING ծրագ-
րում հաղ թող ճա նաչ վե լու փաս տը և 1 մի լիոն դո լա րի դրա-
մաշ նոր հի ար ժա նա նա լը: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը ստա ցել 
է նաև մի ջազ գա յին ինս տի տուտ ցիո նալ հա վա տար մագ-
րում, դար ձել է ՀԱՊԿ երկր նե րի ռազ մաբժշ կա կան կադ րե րի 
պատ րաստ ման կենտ րոն, իսկ ԵՊԲՀ-ի դիպ լո մը ճա նաչ վել է 
ևս  մեկ երկ րի՝ Շ րի  Լան կա յի կող մից:

 Կար ևո րե լով մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցը՝ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը մեկ տար վա ըն թաց քում ըն դու նել և  պատ վով 
ճա նա պար հել է աշ խար հի հայտ նի հա մալ սա րան նե րից 35 

պրո ֆե սո րի, 7 պատ վա վոր դոկ տո րի և 3 նո բել յան 
մրցա նա կակ րի: Ա մե նօր յա և  ար գա սա բեր աշ խա-
տան քի շնոր հիվ բժշկա կան բուհն ա վե լաց րել է սե-
փա կան կա պի տա լը 206 տո կո սով:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն  Մու րադ յա նի 
խոս քով՝ շուրջ 8000 ու սա նո ղից և 3200 աշ խա տակ-
ցից բաղ կա ցած 11000 հո գա նոց  ա ռողջ ըն տա նի քով 
այս ա մե նը կյան քի է կոչ վել ըն դա մե նը 365 օ րում: 
« Շա րու նա կե լով ներդ նել ե ռանդ ու ջան քեր՝ 365 օր 
անց մենք կու նե նանք հիմ ա նո րոգ ված մար զա-
դահ լիճ, կես դար յա պատ մութ յուն ու նե ցող պա տե-
րին կտանք նոր շունչ, մեր ձեռ քե րով կկա ռու ցենք 
բժիշկ նե րի պու րա կը, կներդ նենք գեր ժա մա նա կա-
կից կրթա կան տեխ նո լո գիա ներ, կընդ լայ նենք աշ-
խա ր հագ րութ յու նը՝ մի ջազ գա յին գի տա կան հար-
թա կում գրա վե լով ու րույն տեղ, հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նոց նե րը կհա գե ցե նենք ժա մա նա կա կից 
սար քա վո րում ե րով, ինչ պես նաև կկենտ րո նա նանք 

ման կա բու ժութ յան խնդիր նե րի վրա»,- ա սաց 
ԵՊԲՀ ռեկ տորն՝ ա վե լաց նե լով, որ ԵՊԲՀ-ն 
 շա րու նա կե լու է ժպի տով, սրտով, հո գով և  
ե ռան դով կրթել նոր սերն դին և  ա ռող ջաց նել 
մարդ կանց:

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
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ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րութ յան և բժշ կա կան հա-
մալ սա րա նի ա մուր փոխ գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ ի րա-
կա նութ յուն են դառ նում մեր երկ րի հա մար կար ևոր նշա-
նա կութ յուն ու նե ցող մի շարք ծրագ րեր՝ հզոր բա նակ, 
հաղ թա նա կած  Հա յաս տան, ա ռողջ զին վոր ու հա սա րա-
կութ յուն սկզբուն քով:

ՀՀ ՊՆ-ի հետ եր կա րատև հա մա գոր ծակ ցութ յան, ռազ-
մաբժշ կա կան կրթութ յան ու գի տութ յան զար գաց ման 
գոր ծում ներդ րած ա վան դի հա մար փա ռա հեղ բժիշկ ներ 
և  ռազ մա կան բժիշկ ներ կրթած ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազ մը խրա խուս վեց՝ ՀՀ պաշտ պա նութ-
յան նա խա րար  Դա վիթ  Տո նո յա նի հրա մա նով:

 Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան պատ վոգ րով 
պարգ ևատր վեց ԵՊԲՀ հյուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի 
պրո ֆե սոր, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-
սոր Ար տա շես Ազ նաուր յա նը: ՀՀ զի ված ու ժե րի զի նան շա-
նի, խորհր դան շա կան նվե րի ար ժա նա ցավ ԵՊԲՀ ռեկ տո-
րի խորհր դա կան, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս  Վի լեն  Հա կոբ յա նը: 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն  Մու րադ յա նը պարգ-
ևատր վեց հու շան վեր-դա շույ նով, ոս կե պատ հու շա մե դալ-
նե րի լրա կազ մով՝ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան կրթա գի տա-
կան կենտ րո նի տնօ րեն  Սամ վել  Գալստ յա նը:

« Վազ գեն  Սարգս յան» մե դա լի ար ժա նա ցավ ԵՊԲՀ ու-
սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, հի գիե-
նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Լա րի սա Ա վե տիս յա-
նը:

« Ծո վա կալ Ի սա կով» մե դա լով պարգ ևատր վե ցին 
ԵՊԲՀ նոր մալ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Դ րաս տա մատ 
 Խու դա վերդ յա նը, բժշկա կան ման րէա բա նութ յան, ի մու-
նա բա նութ յան և  վի րու սա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վ լա դի-
միր  Շե կո յա նը, ինչ պես նաև՝ նոր մալ ա նա տո միա յի ամ-
բիո նի վա րիչ, ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե-
կան  Կա րի նե  Բա րո յա նը:

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ

ԿԱԶՄՆԱՐԺԱՆԱՑԱՎՀՀՊՆ

ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ

Ավարտական



Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի՝ բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող 53 
շրջա նա վարտ ներ կար միր դիպ լոմ եր ստա ցան 100-ամ-
յա պատ մութ յուն ու նե ցող քա ղա քա յին հի վան դա նո ցի 
շեն քում բաց ված Ար ցա խի հե րոս  Ռո բերտ Ա բաջ յա նի 
ան վան լսա րա նում:

 Կար միր դիպ լոմ ե րը շրջա նա վարտ նե րին հան դի սա-
վո րութ յամբ հանձ նե ցին ան վա նի պրո ֆե սոր նե րը, սիր-
ված դա սա խոս ներն ու ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե րը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ ա վար-
տա կան քննութ յուն նե րը սկզբուն քա յին և  ա ռանց քա յին 
նշա նա կութ յուն ու նեն, և  ար վել է ա մեն ինչ, որ դրանք 
հա մա պա տաս խա նեն մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին: 
« Մենք պետք է կա րո ղա նանք հան գիստ խղճով ձեզ 
գոր ծըն կեր ներ կո չել և վս տահ լի նել, որ կա րող եք ի րա-

կա նաց նել այն բո լոր նպա տակ ներն, ին չի հա մար 
ան ցել եք այս դժվա րին ճա նա պար հը»,- ա սաց ռեկ-
տորն՝ ընդգ ծե լով, որ բժշկի հա մար վստա հութ յուն 
ա ռա ջաց նե լը մեծ պա տիվ է, իսկ այդ վստա հութ յունն 
ար դա րաց նե լը՝ պար տա կա նութ յուն:

Ար մեն  Մու րադ յա նը հույս հայտ նեց, որ այս պի-
սի ա վան դույթ նե րը կգե ղեց կաց նեն բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի պատ մութ յու նը և  հի շար ժան կլի նեն 
բժշկա կան բուհն ա վար տած յու րա քանչ յուր ու սա նո-
ղի հա մար: «Այ սօր տե ղի կու նե նա նաև ԵՊԲՀ ռազ-
մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 25-ամ յա կին նվիր ված 
տո նա կա տա րութ յու նը, ինչ պես նաև, ա վան դույ թի 
հա մա ձայն, ԵՊԲՀ ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու-
ներն ու ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա-
վարտ կուր սանտ նե րը կստա նան ի րենց ա վար տա-
կան դիպ լոմ ե րը:  Կեց ցե՛ք դուք, որ ար ժա նա ցաք 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 

հա մալ սա րա նի կար միր դիպ լոմ ե-
րի»,- ա սաց ռեկ տո րը՝ հա մոզ մունք 
հայտ նե լով, որ ԵՊԲՀ յու րա քանչ յուր 
շրջա նա վարտ նվիր վա ծութ յամբ կի րա-
կա նաց նի իր ա ռա քե լութ յու նը:

100-ամ յա բու հի կա յաց ման ու հա ջո-
ղութ յուն նե րի ա կունք նե րում կանգ նած 
ու սու ցիչ նե րի խորհր դի հա մա ձայն՝ 
ա մեն նոր սե րունդ պար տա վոր է լա վը 
լի նել նա խոր դից, և  այ սօր վա սե րունդն 
այդ պի սի մեծ ա ռա քե լութ յուն ու նի: 
 Բու հի նվիր յալ նե րը բարձր ա ռա ջա դի-
մութ յամբ ա վար տած ա պա գա բժիշկ-
նե րին կոչ ա րե ցին նա յել միայն ա ռաջ, 
քա նի որ բժշկութ յու նը հիմ ված է փոր-
ձի, ինչ պես նաև զար գա ցող գի տե լիք-
նե րի վրա: « Միշտ ա ռաջ նորդ վեք « Մի՛ 
վնա սիր» սկզբուն քով: Իսկ դա հնա րա-
վոր է, ե թե ու նեք պատ վար ժան ու սու-
ցիչ ներ և  գի տե լիք ներ»,- եզ րա փա կեց 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը:

ԿԱՐՄԻՐԴԻՊԼՈՄՆԵՐ՝

ԲԱՐՁՐԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՄԲ

ԱՎԱՐՏԱԾՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ
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ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րիա-
տի շրջա նա վարտ ներն ստա ցան ա վար տա կան դիպ-
լոմ եր:

 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Բագ րատ 
Ե նոք յա նը, նախ քան դիպ լոմ ե րի հանձ նու մը, շնոր-
հա վո րեց շրջա նա վարտ նե րին՝ նշե լով, որ նրանք դեռ 
եր կար ճա նա պարհ ու նեն անց նե լու. « Բա վա կա նին եր-
կար, դժվար ճա նա պարհ անց նե լուց հե տո այ սօր ստա-
նում եք բա կա լավ րի ո րա կա վոր մամբ « Ֆար մա ցիա» 
մաս նա գի տութ յամբ ձեր ա վար տա կան դիպ լոմ ե րը: 
Ն ման ձևա կերպ մամբ ա ռա ջին ան գամ են դիպ լոմ եր 
տրվում:  Բայց պետք է նշեմ, որ սրա նով չի ա վարտ վում 
ձեր ու սուց ման ըն թաց քը, դուք ընտ րել եք այն պի սի 
մաս նա գի տութ յուն, ո րը սրըն թաց զար գա ցում է ապ-
րում, և  ա նընդ հատ պետք է կա տա րե լա գոր ծեք ձեր գի-
տե լիք նե րը» ,-ա սաց նա:

 Բազ մա թիվ շնոր հա վո րա կան ե լույթ նե րի թվում 
դե ղե րի տեխ նո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Հա կոբ 
 Թոփչ յա նը նշեց, որ դե ղա գետ լի նե լը մեծ պար տա կա-
նութ յուն է, և  ու րախ կլի նի շրջա նա վարտ նե րին տես նել 
 Հա յաս տա նում դե ղե րի ո լոր տի զար գաց ման մեջ. « Դուք 
ձեռք եք բե րել բա վա կան լուրջ մաս նա գի տու թուն, ո րը 
գտնվում է բժշկի և  հի վան դի մեջ տե ղում» ,-հա վե լեց 
նա:

Շր ջա նա վարտ ներն ի րենց հեր թին հան դես ե կան 
ե լույ թով ՝ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով դե ղա գի տա-
կան ֆա կուլ տե տի դե կա նին, դա սա խո սա կան ողջ անձ-
նա կազ մին՝ գի տե լիք նե րով կիս վե լու, խոր հուրդ նե րով 
մշտա պես ի րենց կող քին լի նե լու հա մար:

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸՍՏԱՑԱՆ

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ

Ավարտական



 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի 
 Ռո բերտ Ա բաջ յա նի ան վան լսա րա նում այ սօր տե ղի ու նե ցավ 
« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» (MBA in Health Care 
Management)  մա գիստ րո սա կան ծրագ րի երկ րորդ շրջա նա վարտ-
նե րի ա վար տա կան դիպ լոմ ե րի հանձն ման ա րա րո ղութ յու նը։ 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը շնոր հա վո րե լով շրջա նա-
վարտ նե րին՝ նշեց, որ այս ո լոր տում կադ րե րի պատ րաս տու մը 
կար ևոր խնդիր է լու ծում մեր երկ րում: « Կա ռա վար ման մա գիստ-
րոս ո րա կա վո րու մը մի ջազ գա յին դաշ տում բարձր ճա նա չե լիութ-
յուն ու նի»,- ա սաց ռեկ տո րը՝ ընդգ ծե լով ՀՀ կրթութ յան, գի տութ-
յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յան՝ մաս նա վո րա պես 
նա խա րար Ա րա յիկ  Հա րութ յուն յա նի ա ջակ ցութ յու նը կրթա կան 
ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու լի ցեն զիա տրա մադ րե լու հար ցում:

Ար մեն  Մու րադ յա նը կոչ ա րեց շրջա նա վարտ նե րին ծա ռա յել 
ժո ղովր դին՝ ան կախ այն բա նից կաշ խա տեն պե տա կան, թե 
մաս նա վոր հատ վա ծում:

ԵՊԲՀ-ի հետ հա մա տեղ « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա-
ռա վա րում» մա գիստ րո սա կան ծրա գիրն ի րա կա նաց նող 
« Մե նեջ մենթ  Միքս» խորհր դատ վա կան ըն կե րութ յան նա խա-
գահ  Րաֆ ֆի  Սե մերջ յա նը, ող ջու նե լով 25 մա գիստ րոս նե րին, 
ի պա տիվ ԵՊԲՀ-ի 100-ամ յա կի՝ նրանց կո չեց 100-ամ յա կի 
շրջա նա վարտ ներ: « Մե նեջ մենթ  Միքս» խորհր դատ վա կան 
ըն կե րութ յան նա խա գա հը շնոր հա կա լա կան խոսք ուղ ղեց բու-
հի ղե կա վա րութ յա նը, դա սա խո սա կան կազ մին, ինչ պես նաև 
ԿԳՄՍՆ նա խա րա րին ո րա կա վոր ման լի ցեն զիա ստա նա լու 
գոր ծըն թա ցին նպաս տե լու հա մար, քա նի որ ԵՊԲՀ ա ռա-
ջին բուհն է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է ստա ցել պատ րաս տել 
այս պի սի ո րա կա վոր մամբ մաս նա գետ ներ: « Շատ մեծ է այն 

ըն կե րութ յուն նե րի և դ րանց ղե կա վար նե րի դե րը, ո րոնք 
վստա հում են ԵՊԲՀ-ին և  քա ջա լե րում են ի րենց աշ խա-
տա կից նե րին այս ծրագ րին մաս նակ ցե լու հա մար»,- նշեց 
նա՝ ա վե լաց նե լով, որ ծրա գի րը հա ջո ղում է նաև հենց 
շրջա նա վարտ նե րի շնոր հիվ:

 Րաֆ ֆի  Սե մերջ յա նի խոս քով՝  դիպ լոմ ե րի հանձ ման 
վայ րը պա տա հա կան չէ ընտր ված: « Շատ սիմ վո լիկ է, որ 
այս կար ևոր ի րա դար ձութ յունն անց է կաց վում « Զին վո րի 
տա նը»՝  Ռո բերտ Ա բաջ յան հե րո սի ան վան լսա րա նում»,-
նշեց նա՝ ընդգ ծե լով, որ ինչ պես զին վորն է 24 ժամ ծա ռա-
յում սահ մա նին՝ պահ պա նե լով մեր խա ղա ղութ յու նը, այն-
պես էլ յու րա քանչ յու րը պար տա վոր է իր նպաս տը ու նե նալ՝ 
ի շահ ժո ղովր դի,  Հա յաս տա նի զար գաց ման: « Մե նեջ մենթ 
 Միքս» խորհր դատ վա կան ըն կե րութ յան նա խա գա հի կար-
ծի քով՝  Հա յաս տա նում կան բո լոր մար տահ րա վեր նե րը 
կրթա կան և  ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում բա րե փո խում-
ներ կա տա րե լու հա մար:

« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա գիստ րո սա կան 
ծրագ րի երկ րորդ շրջա նա վարտ նե րին շնոր հա վո րեց նաև հան րա-
յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը: 
Ն րա խոս քով՝ ծրա գի րը շա րու նա կե լու է ընդ լայն վել՝ ծա ռա յե լով 
ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի զար գաց մա նը՝ դե պի ժա մա նա կա կից 
ստան դարտ ներ:

ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ՝

«ԲՈՒԺՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»ԾՐԱԳՐԻ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍՆԵՐԻՆ
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Ավարտական



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի «Ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ-
յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րոն» 
դրա մաշ նոր հա յին ծրա գի րը հաղ թող 
է ճա նաչ վել  Հա մաշ խար հա յին բան կի 
կող մից ֆի նան սա վոր վող «Կր թութ-
յան բա րե լա վում» ծրագ րի շրջա նա-
կում, ո րին կհատ կաց վի ա վե լի քան 
600 հա զար ԱՄՆ դո լար:

ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ-
տոր, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են-
կո յա նի գլխա վո րութ յամբ գոր ծող 
 Նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի 
հեն քի վրա կստեղծ վի գի տակր թա-
կան կենտ րոն: Այն, նե րա ռե լով գի-
տութ յու նը կրթութ յան մեջ, կնպաս տի 

հա մալ սա րա նա կան կրթութ յան մեջ 
գե րիշ խող ու սու ցո ղա կան ուղղ վա-
ծութ յու նից դե պի հե տա զո տա կա նի 
վե րա փոխ ման գոր ծըն թա ցին:

 Գի տա կան թի մի ղե կա վար, պրո-
ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նի 
խոս քով՝ ծրագ րի շրջա նա կում նա-
խա տես վում է ժա մա նա կա կից և 
հ զոր են թա կա ռուց ված քի ստեղ ծում, 
նեյ րո գի տութ յան նո րա րա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րի զար գա ցում, ժա-
մա նա կա կից հե տա զո տա կան մե թոդ-
նե րի դա սա վանդ ման ու փո խանց ման 
հմտութ յուն նե րի ձեռք բե րում, վե րա-
պատ րաստ ված ու բարձր ո րա կա վոր-
մամբ մաս նա գետ նե րով հա մալ րում: 
«Ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ-
յուն նե րի գի տակր թա կան կենտ րո-
նի ստեղծ մամբ ակն կա լում ենք նոր 
թափ հա ղոր դել Ալց հեյ մե րի հի վան-
դութ յան, աու տիզ մի և  կաթ վա ծի ուղ-
ղութ յամբ տար վող ու սում ա սի րութ-
յուն նե րին՝ բարձ րաց նե լով դրանց 
ո րա կը»,-ա սաց նա՝ ընդգ ծե լով, որ 
դրա արդ յուն քում հնա րա վոր կլի նի 
մե ծաց նել հե տա զո տա կան ուղղ վա-
ծութ յուն ու նե ցող անձ նա կազ մի տե-
սա կա րար կշի ռը:

 Գի տա կան թի մի ղե կա վա րը կար ևո-
րեց նաև ու սա նող նե րի ին տեգ րու մը 
գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք-
նե րին, ինչ պես նաև՝ նրանց շրջա-
նում հե տա զո տա կան մտա ծե լա կեր-
պի զար գա ցու մը: «Ու ղե ղի հիմ ա րար 
հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա-
կան կենտ րո նի նյու թա տեխ նի կա կան 
բա զան հար թակ կծա ռա յի ինչ պես 
այլ բու հե րի ու սա նող նե րի, այն պես էլ 
գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն նե-
րի գիտ նա կան նե րի աշ խա տանք նե-
րի հա մար»,- ա սաց նա՝ ա վե լաց նե-
լով, որ այս տա րի սա երկ րորդ խո շոր 
հաղ թա նակն է՝ « Հո րի զոն 2020 Twin-
ning» ծրագ րից հե տո:

 Կոնս տան տին Են կո յա նի խոս քով՝ 
մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցում 
սա լուրջ մար տահ րա վեր է ԵՊԲՀ-ի 
հա մար: « Մեկ-եր կու տա րի հե տո 
գի տութ յան մեջ մենք կու նե նանք շո-
շա փե լի ձեռք բե րում եր, ո րոնք կա-
րող ենք ներ կա յաց նել աշ խար հին՝ 
դրան զու գա հեռ շա րու նա կե լով գի-
տութ յան մեջ մեր կող մից տար վող 
աշ խա տանք նե րը՝ մի ջազ գա յին քար-
տե զում տե ղո րո շե լով  Հա յաս տա նի 

ԵՊԲՀԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ՝

ԽՈՇՈՐԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻՀԱՂԹՈՂ
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ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՈԼՈՐՏՈՒՄԹԵԺ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄԵՆ

Օ գոս տո սի 1-ից ազ դե ցութ յան գոր ծոն ու նե ցող պար բե րա-
կան նե րում գի տա կան հոդ ված նե րի հա մար խրա խու սում 
կստա նան նաև ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը, օր դի նա տոր նե րը և  աս-
պի րանտ նե րը:

Ար դեն շուրջ 1.5 տա րի գոր ծող ծրագ րի նպա տակն է խրա-
խու սել հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րին, այժմ նաև ե րի-
տա սարդ հե տա զո տող նե րին, ի րա կա նաց նել հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք և դ րանք հրա պա րա կել հե ղի նա կա վոր 
ամ սագ րե րում՝ այդ կերպ բարձ րաց նե լով հա մալ սա րա նի հե-
ղի նա կութ յու նը:

Ծ րա գի րը բա րե լա վե լու և  ընդ լայ նե լու նպա տա կով կար-
գում ի րա կա նաց վել են լրա ցում եր և փո փո խութ յուն-
ներ, ո րոնց կա րող եք ծա նո թա նալ հետև յալ հղմամբ՝ 
 https://www.ysmu.am/hy/page_list/azdecutyan_gortson_un-
ecogh_parberakannerum_hodvatsneri_tpagrutyan_khrakhu-
sum/: 

Մաղ թում ենք հե տա զո տա կան արդ յու նա վետ տա րի։

դե րը՝ որ պես բժշկա գի տութ յան ո լոր-
տում լուրջ ձեռք բե րում եր ու նե ցող եր-
կիր»,-հա վե լեց պրո ռեկ տո րը՝ շեշ տե լով, 
որ բժշկա կան հա մալ սա րա նը որ դեգ րել 
է քա ղա քա կա նութ յուն՝ զար գաց նել ու-
ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րը՝ 
արդ յուն քում ստեղ ծե լով ու ղե ղի հե տա զո-
տութ յուն նե րի գե րա զան ցութ յան կենտ-
րոն:

 Կոնս տան տին Են կո յա նը նշեց, որ նեյ-
րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի ստեղ-
ծու մը դար ձավ զար գաց ման կո րի զը՝ 
խթա նե լով եր կու խո շոր դրա մաշ նոր հա յի 
ծրագ րե րում ԵՊԲՀ-ի հաղ թա նա կը:

Ա ռա ջին դրա մաշ նոր հա յին ծրա գի-
րը՝ « Հո րի զոն 2020 Twinning»-ը, ինչ պես 
կրթա կան, գի տա կան, այն պես էլ քա ղա-
քա կան ձեռք բե րում է  Հա յաս տա նի հա-
մար, ո րին լրաց նե լու է գա լիս երկ րորդ՝ 
«Ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե-
րի գի տակր թա կան կենտ րոն» ստեղ ծե-
լու դրա մաշ նոր հա յին ծրա գի րը: «Դ րանց 
մեկ տե ղու մից՝ ա ռա ջի նի դեպ քում կպատ-
րաս տենք ճիշտ մե թո դա բա նութ յամբ աշ-
խա տող կադ րեր, իսկ երկ րոր դի արդ յուն-
քում կհա մալ րենք նյու թա տեխ նի կա կան 
բա զան՝ ձեռք բե րե լով մեծ թվով սար քա-
վո րում եր: Սկզբ նա կան փու լում կա պա-
հո վենք սո վո րող նե րի հոս քը՝ ստեղ ծե-
լով ու սա նո ղա կան տա րածք, ո րից հե տո 
նրանք կսո վո րեն ի րա կա նաց նել տար բեր 
հե տա զո տութ յուն ներ»,-ա վե լաց րեց գի-
տա կան թի մի ղե կա վա րը:

 Գի տութ յունն ու կրթութ յու նը մեկ տե ղե-
լով՝ ԵՊԲՀ-ն  պատ րաստ վում է ստեղ ծել 
նաև հար թակ, որ տեղ կի րա կա նաց վեն 
թի րա խա յին սե մի նար ներ, քննար կում-
ներ ու հան դի պում եր: Այս նա խագ ծի 
շրջա նա կում կթո ղարկ վի նաև հե տա զո-
տա կան հմտութ յուն նե րի զար գաց մանն 
ուղղ ված մի շարք կրթա կան ծրագ րեր և 
 վե րա պատ րաս տում եր:

« Մենք շա րու նա կե լու ենք գի տութ յան 
զար գաց մանն ուղղ ված մեր ծրագ րե րը 
բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով ՝ ձեռք բե րում ե-
րին ա վե լաց նե լով նո րե րը»,-եզ րա փա կեց 
գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը:

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
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ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի պատ վի րա կութ յու նը 
հու լի սի սկզբին մաս նակ ցեց ՌԴ  Յա րոս լավլ քա ղա քում կա-
յա ցած մի ջազ գա յին մաս նակ ցութ յամբ III hա մա ռու սա կան 
միջ բու հա կան GxP գա գաթ նա ժո ղո վին:  Դե ղա գի տութ յան 
ո լոր տի ա մե նամ յա մի ջո ցա ռում այս տա րի ան նա խա դեպ 
էր տար բեր երկր նե րից մաս նա կից նե րի մեծ թվով: Օ լիմ-
պիա դա յին մաս նակ ցե լու հա մար դի մել էր ա վե լի քան 700 
ու սա նող: Այս տա րի լա վա գույ նե րի շար քում մրցու թա յին 
փուլ ան ցավ 343 մաս նա կից՝ 55 քա ղաք նե րի 73 բու հե րից, 
ո րոնց թվում՝ սո վո րող ներ ՌԴ-ից, Ա սիա յից, Աֆ րի կա յից, 
Եվ րո պա յից, Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յից և ԱՊՀ երկր նե րից:

ԵՊԲՀ-ից ֆար մա ցիա յի ամ բիո նի մա գիստ րոս ներ՝ Է լեն 
 Սա հակ յանն ու  Մա րուս յա Այ վազ յա նը ներ կա յաց րին ֆար-
մա ցիա յի ամ բիո նում դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի այլ 
մաս նա գի տա կան ամ բիոն նե րի մաս նակ ցութ յամբ կա-

տար ված գի տա հե տա զո տա կան մա գիստ րո սա կան աշ-
խա տանք նե րը՝ « Կա պակ ցող նյու թե րի ազ դե ցութ յու-
նը դե ղա հա տե րից պա րա ցե տա մո լի ձեր բա զատ ման 
վրա» և «Ի զոին դո լի նոր ա ծանց յալ նե րի սին թե զը և 
 կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յան հե տա զո տու մը» թե-
մա նե րով:  Նե րա կաց վող աշ խա տանք ներն ընտր վել են՝ 
հա մա պա տաս խա նեց վե լով մի շարք չա փո րո շիչ նե րի, 
ո րոն ցից ա մե նա կար ևորն ար դիա կա նութ յունն ու դի-
տար ժա նութ յունն են:

Ա մե նամ յա մի ջո ցառ ման նպա տակն է մի հար կի տակ 
հա վա քել սկսնակ դե ղա գետ նե րի և  պո տենց յալ գոր ծա-
տու նե րի՝ խո շո րա գույն դե ղա գի տա կան ըն կե րութ յուն-
նե րից:

Ն շենք, որ 2020 թվա կա նին  Հա մա ռու սա կան միջ բու-
հա կան GxP գա գաթ նա ժո ղով կանց կաց վի  Կա լու գա յի 
մար զում:

 Ֆար մա ցիա յի ամ բիոնն իր ե րախ տա գի տութ յունն 
է հայտ նում բու հի և  ֆա կուլ տե տի ղե կա վա րութ յա նը՝ 

ա ջակ ցութ յան հա մար, «Ար փի մեդ» 
դե ղա գոր ծա կան ըն կե րութ յա նը՝  Է լեն 
 Սա հակ յա նի հե տա զո տա կան աշ խա-
տան քի կա տար մա նը նպաս տե լու հա-
մար:

ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻՄԱԳԻՍՏՐՈՍՆԵՐԸ

ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆՀԱՄԱՌՈՒՍԱԿԱՆ

ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ
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 Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և ս պոր տի 
պե տա կան ինս տի տու տի նա խա ձեռ նութ յամբ հու նի-
սի 25-26-ը Աղ վե րա նում կա յա ցավ ‹‹Ո րա կի ա պա հով-
ման ներ բու հա կան հա մա կար գի հիմ ախն դիր նե րը և 
 մար տահ րա վեր նե րը›› խո րագ րով մի ջազ գա յին աշ խա-
տա ժո ղով, ո րին մաս նակ ցում էին ՀՀ բու հե րի, ՀՀ ԿԳՄՍ 
նա խա րա րութ յան, ՈԱԱԿ-ի ներ կա յա ցու ցիչ ներ և  մի ջազ-
գա յին փոր ձա գետ ներ՝  Բել գիա յի Լ յո վեն քա ղա քի  Թո մաս 
 Մոր հա մալ սա րա նի ո րա կի ա պա հով ման կենտ րո նի ղե-
կա վար  Հիլ դա  Շել սը, նույն հա մալ սա րա նի լրագ րութ յան 
ֆա կուլ տե տի դե կան Ի րիս  Դե  Ռու վե րը,  Բարձ րա գույն 
ու սում ա կան հաս տա տու թուն նե րի Եվ րո պա կան ա սո-
ցիա ցիա յի (European Association of Institutions in High-
er Education) նախ կին գլխա վոր քար տու ղար  Յո հան 
Կ լոեն և  կա ռա վար ման խորհր դա տու՝ Է րիկ  Թամ բո րին: 
 Հա մա ժո ղո վին ԵՊԲՀ-ն  ներ կա յաց ված էր կրթութ յան 
ո րա կի գնա հատ ման և  ա պա հով ման կենտ րո նի 3 աշ-
խա տա կից նե րով:

Եր կու օ րե րի ըն թաց քում մի ջազ գա յին փոր ձա գետ-
ներն անդ րա դար ձան ո րա կի ա պա հով ման հիմ ախն-
դիր նե րին հետև յալ թե մա նե րով՝

բու հի կա ռուց ված քի և  ռազ մա վա րութ յան փոխ հա-
րա բե րութ յու նը/ կրթա կան          կոմ պե տեն ցիա նե րի 
վերջ նարդ յունք նե րը՝ բու հի կա ռուց ված քի ձևա վոր-
ման հիմ քում,

արդ յու նա վետ և  բարձ րո րակ բարձ րա-
գույն կրթութ յան ի րա կա նաց ման մե թոդ ներն ու մո-
տե ցում ե րը,

դա սա վանդ ման ո րա կի գնա հա տում,
շա հա կից նե րի ներգ րավ ման քայ լե րի, գոր ծո ղութ-

յուն նե րի պլան,
դա սա վանդ ման, ու սում ա ռութ յան մե թոդ նե րի կա-

պը կրթա կան վերջ նարդ յունքն րի և գ նա-
հատ ման մե թոդ նե րի հետ

մի ջազ գայ նա ցում, ա կա դե միա-
կան և  վար չա կան հա մա կազ մի հմտութ-
յուն նե րի     ձևա վո րում:

 Հա մա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում մի-
ջազ գա յին փոր ձա գետ ներն անց կաց րին 
վար ժանք ներ, որ տեղ մաս նա կից նե րը 
կա տա րե ցին խմբա յին աշ խա տանք ներ, 
ներ կա յաց րին ի րենց բու հե րի փորձն ու 
ձեռք բե րում ե րը:

Ամ փո փե լով եր կօր յա աշ խա տա ժո ղո-
վը՝ փոր ձա գետ նե րը բո լոր մաս նա կից-
նե րին հանձ նե ցին մաս նակ ցութ յան հա-
վաս տագ րեր:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ՝

ՆՎԻՐՎԱԾՈՐԱԿԻԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆԵՎ

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻՆ
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Օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ամ բիո-
նում հեր թա կան գործ նա կան հմտութ յան դա սա ժամ էր:

ԵՊԲՀ եր րորդ կուր սի ու սա նող ներն օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և 
 տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի ամ բիո նի վա րիչ  Սեմ յոն Օր դու յա նի գլխա-
վո րութ յամբ կա տա րե ցին վի րա հա տութ յուն ճա գա րի վրա:

Ու սա նող նե րը, նախ քան վի րա հա տութ յու նը սկսե լը, ու սում ա փոր ձա րա-
րա կան վի րաս րա հում ծա նո թա ցան վի րաս րա հի աշ խա տանք նե րի կազ-
մա կերպ մա նը, ո րից հե տո կա տա րե ցին ճա գա րի հաստ ա ղու մաս նա տում:

 Սիմ յոն Օր դու յա նը մեզ հետ զրույ ցում նշեց, որ գործ նա կան դա սա ժա մը 
կար ևոր է նրա նով, որ ու սա նող նե րին ոչ միայն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
կա տա րե լա գոր ծել ստա ցած գի տե լիք նե րը, այլև ծա նո թա նալ վի րա հա տա-
կան այն պի սի նրբութ յուն նե րին, ո րոնք շատ կար ևոր են վի րա հա տութ յան 
ժա մա նակ:

Ամ բիո նի վա րի չը նաև նշեց, որ կեն դա նի նե րի վրա փոր ձա րա րա կան վի-
րա հա տութ յուն ներ հա ճա խա կի են կա տար վում, և  վի րա հա տութ յուն նե րից 
հե տո կեն դա նի նե րը շա րու նա կում են ապ րել:

ՀԵՐԹԱԿԱՆՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ

ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ՕՊԵՐԱՏԻՎ

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆԵՎՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ

ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻԱՄԲԻՈՆՈՒՄ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի նա խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց ված 
ծրագ րի շրջա նա կում Ար ցա խի դպրոց նե րի և  նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի շուրջ 150 ման կա վարժ մաս նակ ցեց ա ռա ջին 
բու ժօգ նութ յան վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին: Ա պա գա 
բժիշկ նե րը 2 օր շա րու նակ` հու նի սի 29-ից 30-ը, սո վո րեց րել են օ ձի, 
կա րի ճի խայ թոց նե րի և  այր վածք նե րի ժա մա նակ յու րա քանչ յու րի հա-
մար կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող հմտութ յուն ներ:

Ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան ծրագ րի մաս նա կից նե րը ծա նո թա ցել են 
անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում ե րին՝ տու ժա ծի կյան քը փրկե լու և հ նա-
րա վոր բար դութ յուն նե րը կան խե լու նպա տա կով: Ար ցա խում մեկ-
նար կած ԵՊԲՀ-ի ծրագ րի հիմ քում կար ևոր գա ղա փար է՝ ա ռա ջին 
բու ժօգ նութ յան հմտութ յուն ներ ու սու ցա նել յու րա քանչ յու րին, հատ-
կա պես՝ ու սու ցիչ նե րին, դաս տիա րակ նե րին, այդ թվում՝ ա շա կերտ-
նե րին:  Կար ևոր է, որ յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի տի րա պե տի՝ ինչ պես 
կա րե լի է վար վել այս կամ այն ի րա վի ճա կում՝ չվնա սե լով սխալ մի-
ջամ տութ յուն նե րով, քա նի որ ա ռա ջին բու ժօգ նութ յու նը կա րող է ճա-
կա տագ րա կան լի նել տու ժա ծի հա մար:

Ար ցա խում ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան դա սըն թա ցին մաս նա կից նե րի 
հե տաքրքր վա ծութ յունն ու ներգ րավ վա ծութ յու նը գնա հատ վել է գե-
րա զանց, քա նի որ մաս նա կից նե րի թի վը ե ղել է սահ ման վա ծից ա վե-
լին:  Հաշ վի առ նե լով այս հան գա մանք նե րը՝ ԵՊԲՀ-ն  նա խա տե սում է 
շա րու նա կել ծրա գի րը Ար ցա խում՝ ընդգր կե լով ա վե լի շատ 
մաս նա կից նե րի: Ար ցա խից մեկ նար կած ծրա գիրն անց է 
կաց վել Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան, 
կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րար նե րի հո վա նու ներ քո։

ԵՊԲՀ-ի նա խա ձեռ նած ծրա գի րը շա րու նա կա կան կլի նի 
և  կի րա կա նաց վի նաև հան րա պե տութ յան այլ դպրոց նե րի 
և  նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի ման կա վարժ-
նե րի հա մար։ Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի և ԵՊԲՀ ու սա նող-
նե րի խում բը Ար ցա խում ծրա գիրն ի րա կա նաց րել է պրո-
ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նի գլխա վո րութ յամբ:

ԱՐՑԱԽԻՇՈՒՐՋ150ՄԱՆԿԱ-

ՎԱՐԺՄԱՍՆԱԿՑԵԼԷԵՊԲՀ-Ի

ԱՌԱՋԻՆԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ

ԾՐԱԳՐԻՆ

Կրթություն



 Հե ռա վար ու սու ցու մը հար մա րա վետ և  ժա մա նա կա կից 
գոր ծիք է կրթութ յունն ա վե լի բազ մա կող մա նի դարձ նե լու 
հա մար: Այդ ա ռի թով ԵՊԲՀ-ում անց կաց ված ե ռօր յա դա-
սըն թա ցին մաս նակ ցե ցին ու սա նող ներ և  դա սա խոս ներ՝ 
մաս նա գի տա կան և  տե սա կան ամ բիո նե րից:

 Դա սըն թա ցի նպա տակն էր մաս նա կից նե րին ծա նո թաց-
նել հե ռա վար դա սըն թաց ստեղ ծե լու գոր ծիք նե րին, այդ 
թվում՝ «Moodle» հա մա կար գի օգ տա գործ ման հմտութ յուն-
նե րին:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի փոխ դե կան, ախ-
տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, կրթութ յան ո րա կի 
գնա հատ ման և  բա րե լավ ման հար ցե րով խորհր դա կան 
Ար տեմ Գ րի գոր յա նը, լի նե լով դա սըն թա ցի մաս նա կից, 
նշեց, որ հար թա կը հնա րա վո րութ յուն կտա լայն շրջա նակ-
նե րում ամ բող ջա կան դա սըն թաց ներ կամ դրանց ո րոշ 
հատ ված ներ ի րա գոր ծել առ ցանց: «Չ նա յած աշ խար հում 
ա ռա վել տա րած ված ու մեծ հնա րա վութ յուն ու նե ցող հար-
թակ լի նե լուն՝ այն օգ տա գոր ծե լու հա մար պա հանջ վում 
են հմտութ յուն ներ»,- ա սաց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ պետք է 
աշ խա տանք ներ տա նել ԵՊԲՀ-ում՝ այն կի րա ռե լու մե խա-
նիզմ եր ներդ նե լու հա մար:

Ար տեմ Գ րի գոր յա նի խոս քով՝ սա բու հի ու սում ա կան 
պրո ցե սում բա րե փո խում ե րին հա մա հունչ նա խա գիծ է, 
և  քայ լեր են ար վում 2019-2020 ու սում ա կան տա րում այն 

ներդ նե լու ուղ ղութ յամբ:
« Հա ճախ անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում ու սում-

նա կան գոր ծըն թա ցի մի մա սը կազ մա կեր պել առ-
ցանց:  Դա երն թադ րում է բա վա կա նին հե տաքր քիր 
շփում, երկ խո սութ յուն դա սա խո սի և  ու սա նող նե րի 
միջև: Այն նաև մեծ հնա րա վութ յուն ներ կտա կազ մա-
կեր պել խմբա յին աշ խա տանք ներ, ինչն աշ խար հում 
կար ևոր խնդիր է»,- ա սաց նա՝ ընդգ ծե լով, որ հա մալ-
սա րա նում աշ խա տանք ներ են տար վում բազ մա բա-
ղադր յալ գնա հա տում կազ մա կեր պե լու հա մար, ին-
չը են թադ րում է նաև բազ մա բա ղադր յալ ու սու ցում: 
 Հե ռա վար ու սու ցու մը կա րող է ծա ռա յել ոչ միայն ու-
սա նող նե րին, այլև ազ դել բու հի պրո ֆե սո րա դաս խո-
սա կան կազ մի ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման վրա:

Կր թութ յան ո րա կի գնա հատ ման և 
 բա րե լավ ման հար ցե րով խորհր դա կա նի 
կար ծի քով՝ այլևս անհ րա ժեշ տութ յուն չի 
լի նի նույն դա սըն թա ցը վա րել մե կից ա վե-
լի ան գամ, քա նի որ կա հնա րա վո րութ յուն 
ստեղ ծել մեկ դա սըն թաց, ո րին կկա րո ղա-
նան մաս նակ ցել բո լոր ցան կա ցող նե րը, իսկ 
ստա ցած գի տե լիք նե րը շատ ա վե լի կա յուն 
կլի նեն՝ քա նի որ փո խանց վող տե ղե կատ-
վութ յու նը միշ տա պես հա սա նե լի կլի նի, 
ինչ պես նաև կստեղծ վի հե տա դարձ կա-
պի, մե կը մյու սին գնա հե տե լու ու լրաց նե լու 
հնա րա վո րութ յուն:

ՀԵՌԱՎԱՐՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ՝

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ

ԳՈՐԾԻՔ
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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 28 շրջա նա վարտ նե րը, «1+2» ծրա գրի շրջա նա կում, 
օ գոս տո սի 22-ին  Գե ղար քու նի քի մար զի  Ճամ բա րակ հա մայն քում 
զին վո րա կան եր դում տվե ցին:  Մեկ տա րի անց, ա վար տե լով ին-
տեր նա տու րան՝ ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րը կստա նան ի րենց դիպ-
լոմ երն ու սպա յի կո չում, ո րից հե տո հնա րա վո րութ յուն կու նե նան 
եր կու տա րի  Հա յոց բա նա կում ծա ռա յել որ պես բժիշկ:

Ն շենք, որ ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան կող մից «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 հնա րա վո րութ յուն են 
ստա ցել ծա ռա յութ յան ըն թաց քում բժշկա կան գոր ծու նեութ յուն ծա-
վա լել զո րա մա սե րում:

 Հի շեց նենք, որ 2017 թվա կա նին 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 չու նեն:

«1+2»ԾՐԱԳՐՈՎ

ԻՆՏԵՐՆԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԸԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ

ԵՐԴՈՒՄՏՎԵՑԻՆ

Կրթություն



ԵՊԲՀ  Մի քա յել յան հի վան դա նո ցի հրա վե րով  Թայ վա նի 
 Կա թո լիկ հոս պի տա լի դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան բա ժան-
մուն քի ղե կա վար  Բի յոնդ  Հանգ- Յանգ  Լի նը նա խա վի րա հա տա-
կան անվ ճար խորհր դատ վութ յուն ներ է ի րա կա նաց րել այն պա-
ցիենտ նե րի հա մար, ո րոնք նա խա տե սում են անց նել կծված քի 
շե ղում ե րի վի րա հա տա կան բու ժում:

 Նա խա վի րա հա տա կան կոն սուլ տա ցիան նե րը նպա տակ ու նեն 
հի վանդ նե րին նա խա պատ րաս տել վի րա հա տութ յան:  Թայ վա նի 
 Կա թո լիկ հոս պի տա լի դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան բա ժան-
մուն քի ղե կա վա րի հետ պայ մա նա վոր վա ծութ յան հա մա ձայն՝ 
նա խա տես վում է այդ վի րա հա տութ յուն ներն ի րա կա նաց նել 
 Մի քա յել յան հի վան դա նո ցում: Ն մա նա տիպ վի րա հա տութ յուն նե-
րը  Հա յաս տա նում դեռևս ե զա կի են:  Թեև գո յութ յուն ու նեն վե րին 
և ս տո րին ծնո տի վի րա հա տութ յան տար բեր մե թոդ ներ, սա կայն 
 Բի յոնդ  Հանգ- Յանգ  Լի նի մե թո դով ի րա կա նաց վող վի րա հա-
տութ յու նը նո րույթ է  Հա յաս տա նի պա ցիենտ նե րի հա մար:

 Թայ վա նի  Կա թո լիկ հոս պի տա լի դի մած նո տա յին վի րա բու-
ժութ յան բա ժան մուն քի ղե կա վա րի կող մից հու նի սի 24-ից 25-ը 
խորհր դատ վութ յուն են ստա ցել 16-ից 37 տա րե կան 10 պա-
ցիենտ:  Հուն վար ամ սին կվի րա հատ վեն նրանք, ով քեր կանց նեն 
օր թո դոն տիկ բու ժում և  պատ րաստ կլի նեն վի րա հա տութ յան: 
 Մի քա յել յան հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բժիշկ նե րը նա-
խա տե սում են պա ցիենտ նե րի բու ժում ի րա կա նաց նել նոր մե թո-
դով, քա նի որ փոր ձը ցույց է տվել, որ այն ա վե լի արդ յու նա վետ է:

 Հայտ նի վի րա բույժ  Բի յոնդ  Հանգ- Յանգ  Լինն այ ցի շրջա նա-
կում մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րով կիս վել է ԵՊԲՀ ու սա-
նող նե րի և կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի հետ, ինչ պես նաև՝ կլոր 
սե ղան-քննարկ ման ըն թաց քում  Հա յաս տա նում ո լոր տի ա ռա ջա-
տար մաս նա գետ նե րին ներ կա յաց րել է ո լոր տի զար գաց ման 
տեմ պե րը: 
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« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի,  Հան րա պե տա կան ման-
կա կան էն դոկ րի նո լո գիա կան դիս պան սե րի և « Կա թիլ» բա րե գոր ծա կան 
հիմ ադ րա մի նա խա ձեռ նութ յամբ հու լի սի սկզբին ար դեն 10-րդ  ան գամ 
անց կաց վեց ա մա ռա յին ճամ բար՝ շա քա րա յին դիա բետ ու նե ցող 35 ե րե-
խա յի հա մար։

 Լի նե լով ըն տա նի քից հե ռու, բայց գտնվե լով բժշկնե րի, բուժք րոջ և 
ԵՊԲՀ էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիո նի բժիշկ-օր դի նա տո րի հսկո ղութ յան 
տակ` ե րե խա նե րը դառ նում են ա վե լի ինք նու րույն, ա վե լի զգոն` ի րենց և 
մյուս նե րի նկատ մամբ, կտրվում են հի վան դա նո ցա յին ա ռօր յա յից, ու նե-
նում են հե տաքր քիր ժա մանց, ձեռք են բե րում նոր ըն կեր ներ, ո րոն ցից 
հե տա գա յում բա ժան վում են մեծ դժվա րութ յամբ:

 Մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում ե րե խա նե րը հասց րել են զբաղ-
վել նկար չութ յամբ, կա վա գոր ծութ յամբ, ու նե ցել են ե րաժշ-
տութ յան, պա րի, պար դա տիր մարմ ա մար զութ յան ժա մեր, 
ինչ պես նաև պատ րաս տել են հա մերգ` ա մե նամ յա խա րույ կի 
շուրջ ի րենց բժիշկ նե րին և ծ նող նե րին ներ կա յաց նե լու հա-
մար։

Ն շենք, որ ար յան մեջ գլյու կո զա յի հսկո ղութ յու նը կա տար-
վում էր Freestyle Libre Sensor CGMS գլի կե միա յի շա րու նա կա-
կան մո նի թո րին գի ա պա րատ նե րով, ո րոնք ԱՄՆ-ի AHABA 
կազ մա կեր պութ յան կող մից ե րե խա նե րին հատ կաց րել էր 
հյու րըն կալ ված բժիշկ  Մա րիամ  Մա նուկ յա նը, ինչ պես նաև 
ա վան դա կան Accu-check performa գլյու կո մետ րե րով:
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Ճշտգ րիտ ախ տո րոշ ման հա մար յու րա քանչ-
յուր հե տա զոտ ման մե թոդ պետք է ընտր վի բու-
ժող բժշկի կող մից՝ հաշ վի առ նե լով հի վան դութ-
յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու ըն թաց քը: 
 « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 
 Ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նի ղե կա վար  Կա րի նե Գ յո զալ-
յա նը՝ ներ կա յաց նե լով ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման 
ե ղա նակ նե րը, նշեց, որ հա սա րա կութ յան մեջ թյուր կար-
ծիք կա, թե ՄՌՏ-ն  հե տա զոտ ման ու նի վեր սալ մե թոդ է և 
 բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը կա րե լի է ստա նալ այս 
ե ղա նա կով: «Չ կա որ ևէ ու նի վեր սալ մե թոդ: Ախ տո րոշ-
ման յու րա քանչ յուր ձև  իր տեղն ու նի և լ րաց նում է մյու-
սին»,–ա սաց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ ռենտ գե նոգ րա ֆիան 
և  սո նոգ րա ֆիան լա վա գույն մե թոդ ներն են սկրի նինգ հե-
տա զո տութ յուն նե րի հա մար, դրանք ա րագ են և  մատ չե լի:

 Մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆիան գոր ծի քա-
յին ախ տո րոշ ման անվ տանգ, ժա մա նա կա կից մե թոդ է, 

ո րը թույլ է տա լիս չկի րա ռե լով իո նի զաց նող ճա ռա գայթ ներ՝ ստա նալ հե տա զոտ վող 
հատ վա ծի շեր տա վոր պատ կեր՝ ցան կա ցած հար թութ յան մեջ:  Կենտ րո նի ղե կա վա-
րի խոս քով՝ այն հա մար վում է ա ռա վել ին ֆոր մա տիվ ախ տո րոշ ման տար բե րակ՝ 
գլխու ղե ղի, ող նու ղե ղի, փա փուկ հյուս վածք նե րի, հո դե րի և  մի շարք այլ օր գան հա-
մա կար գե րի հե տա զոտ ման հա մար: Ճշտգ րիտ ախ տո րո շում ստա նա լու նպա տա կով 
հա ճախ կա րիք է լի նում հա մադ րել տար բեր մե թոդ նե րով ստաց ված տվյալ նե րը:

 Կա րի նե Գ յո զա լանն ընդգ ծեց, որ ՄՌՏ-ի մի ջո ցով կա րե լի է հայտ նա բե րել գլխու-
ղե ղի ու ռուց քա յին հի վան դութ յուն նե րը, բնա ծին ա րատ նե րը, այ սօր շատ տա րած-
ված դե միէ լի նի զաց նող հի վան դութ յու նը, ինչ պես նաև մեծ է ՄՌՏ-ի դե րը ի շե միկ, 
մե տաս տա տիկ և  այլ բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի հայտ նա բեր ման գոր ծում: 
 Վեր ջին շրջա նում մեծ է ՄՌՏ-ի դե րը սիր տա նո թա յին հա մա կար գի հի վան դութ-
յուն նե րի ախ տո րոշ ման հա մար, այն լայն կի րա ռում ու նի նաև անև րիզ մա նե րի և 
 մալ ֆոր մա ցիա նե րի հայտ նա բեր ման հա մար, ո րը, ի տար բե րութ յուն ՀՇ-ի, կա տար-
վում է ոչ կոնտ րաստ ան գիոգ րա ֆիա յի տար բե րա կով:  Շատ հա ճախ ՄՌՏ հե տա զո-
տութ յան ին ֆոր մա տի վութ յու նը բարձ րաց նե լու հա մար անհ րա ժեշ տութ յուն է լի նում 
կի րա ռել կոնտ րաստ նյութ: ՄՌՏ-ի ժա մա նակ օգ տա գործ վող  կոնր տաստ նյու թե րը 
հա մար վում են անվն աս, սա կայն նրանց բա ցա սա կան ազ դե ցութ յունն օր գա նիզ մի 
վրա մինչև վերջ բա ցառ ված չէ:

ՄՌՏ հե տա զո տութ յու նը կա տար վում է ա ռանց տա րի քա յին սահ մա նա փակ ման, 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում հղի նե րը նույն պես կա րող են անց նել ՄՌՏ հե տա զո-
տութ յուն:  Բո լոր ա ռա վե լութ յուն նե րով հան դերձ՝ ՄՌՏ հե տա զո տութ յունն ու նի նաև 
հա կա ցու ցում եր՝ օր գա նիզ մում մե տա ղա կան կամ է լեկտ րամագ նի սա կան սար քե-
րի (կար դիոս տի մուլ յա տոր ներ, կոխ լեար ինպ լանտ ներ, ա նո թա յին կլիպս ներ և  այլն) 
առ կա յութ յան դեպ քում հե տա զոտ վողն ի րա զեկ վում է հնա րա վոր բար դութ յուն նե րի 
մա սին:

Ի տար բե րութ յուն ՄՌՏ հե տա զո տութ յան ՀՇ հե տա զո տութ յունն ա վե լի կար ճատև 
է  և  շատ ին ֆոր մա տիվ է պո լիտ րավ մա նե րի, գլխու ղե ղի ի շե միկ և  հե մո ռա գիկ կաթ-
ված նե րի, ար յու նա զե ղում ե րի, անև րիզ մա նե րի և  այլ ա նո թա յին մալ ֆոր մա ցիա նե-
րի, ինչ պես նաև ու ռուց քա յին հի վան դութ յուն նե րի հայտ նա բեր ման ու նրանց տա-
րած վա ծութ յու նը գնա հա տե լու հա մար:

Կ լի նի կա յի ղե կա վա րը նշեց, որ  Ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նը սեր տո րեն հա մա գոր-
ծակ ցում է ԱՄՆ-ի  Ֆի լա դել ֆիա յի  Թո մաս  Ջեֆ ֆեր սո նի ան վան  Ռա դիո լո գիա յի 
կենտ րո նի հետ և 1,5Տ հզո րութ յամբ մագ նի սա ռե զոն սան սա յին տո մոգ րա ֆի մի ջո-
ցով կա տար ված բո լոր հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը կա րող են մեկ նա բան-
վել և  ախ տո րոշ վել նաև  Ջեֆ ֆեր սո նի հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ա ռա ջա-
տար ռա դիո լոգ-մաս նա գետ նե րի կող մից:

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ

ԵՂԱՆԱԿԻԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸՃՇԳՐԻՏ

ԲՈՒԺՄԱՆԳՐԱՎԱԿԱՆՆԷ
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ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
սա նա վիա ցիոն կան չի շրջա նա կում  Կա պան քա ղա քից 
 Նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա է տե ղա-
փոխ վել բնա ծին թո քա բոր բով, ծանր շնչա ռա կան խան-
գա րու մով նո րա ծին:  Կան չը գրանց վել է հու լի սի 30-ին, 
ժա մը 21:00-ի սահ մա նում:  Հե ռա խո սա յին խորհր դատ-
վութ յուն ի րա կա նաց նե լուց հե տո՝ ե րե խա յի մոտ դրա-
կան դի նա մի կա յի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով, նույն 
օ րը « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 
բու ժանձ նա կազ մը՝ ժա մը 22:00-ին  Նո րած նա յին վե րա-
կեն դա նաց ման կլի նի կա յի բժիշկ-նեո նա տո լոգ  Սո նա 
Իս րա յել յա նի գլխա վո րութ յամբ մեկ նել է  Կա պան: 
 Ժա մը 03:30-ի սահ մա նում բու ժանձ նա կազ մը գտնվել 
է  Կա պա նի հի վան դա նո ցում՝ ծանր վի ճա կում գտնվող 
նո րած նին վերց նե լով հսկո ղութ յան տակ:  Վի ճա կը 
գնա հա տե լուց հե տո՝ ո րո շում է կա յաց վել օ ժան դա կող 
սար քի պայ ման նե րում գտնվող նո րած նին  Կա պա նից 
տե ղա փո խել Եր ևան:

 Հա մալ սա րա նա կան բժշկի ար հես տա վարժ աշ խա-
տան քի արդ յուն քում հա ջող վել է կա յու նաց նել ե րե խա յի 
վի ճա կը, և  ա ռա վոտ յան՝ ժա մը 09:00-ին, ա ռանց ար-
հես տա կան շնչա ռութ յան պայ ման ստեղ ծե լու՝ սո վո րա-
կան բե ղի կով, նո րած նին տե ղա փո խել են « Մու րա ցան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց, որ տեղ վեր ջինս 
գտնվում է հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բժիշկ-
նե րի հսկո ղութ յան տակ, ի րա կա նաց վում են անհ րա-
ժեշտ բո լոր մի ջո ցա ռում ե րը ե րե խա յի կյան քին սպառ-
նա ցող ա ռող ջա կան խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար:

 Նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա յի բժիշկ-
նեո նա տո լոգ  Սո նա Իս րա յել յա նի խոս քով՝ այ սօր 
նկատ վում է դրա կան դի նա մի կա, ե րե խա յի վի ճա կը 
կա յուն է:

ԵՐԵՎԱՆ-ԿԱՊԱՆ,ԿԱՊԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ՝

12ԺԱՄ,ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝

ՓՐԿՎԱԾՆՈՐԱԾՆԻԿՅԱՆՔ

Կլինիկական



ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր, ԱՄՆ-ի  Մե յոի կլի նի կա յի ար յու նա բան 
և  ու ռուց քա բան  Սաադ  Քեն դեր յանն այ ցե լեց Ռ.Հ.  Յոլ յա նի ան-
վան ար յու նա բա նա կան կենտ րոն։ Պ րո ֆե սո րի ու սում ա սի րութ-
յան հիմ ա կան ուղ ղութ յուն ներն են՝ T բջջա յին ի մու նա թե րա պիան՝ 
տար բեր ար յու նա բա նա կան և  այլ քաղց կեղ նե րի դեպ քում, ինչ պես 
նաև՝ ալ լո գեն ոսկ րա ծու ծի փոխ պատ վաս տու մը։

Բ ժիշկ  Քեն դեր յա նի զե կու ցու մը ևս  ուղղ ված էր բջջա յին ի մու նա-
թե րա պիա յին ար յու նա բա նութ յան մեջ։  Զե կուց ման մեջ, մաս նա վո-
րա պես, անդ րա դարձ կա տար վեց  Մե յոի կլի նի կա յում կա տար վող 
կլի նի կա կան հե տա զո տութ յա նը, ո րի ըն թաց քում օգ տա գործ վում 
են CAR T բջիջ ներ՝ CD 19-ի դեմ։ 

ԵՊԲՀ կա տա րած իր ա ռա ջին այ ցի շրջա նա կում բժիշ կը ծա նո-
թա ցավ հա մալ սա րա նի կրթա կան և  գի տա կան գոր ծու նեութ յա նը, 
ինչ պես նաև այ ցե լեց « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նոց՝ բարձր գնա հա տե լով հա մա լի րի գոր ծու նեութ յու նը:

ԵՊԲՀԱՅՑԵԼՈՒՊՐՈՖԵՍՈՐ,

ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԵՎՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆ

ՍԱԱԴՔԵՆԴԵՐՅԱՆԸԾԱՆՈԹԱՑԱՎ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՐԹԱԿԱՆԵՎ

ԳԻՏԱԿԱՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ

ԵՊԲՀ-ն, խիստ կար ևո րե լով մի ջազ գա յին հա մա գոր-
ծակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը, ըստ ար ժան վույն գնա-
հա տե լով դրա հե ռագ նա արդ յու նա վե տութ յու նը՝ շա րու նա-
կում է ուղ ղորդ վել մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րով, ո րոնք 
առ կա են հե ղի նա կա վոր բժշկա կան կրթօ ջախ նե րում 
ու բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րում:  
Ա ռաջ նորդ վե լով դե պի մի ջազ գայ նա ցում սկզբուն քով՝ 
ԵՊԲՀ-ն  ձեռք է բե րել բա ցա ռիկ հա մա ձայ նութ յուն «Ad-
ventist Health Glendale» բժշկա կան կենտ րո նի հետ, և  
ա ռա ջի կա յում պատ րաստ վում է կնքել հա մա գոր ծակ-
ցութ յան տար բեր հա մա ձայ նագ րեր: 

Ա մե րիկ յան ա ռա ջա տար «Adventist Health Glendale» 
բժշկա կան կենտ րո նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ-
յուն քում՝ ԵՊԲՀ կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներն ուս ման 
ըն թաց քում հնա րա վո րութ յուն կու նե նան կրթա կան 
ծրագ րե րի ո րոշ մասն անց նել «Adventist Health Glen-
dale» բժշկա կան կենտ րո նում:  Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, 

փոր ձի փո խա նակ ման շրջա նա կում, ա մե րիկ յան բժշկա կան կենտ րո նի 
մաս նա գետ նե րին հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում պար բե րա բար այ ցե-
լել  Հա յաս տան և ԵՊԲՀ-ում հան դես գալ դա սա խո սութ յուն նե րով:

 Հա վե լենք, որ բու հի ղե կա վա րութ յա նը հա ջող վել է նաև հստակ պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն ներ ձեռք բե րել կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի 
կե ցութ յան և  այլ ծախ սե րի հետ կապ ված:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԱՄԵՐԻԿՅԱՆ

ԱՌԱՋԱՏԱՐԲԺՇԿԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆԻՀԵՏ
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն օ րերս 
հյու րըն կա լեց ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր,  Հա րա վա յին 
 Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի ին տեն սիվ նեյ րո թե րա պիա-
յի և  կաթ վա ծի բաժ նի ղե կա վար, հա յազ գի բժիշկ  Ներ սես 
 Սա նոս յա նին:

ԵՊԲՀ-ի գոր ծու նեութ յա նը, ծրագ րե րին ու զար գա ման տեմ-
պե րին ծա նո թա նա լով՝ բժիշ կը նկա տեց, որ բու հը մեծ ա ռա-
ջըն թաց է գրան ցել ո լոր տում և  ու նի բա վա րար նե րուժ՝ ա վե լի 
բարձր ցու ցա նի շե րի հաս նե լու հա մար: ԵՊԲՀ այ ցի շրջա նա-
կում  Ներ սես  Սա նոս յա նը ե ղավ նաև « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցում, որ տեղ նյար դա վի րա բու ժութ-
յան և գլ խու ղե ղի կաթ ված նե րի բուժ ման մաս նա գի տաց ված 
կենտ րո նի նյար դա բան Ե կա տե րի նա  Հով հան նիս յա նի հետ 
քննար կեց ո լոր տի զար գաց ման նո րա մու ծութ յուն նե րը 
 Հա յաս տա նում: 

 Կա յա ցած արդ յու նա վետ հան դի պում ե րի արդ յուն քում 
նա խագծ վել են մի քա նի հա մա տեղ ծրագ րեր, ո րոնք սկիզբ 
կդնեն եր կա րա ժամ ետ և  խո րը բժշկա կան ու սում ա սի րութ-
յուն նե րի ի րա կա նաց մանն ու աշ խա տութ յուն նե րի կազմ մա-
նը: 

 Հա րա վա յին  Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի ին տեն սիվ 
նեյ րո թե րա պիա յի և  կաթ վա ծի բաժ նի ղե կա վա րի խոս քով՝ 
կներդր վեն անհ րա ժեշտ ջան քեր՝ բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում նյար դա բա նութ յան ո լոր տի զար գաց մանն ա ջակ ցե լու և  
ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րին ա ռաջ նոր դե լու հա մար: 

ԵՊԲՀԱՅՑԵԼՈՒՊՐՈՖԵՍՈՐԸ

ԿԱՋԱԿՑԻՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՈԼՈՐՏԻԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆՈՒ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ

ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼՈՒՀԱՐՑՈՒՄ

ԵՊԲՀ հյուրեր



« Լե զուն է ա մեն մի ժո ղովր դի ազ գա յին գո յութ յան և  էութ յան ա մե-
նա խո շոր փաս տը, ինք նու րույ նութ յան ու հան ճա րի ա մե նա խո շոր 
դրոշ մը, պատ մութ յան ու հե ռա վոր անց յա լի կա խար դա կան բա նա լին, 
հո գե կան կա րո ղութ յուն նե րի ա մե նա ճոխ գան ձա րա նը, հո գին ու հո-
գե բա նութ յու նը».  Հով հան նես  Թու ման յա նի այս խոս քերն ա վե լի քան 
բնո րո շում են այն հա մոզ մունք նե րը, ո րով եր կար տա րի ներ ա ռաջ-
նորդ վում է հնդեվ րո պա բան, լեզ վա գետ, ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո-
նի վա րիչ,  բ.գ.թ., դո ցենտ, Հ յու սի սա յին հա մալ սա րա նի պատ վա վոր 
պրո ֆե սոր  Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նը: ԵՊԲՀ-ի 100-ամ յա հո բել յա նին 
ըն դա ռաջ ի րա կա նաց վող «Բժշ կի ու ղին» շար քի 24-րդ  մա սը հմուտ 
մաս նա գե տի ծննդյան օր վան ըն դա ռաջ ըն թեր ցո ղին կպատ մի նրա 
ան ցած ճա նա պար հի մա սին։  Նա մաս նա գի տա կան ողջ կյան քը նվի-
րել է հա յոց լեզ վի՝ աշ խար հի հնա գույն լե զու նե րից մե կի ու սում ա սիր-
մանն ու տա րած մա նը։  

Բժշ կա կա նում շա տե րը կփաս տեն, որ անհ նար է պատ կե րաց նել 
տի կին  Սու քիաս յա նին ա ռանց ստեղ ծա գոր ծա կան որ ևէ նոր նա խա-
ձեռ նութ յան։  Բո լոր ծրագ րե րի ա ռանց քում ու սա նող ներն են ու նրանց 
շուր թե րով հնչող հա յե րե նը։  Հեն րիե տա  Սու քիաս յաի ներ կա յութ յամբ 
ոչ միայն ու սա նող նե րը, այլև թե՛ ա վագ, թե՛ կրտսեր գոր ծըն կեր նե-
րը ա կա մա փոր ձում են ա վե լի գե ղե ցիկ խո սել հա րա զատ լեզ վով։ 
 Տար վա ըն թաց քում, խմբա գե լով տասն յակ բժշկա գի տա կան մե նագ-
րութ յուն ներ, դա սագր քեր, ու սում ա կան ձեռ նարկ ներ, ժա մա նա կա-
կից տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վե լով հան դերձ՝ տա րի նե րի փորձ ու նե-
ցող մաս նա գե տը հա վաս տիաց նում է՝ իր հիմ ա կան զեն քը գրիչն է, 
աշ խա տան քա յին նյու թը՝ տպա գիր թուղ թը։

 
Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

 Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նը ծնվել է Գ յում րիում։ 
 Միջ նա կարգ կրթութ յու նը Եր ևա նում ստա նա լուց հե
տո 19591965թթ. սո վո րել է Եր ևան Խ. Ա բով յա նի 
ան վան պե տա կան ման կա վար ժա կան ինս տի տու
տի պատ մա բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տում։  1965
1967թթ.  Մա սի սի միջ նա կարգ դպրո ցում հա յոց լեզ վի և 
գ րա կա նութ յան ու սուց չու հի էր, 19651970թթ. ՀՀ ԳԱԱ 
Հր. Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի ինս տի տու տում աս պի
րանտ՝ հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի հա մե մա տա կան 
քե րա կա նութ յան գծով, 19701989թթ. նույն ինս տի
տու տում կրտսեր, ա պա ա վագ գի տաշ խա տող, իսկ 
19891995թթ., 2014թ. առ այ սօր լեզ վի ինս տի տու տում 
հա մա տե ղութ յամբ ա վագ գի տաշ խա տող։  1989թ. 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա
մալ սա րա նի հա յոց լեզ վի ամ բիո նի ա վագ դա սա խոս, 
ա պա դո ցենտ, 1995թ. առ այ սօր հա յոց լեզ վի ամ բիո նի 
վա րիչ, միա ժա մա նակ ի պաշ տո նե հա մալ սա րա նում 
հրա տա րակ վող բժշկա գի տա կան գրա կա նութ յան, 

«Բժշ կութ յուն, գի տութ յուն և կր թութ յուն» գի տա տե ղե կատ վա կան հան
դե սի լեզ վա բանխմբա գիր, բժշկա գի տա կան լեզ վի և  տեր մին նե րի կա
նո նարկ ման ծրագ րի ղե կա վար։ 2000թ. ԵՊԲՀ հիմ ադր ման 70ամ յա
կի կա պակ ցութ յամբ ար ժա նա ցել է հա մալ սա րա նի «Ոս կե մե դա լի»։  
2005թ. Ս տե փա նա կեր տում հայ գրե րի գյու տի 1600ամ յա կին նվիր
ված մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վին զե կու ցու մով հան դես գա լու հա մար 
հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յան կող մից ստա ցել է շնոր հա կա լա գիր։ 
2010թ. ԵՊԲՀ հիմ ադր ման 90ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ ար ժա նա
ցել է «Ոս կե կրծքան շա նի»։  2014թ. ԵՊԲՀ « Բարձ րա գույն բժշկա կան 
կրթութ յան ներ կան և  ա պա գան» խո րագ րով XX ու սում ա մե թո դա կան 
գի տա ժո ղո վին ակ տիվ մաս նակ ցե լու և  բա նա վոր զե կու ցու մով հան
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դես գա լու հա մար ար ժա նա ցել է հա վաս տագ րի։ ՀՀ Սփ յուռ քի նա խա րա
րութ յան կող մից Օ շա կա նում մայ րե նի լեզ վին նվիր ված մի ջո ցա ռում ե րին 
ակ տիվ մաս նակ ցութ յան հա մար ստա ցել է շնոր հա կա լա գիր, ՀՀ կրթութ
յան և  գի տութ յան նա խա րա րութ յան կող մից ար ժա նա ցել է վկա յա կա նի՝ 
2015թ. դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաստ մա նը մաս նակ ցե լու հա մար։

ՀՀ ԳԱԱ լեզ վի ինս տի տու տի կող մից 2016թ  մե ծա նուն լեզ վա բան Հր. 
Ա ճառ յա նի ծննդյան 140–ամ յա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու 
հա մար ստա ցել է շնոր հա կա լա գիր:

2019թ  հայ մեծ բա նաս տեղծ Հ.  Թու ման յա նի ծննդյան 150ամ յա կին նվիր
ված « Հով հան նես  Թու ման յա նի հոգ ևոր ժա ռան գութ յու նը և  ար դիա կա
նութ յու նը» մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վին ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու հա մար 
նրան շնորհ վել է հա վաս տա գիր:

 Հով հան նես  Թու ման յա նի ծննդյան 150ամ յա կին նվիր ված Հ յու սի սա
յին հա մալ սա րա նի կող մից պարգ ևատր վել է « Թու ման յան150» հու շա
մե դա լով, «Աշ խար հի գույ նե րը» խո րագ րով 5րդ  ե րաժշ տա կան փա
ռա տո նին « Վեր նա տուն» երգ չա խում բը, ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը, ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րիչ  Հեն րիե տա 
 Սու քիաս յա նը  « Հան դես» փրո դաքշ նի կող մից ի րա կա նաց վող ա մե
նամ յա մրցա նա կա բաշ խութ յան ժա մա նակ ստա ցել են մրցա նակ ներ և 
 պատ վոգ րեր:

 Պատ մա կան ակ նարկ
 Նախ քան հա յոց լեզ վի ամ բիո նի հիմ ադ րու մը 19891992թթ. 

 Դա սա վան դել է  բժշկա կան ինս տի տու տի ար տա սահ ման ցիր
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 ցում: 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 հիմ 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, Ա. Գ. Ա վե տիս յա նը, Ս. Խ. 
 Թո րոս յա նը, Հ. Գ ևորգ 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, Դ. Գ րի գոր յան, Ա. Ս տե փան յան, Մ. Ա սատր յան, Ս. 
 Մալ խաս յան, Ա.  Ղա րիբ յան և  այլք:

 Կար ևոր դեր է ստանձ նել ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նը 
բժշկա կան լեզ վի կա նո նարկ ման, մշակ ման, դա սա վանդ
ման աշ խա տանք նե րում: Այժմ ամ բիո նի հիմ 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:

Ամ բիո նի դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի նպա տակն է՝
•  տե ղայ նաց նել դպրո ցում ձեռք բե րած հան րակր թա

կան լեզ վա կան գի տե լիք նե րը,
• 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:

 Տե ղա ցի ու սա նող նե րին ա ռար կան դա սա վանդ վում է 1ին 
կուր սում շա բա թա կան 2 ժա մով:

Եր կա րամ յա փորձ ու նե ցող մաս նա գե տի գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե-
րի շրջա նա կը լայն է.   հնդեվ րո պա բա նութ յուն, հայ լեզ վա բա նութ յան պատ-
մութ յուն, բժշկա գի տա կան լեզ վի և  տեր մին նե րի կա նո նար կում։  1984թ. նա 
պաշտ պա նել է «Ա ծա կա նը հա յե րե նում» թե մա յով թեկ նա ծո ւա կան թեզ՝ 
ստա նա լով բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի-
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ճան։ 1990թ. ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ ՀՀ բարձ րա գույն 
ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի կող մից նրան շնորհ վել է դո ցեն տի 
կո չում՝ լեզ վա բա նութ յուն մաս նա գի տութ յամբ։ 2019թ Հ յու սի սա յին հա-
մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ գի տութ յան բնա գա վա ռում 
ձեռք բե րում ե րի և Հ յու սի սա յին հա մալ սա րա նի հետ բազ մամ յա հա մա-
գոր ծակ ցութ յան հա մար  Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նին շնորհ վել է «Հ յու-
սի սա յին հա մալ սա րա նի պատ վա վոր պրո ֆե սո րի» կո չում:  Նա զե կու-
ցում ե րով հան դես է ե կել Հր. Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի ինս տի տու տի 
կող մից կազ մա կերպ ված լեզ վա բան նե րի մի ջազ գա յին գի տա ժո ղովն ե-
րում։ Խմ բագ րել է 250-ից ա վե լի ու սում ա մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ և 
 դա սագր քեր, 100-ից ա վե լի գի տա կան հոդ ված ներ:  Մե նագ րութ յուն նե րի, 
բժշկա գի տա կան ու սում ա կան ձեռ նարկ նե րի և  շուրջ 100 գի տա կան 
հոդ ված նե րի հե ղի նակ է, ո րոնք լույս են տե սել  Հա յաս տա նում և  ար-
տերկ րում։ 1991թ. մաս նակ ցել է « Լեզ վի մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծի 
մշակ ման աշ խա տանք նե րին։  Մաս նա գե տը նաև ԵՊԲՀ ու սում ա մե թո-
դա կան կենտ րո նա կան խորհր դի ան դամ է և  հու մա նի տար ա ռար կա նե-

րի ու սում ա մե թո դա կան խորհր դի նա խա գահ։  

 Շուրջ 20 տա րի ե ղել է « Մեր լե զուն, մեր խոս քը» 
հա ղոր դա շա րի հե ղի նակն ու վա րո ղը

 Մի ջի նից բարձր սերն դի հե ռուս տա դի տո ղը տա րի ներ անց էլ չի մո ռա-
նում տաս նամ յակ ներ ա ռաջ մայ րե նիին նվիր ված նրա հա ղոր դում ե րը, 
հմա յիչ ու գերգ րա գետ խոս քը։ Այ սօր էլ նա հա յոց լեզ վին նվիր ված տար-
բեր հա ղոր դում ե րի, մի ջո ցա ռում ե րի սպաս ված հյուրն է։

Օ տա րերկ րա ցի նե րը հա յե րե նով են 
ճա նա չում  Հա յաս տա նը

 Հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րի չը վստահ է՝ հայ մար-
դը որ տեղ էլ լի նի, ու սա նի և  ու սու ցա նի՝ ան կախ 
մաս նա գի տութ յու նից պի տի պա հի ու պահ պա նի իր 
հա յե ցի նկա րա գի րը, գնա հա տի և  ճա նա չի հայ րե նի-
քի պատ մամ շա կու թա յին ար ժեք նե րը:

«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հա յոց լեզ վի ամ բիոնն 
օ տա րազ գի ու սա նող նե րի ու սուց ման եր կա րամ յա 
փորձ ու նի: Հն դիկ, ա րաբ, պար սիկ, հոր դա նան ցի, 
ինչ պես նաև ԱՊՀ, սփյուռ քա հայ ու սա նող նե րին 
հա յե րե նի ու սու ցու մը նպա տակ ու նի սո վո րող նե-
րին հնա րա վո րինս հա ղոր դա կից դարձ նե լու մեր 
 Մայ րե նիին, ազ գա յին ո գու ա կունք նե րին, ազ գա յին 
ու հա մա մարդ կա յին ար ժեք ու նե ցող գոր ծե րին»,- 
ա սում է  Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նը:  Հա յե րե նին 
չտի րա պե տող ու սա նող նե րին հա յոց լե զու դա սա-
վան դելն ու նի ոչ միայն ու սում ա կան, այլև ճա նա չո-
ղա կան նշա նա կութ յուն:

Ն րա գնա հատ մամբ օ տա րերկ րա ցի նե րը հա յե-
րե նով են ճա նա չում  Հա յաս տա նը: Այդ նպա տա կով 

անհ րա ժեշտ է օ տա րերկր յա 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: Եվ որ պես զի հա-
մա լիր ու սու ցու մը նպա տա կին ծա ռա յի, օ տա րա խոս ու սա նող նե րը պետք 
է զգան հա յոց լեզ վի ա ռանձ նա հատ կութ յունն ու հնչե ղութ յու նը։ Այս պի-
սով, ամ բիո նում դա սա վան դող դա սա խոս նե րի նպա տակն է մշա կել այ-
լազ գի ու սա նող նե րի բա նա վոր խոս քի մե նա խո սութ յան, երկ խո սութ յան, 
բազ մա խո սութ յան կա ղա պար նե րը, զար գաց նել նրանց բա նա վոր խոս-
քի մշա կույթն այն նկա տա ռու մով, որ կա րո ղա նան ճիշտ հա յե րե նով շա-
րադ րել ի րենց մտքե րը, տի րա պե տեն խո սակ ցա կան լեզ վին, զրույց ներ 
վա րեն ա ռօր յա թե մա նե րով:

 « Վեր նա տու նը» հա մախմ բել է հայ և  օ տա րերկ րա ցի 
ա պա գա բժիշկ նե րին

Ե թե երբ ևէ ա կա նա տես լի նեք, թե ինչ պես են հնդիկ, ա րաբ, պար-
սիկ, այ լազ գի քա ղա քա ցի նե րը ոչ միայն խո սում, այլև եր գում մեր լեզ վով՝ 
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հա յե րե նով, ա պա չզար մա նաք՝ ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ դուք այ ցե լել 
եք բժշկա կան հա մալ սա րան, հա յոց լեզ վի ամ բիոն, որ տեղ ազ գա յին շուն չը 
հենց մուտ քից է զգաց վում ու տա րած վում։  Դա պա տա հա կան չէ, քա նի 
որ   Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նի ղե կա վա րութ յամբ ամ բիո նում 2001թ.-ից 
գոր ծում է « Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա յին կենտ րո նը, ո րին հա ջող-
վում է հա մախմ բել ու հա յոց լեզ վի հան դեպ սեր սեր մա նել, ինչ պես հայ, 
այն պես էլ օ տա րերկ րա ցի ա պա գա բժիշկ նե րին:  

« Վեր նա տան» ան դամ ե րը ոչ միայն բժշկա կան բու հում, այլև այլ 
հա մալ սա րան նե րում կազ մա կերպ վող մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րի 
սպաս ված հյուրն են։

Ու շագ րավ են 2015-2016թթ. ԳԱԱ-ում ա կա դե մի կոս ներ Գ. Բ. 
 Ջա հուկ յա նի՝ 95, Հր. Ա ճառ յա նի՝ 140, 2017-2018թթ. պե տա կան ման կա-
վար ժա կան հա մալ սա րա նում ան վա նի լեզ վա բան ներ, պրո ֆե սոր ներ 
Վ.  Քոս յա նի՝ 85, Ա. Ա. Աբ րա համ յա նի՝ 100, 2019թ. Հ յու սի սա յին հա մալ-
սա րա նում  Հ.  Թու ման յա նի 150-ամ յակ նե րին բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի « Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա յին կենտ րո նի, « Վեր նա տուն» հա-
մույ թի՝ հնդիկ, պար սիկ, հոր դա նան ցի, սի րիա ցի, ԱՊՀ ու սա նող նե րի հա յե ցի 
խոս քը և  եր գը:

 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 ռում եր կազ-
մա կեր պե լը, և  այդ մի ջո ցա ռում ե րը շա րու նակ կազ մա կեր պել է 
ԵՊԲՀ « Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա յին կենտ րո նը: Ար դեն 17 
տա րի է՝ կենտ րո նը կա տա րում է հայ րե նան վեր գործ՝ բազ մաբ-
նույթ հե տաքր քիր ու բո վան դա կա լից հո բել յա նա կան մի ջո ցա-
ռում ե րով հարս տաց նե լով հա մալ սա րա նա կան ա ռօր յան:  «Հ. 
 Սահ յան-90», « Բա րե կա մութ յան կա մուրջ ներ», «Ա նուշ» պոե մի 
100-ամ յա կին նվիր ված մի ջո ցա ռում եր...

Ու շադ րութ յան են ար ժա նի հատ կա պես գրե րի գյու տի 1600-ամ-
յա կին նվիր ված մի ջո ցա ռու մը Ար ցա խում ( Գան ձա սար,  Շու շի, 
Ա մա րաս),  Մայ րե նի լեզ վի օ րը,  Մա յիս յան հաղ թար շավն ե րը,  Մեծ 
ե ղեռ նի տա րե լի ցը նշե լու հիա նա լի փոր ձը:

 Կենտ րո նի գոր ծու նեութ յու նը չի վրի պում նաև  ԶԼՄ-նե րի ու-
շադ րութ յու նից։   Նա խորդ տա րի « Վեր նա տու նը»  Հեն րիե տա 
 Սու քիաս յա նի ղե կա վա րութ յամբ  Հան րա յին հե ռոս տաըն կե րութ-
յան «Երգ-եր գոց» հա ղոդ ման հյուրն էր։   

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի և Եր ևա նի 
թատ րո նի և  կի նո յի ինս տի տու տի հա մա տեղ ջան քե րով անց-
կաց վեց « Թու ման յան-150» մի ջո ցա ռու մը, ո րի ըն թաց քում 
« Վեր նա տուն» երգ չախմ բի ու սա նող-սա նե րը  Թու ման յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը կար դա ցին հա յե րե նով ու կա տա-
րե ցին  Կո մի տա սի ու այլ հե ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
ներ:   Դա սա կան նե րից բա ցի, նաև ժա մա նա կա կից ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն ներ են կա տա րում։  Հա մո  Սահ յա նի հե ղի նա կած 
խոս քե րի և  Սա սուն  Պասկ ևիչ յա նի ե րաժշ տութ յան հի ման 
վրա գրված « Մեր լե զուն» ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ընդգրկ ված 
է նրանց հիմ ա կան եր գա ցան կում։

 Գի տամ շա կու թա յին կենտ րո նի գոր ծու նեութ յան շրջա նա-
կում կազ մա կերպ վում են նաև 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:  « Վեր նա տու նը» 
հա յոց լեզ վի ամ բիո նի, վա րիչ  Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տանք նե րի մի մասն է:  Ամ բիո նում տար վա ըն թաց քում նա խա ձեռ նում 
ու կազ մա կեր պում են նո րա նոր մի ջո ցա ռում եր:  Բո լոր նա խա ձեռ նութ յուն նե-
րի ա ռա ջին ու ա ռաջ նա յին նպա տա կը մեկն է՝ հան րահռ չա կել ու պահ պա նել 
հա յե րե նը, կամ ինչ պես բնո րո շել է անգ լիա ցի բա նաս տեղծ  Ջորջ  Բայ րո նը՝ 
Աստ ծո հետ խո սե լու միակ լե զուն։

 Հե ղի նակ՝  ՏԱԹԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ
 Լու սան կար նե րը՝  ՀԵՆ ՐԻԵ ՏԱ  ՍՈՒ ՔԻԱՍ ՅԱ ՆԻ

 անձ նա կան ար խի վից

Բժշկի ուղին



 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում տե ղի ու-
նե ցավ գրա դա րա նի, ինչ պես նաև ապ րիլ յան պա տե րազ մի մաս նա կից, 
Ար ցա խի հե րոս  Ռո բերտ Ա բաջ յա նի ա նու նը կրող լսա րա նի բաց ման 
հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նը:

 Ռո բերտ Ա բաջ յա նի պա պի կի՝ Գ ևորգ Ա բաջ յա նի խոս քով՝ ըն տա նի քը 
սի րով է ըն դու նել ա ռա ջար կը՝ լսա րանն ան վա նա կո չել  Ռո բերտ Ա բաջ-
յա նի ա նու նով, պայ մա նով, որ ի րենց որ դին որ պես հա վա քա կան կեր-
պար իր մեջ պետք է ամ փո փի հայ րե նի քի հա մար կյան քը տված բո լոր 
հե րոս նե րին:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով հյու րե րին՝ նշեց, որ 
օ րը նշա նա կա լից է, քա նի որ քա ղա քա յին հի վան դա նո ցի շենքն իր 

100-ամ յա կի տա րում ու նի նո րա կա ռույց գրա դա րան, Ար ցա խի հե-
րոս  Ռո բերտ Ա բաջ յա նի ան վան լսա րան, նոր հի վան դա սեն յակ ներ՝ 
իր հաղ թա նա կած ու ղին շա րու նա կե լով « Զին վո րի տուն» պատ վա-
վոր կո չու մով: «Այս տեղ բաց ված ա ռա ջին լսա րանն ան վա նա կո չել 
ենք  Ռո բերտ Ա բաջ յան հե րո սի ա նու նով, ով իր կյան քը զո հեց, սա-
կայն ազ գի ար ժա նա պատ վութ յու նը չհանձ նեց»,- ա սաց ռեկ տո րը՝ 
նա խա ձեռ նութ յունն ի րա կա նութ յուն դարձ նե լու հա մար շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նե լով ԱՄՆ  Կա լի ֆոր նիա յի նա հան գի հայ բժիշկ նե-
րի միութ յան ղե կա վար նե րին, ո րոնց դրա մա հա վա քի արդ յուն քում 
ի րա կա նութ յուն է դար ձել այս ազ գան վեր գոր ծը:

ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ  Գաբ րիել  Բա լա յա նը 
նշեց, որ սփյուռ քի գոր ծո նը շատ կար ևոր է հայ րե նի քի պաշտ-
պա նութ յան գոր ծում: «Այ սօր հպար տութ յուն եմ զգում՝ կանգ նե-

լով այս տեղ բուժ վող զին ծա ռա յող նե րի կող քին»,- ա սաց նա՝ 
հա վե լե լով, որ ԵՊԲՀ-ի և  ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի նա-
խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց վող  ծրագ րե րը ծա ռա յում են ի 
նպաստ պե տութ յան:

 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին  Հա յաս տա նի 5-րդ  մի ջազ գա յին 
բժշկա կան հա մա գու մա րին մաս նակ ցող պատ վի րա կութ յուն-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ան վա նի բժիշկ ներ, հյու րեր, այդ 
թվում՝ մե րօր յա հե րոս Ար մե նակ Ուր ֆան յա նի մայ րը: Ո րո շում 
է կա յաց վել հա ջորդ լսա րանն ան վա նա կո չել Ար մե նակ Ուր-
ֆան յա նի ա նու նով:

 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նը 
նա խա տե սում է հա մալ րել նո րա բաց գրա դա րա նը գրքե րով: 
Ինչ պես նշեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ գրա դա րա նի ա ռա ջին 50 
գիր քը նվի րել է  Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի դես պա նը:

Ն շենք, որ մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին իր հա յե րեն կա-
տա րում ե րով ողջ ու նեց ԵՊԲՀ-
ում սո վո րող հնդիկ ու սա նո ղու-
հին՝ ցույց տա լով հար գան քը 
հայ ժո ղովր դի ու նրա մշա կույ-
թի հան դեպ:

ԱՐՑԱԽԻՀԵՐՈՍՌՈԲԵՐՏ

ԱԲԱՋՅԱՆԻԱՆՈՒՆԸԿՐՈՂԼՍԱՐԱՆ

ԵՎԳՐԱԴԱՐԱՆ՝ԶԻՆՎՈՐԻՏԱՆԸ
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ԵՊԲՀ-ն  կու նե նա ե րի տա սար դա կան, նո րա րա րա կան բժշկա կան հա-
ղոր դա շար՝ « Հե րա ցի  Լաբ»:  Շու տով մեկ նար կող նա խա ձեռ նութ յու նը 
նպա տակ ու նի ա ռա վել հան րա մատ չե լի ներ կա յաց նել մար դու ա ռող ջութ-
յան վե րա բեր յալ ճշգրիտ ու գի տա հեն տե ղե կատ վութ յուն։

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը շուրջ 100 տա րի իր ու սե րին է կրում մեր ժո-
ղովր դի ա ռող ջութ յան պահ պան ման բարձր պա տի վը, մենք ընդ լայ նում 
ենք այդ ա ռա քե լութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը, ին չում ի րենց ներդ րու-
մը կու նե նան բու հի ու սա նող ներն ու կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը: Օգ-
տա գոր ծե լով ի րենց ե րի տա սարդ նե րու ժը՝ սո վո րող նե րը հնա րա վո րութ-
յուն կու նե նան հան դես գալ որ պես հա ղոր դա վար ու խմբա գիր՝ « Հե րա ցի 
 Լաբ» բժշկա կան հա ղոր դա շա րում:

ԿՄԵԿՆԱՐԿԻԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՀԱՂՈՐԴԱՇԱՐ՝«ՀԵՐԱՑԻԼԱԲ»

Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի և  Կո պեն հա գե նի հա մալ-
սա րա նի միջև օ րեր ա ռաջ կնքվել է երկ կող մա-
նի նոր փո խա նա կա յին ծրագ րի պայ մա նա գիր: 
Ծ րա գի րը ԵՊԲՀ հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի և 
 Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նի սննդա բա նութ-
յան և ս պոր տի ամ բիոն նե րի միջև 2016-2018թթ. 
ի րա կա նաց րած ծրագ րի հա ջորդ փուլն է:

 Նա խորդ ծրա գի րը ճա նաչ վել էր 
 Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նի ա մե նա հա ջող-
ված մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցա կան ծրագ-
րե րից մե կը, ին չը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձեռ նել 
շա րու նա կել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը`ընդ լայ-
նե լով երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա-
նա կը: Կնք ված պայ մա նագ րի շրջա նա կում 
պլա նա վոր վում են ոչ միայն սննդա բա նութ յան 
ո լոր տի հա մաշ խար հա յին ճա նա չում ու նե ցող 
դա նիա ցի գիտ նա կան նե րի այ ցեր ԵՊԲՀ, այլև մեր դա սա խո սա կան անձ-
նա կազ մի այ ցեր  Կո պեն հա գեն:

 Բա ցի այդ ԵՊԲՀ կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին հնա րա վո րութ-
յուն կըն ձեռ վի կլի նի կա կան սննդա բա նութ յան ե ռամս յա դա սըն թաց 
անց նել  Դա նիա յում: Բժշ կա կան հա մալ սա րանն իր հեր թին ըն դու նե լու 
է  Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նի սննդա բա նութ յան մա գիս տո սա կան 
ծրագ րի ու սա նող նե րի, ով քեր ի րենց մաս նա գի տա կան պրակ տի կա յի մի 
մա սը կանց կաց նեն այս տեղ:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝

ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆԻ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՀԵՏ

Իրադարձություն



Հնդ կաս տա նի ազ գա յին քննա կան հանձ նա ժո ղո վի տվյալ նե րով 1000-ից ա վե-
լի հնդիկ դի մորդ ներ ու նե ցող հա մալ սա րան նե րի մեջ Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն ար տա սահ ման յան բժշկա կան 
շրջա նա վարտ նե րի քննութ յուն (Foreign Medical Graduates Examination (FMGE)) 
հանձ նե լու վի ճա կագ րութ յամբ լա վա գույն նե րի ա ռա ջին եռ յա կում է:

Հնդ կաս տա նում բժշկա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու հա մար 
Հնդ կաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ազ գա յին քննա կան հանձ նա ժո-
ղո վի կող մից անց կաց վող  FMGE քննութ յա նը մաս նակ ցում է աշ-
խար հի շուրջ 60 երկ րի 450 հա մալ սա րա նում ու սա նած յու րա քանչ յուր 
հնդիկ ու սա նող:  

ԵՊԲՀ հնդիկ շրջա նա վարտ նե րի մեծ մա սը բա րե հա ջող հանձ նում 
է FMGE քննութ յու նը, ինչն աշ խար հի բու հե րի շրջա նում բարձր ցու-
ցա նիշ է։ 

Ն շենք, որ մի ջազ գայ նաց մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րի շրջա-
նա կում, ԵՊԲՀ-ն հն դիկ ու սա նող նե րի հա մար FMGE քննութ յան հաղ-
թա հա րում ա ռա վել դյու րին դարձ նե լու նպա տա կով ի րա կա նաց նում 
է FMGE քննութ յան նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց ներ:

ԵՊԲՀ-ում կրթութ յուն ստա ցած հնդիկ ու սա նող նե րը՝ վե րա դառ նա լով ի րենց եր-
կիր, բժշկա կան գոր ծու նեութ յուն սկսե լուց ա ռաջ բա րե հա ջող հանձ նե լով ար տա-
սահ ման յան բժշկա կան շրջա նա վարտ նե րի քննութ յու նը՝ մի ջազ գա յին կրթա կան 
հար թակ նե րում բարձ րաց նում են թե՛ բժշկա կան բու հի, և  թե՛  Հա յաս տա նի վար-
կա նի շը։

 Թեհ րա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի խոր-
հուր դը ո րո շել է խորհր դան շա կան քայ լով սկսել ԵՊԲՀ-ի 
հետ ա պա գա արդ յու նա վետ աշ խա տանքն ու եր կա րա ժամ-
կետ կա պե րի հաս տա տու մը:  Հայ մե ծա նուն գիտ նա կան 
Մ խի թար  Հե րա ցու ար ձա նը կտե ղադր վի ԹՊԲՀ բժշկա-
գի տութ յան պու րա կում՝ ի նշան հա մա գոր ծակ ցութ յան և 
 բա րե կա մութ յան ինչ պես եր կու երկր նե րի, այն պես էլ բու հե-
րի:

ԵՊԲՀ-ի գի տա կան խոր հուր դը, հաշ վի առ նե լով  Թեհ րա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի եղ բայ րա կան քայ լը, 
ո րո շում է կա յաց րել, ո րի հա մա ձայն՝ Ա վի ցե նա յի ար ձա-
նը տեղ կգտնի ԵՊԲՀ-ի կող մից ա ռա ջի կա յում կա ռուց վող 
բժիշկ նե րի պու րա կում:

Ն շենք, որ  Թեհ րա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի պատ վի րա կութ յան պաշ տո նա կան այ ցը ԵՊԲՀ տե ղի է 
ու նե ցել մա յի սին, ո րի ըն թաց քում ձեռք են բեր վել եր կա րա-
ժամ ետ և  բազ մա կող մա նի հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա-
նա վոր վա ծութ յուն ներ։  Նոր ու սում ա կան տա րում նա խա-
տես վում են փո խայ ցեր, փոր ձի փո խա նակ ման ծրագ րեր, 
ո րոնք նոր հե ռան կար ներ կբա ցեն եր կու հա մալ սա րան նե րի 
ու սա նող նե րի և կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի հա մար։

ԹԵՀՐԱՆՈՒՄԿՏԵՂԱԴՐՎԻ

ՄԽԻԹԱՐՀԵՐԱՑՈՒԱՐՁԱՆԸ

FMGE ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՀԱՆՁՆԵԼՈՒ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

ԲԺՇԿԱԿԱՆԸԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆԵՐԻ

ԱՌԱՋԻՆԵՌՅԱԿՈՒՄԷ
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Հնդ կաս տա նի մայ րա քա ղաք  Դե լիում օ րերս կա յա ցած «Կր թութ յան գե-
րա զան ցութ յուն, գլո բալ ընտ րութ յուն» մրցա նա կա բաշ խութ յա նը ԵՊԲՀ-ն 
 հաղ թող ճա նաչ վեց  «Օ տա րերկր յա լա վա գույն բժշկա կան հա մալ սա րան 
հնդիկ նե րի հա մար» ան վա նա կար գում: Հնդ կաս տա նում ԵՊԲՀ-ի շրջա-
նա վարտ նե րի միութ յան նա խա գահ  Դալ ջետ  Սինգ  Չաու հա նին և ԵՊԲՀ 
մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր-
վանդ  Սա հակ յա նին մրցա նա կը հան դի սա վոր կեր պով հանձ նեց Հնդ կաս-
տա նում ճա նաչ ված դե րա սան  Ջե կի Շ րոֆ ֆը:

Այս ան վա նա կար գում Հնդ կաս տա նի կող մից շնորհ վող մրցա նա կը 
բժշկա կան կրթութ յան ո լոր տում եր կա րատև աշ խա տան քի գնա հա տա կան 
է, որն ա վե լի կսեր տաց նի ու կամ րապն դի կրթութ յան բնա գա վա ռում եր կու 
երկ րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: ԵՊԲՀ-ն, կար ևո րե լով բժշկա կան կրթութ-
յան ար տա հա նու մը որ պես ռազ մա վա րութ յուն, շա րու նա կում է ըն դու նել, 
կրթել ու բժիշկ ներ պատ րաս տել այլ երկր նե րի հա մար: Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում այ սօր բազ մա-
թիվ ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի կող քին հնդիկ ու սա նող նե րի թի վը 
մում է գե րակշ ռող՝ ա վե լի քան 600 ու սա նող:  

 Հա մա ձայն Հնդ կաս տա նի ազ գա յին քննա կան հանձ նա ժո ղո վի տվյալ-
նե րի՝ ար տա սահ ման յան բժշկա կան շրջա նա վարտ նե րի քննութ յուն (For-
eign Medical Graduates Examination (FMGE)) հանձ նե լու վի ճա կագ րութ յամբ 
ԵՊԲՀ-ն ևս ա ռա ջա տար նե րի շար քում է: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում 
կրթութ յուն ստա ցած հնդիկ ու սա նող նե րը վե րա դառ նա լով ի րենց եր կիր՝ 
բժշկա կան գոր ծու նեութ յուն սկսե լուց ա ռաջ, բա րե հա ջող հանձ նում են 
ար տա սահ ման յան բժշկա կան շրջա նա վարտ նե րի քննութ յու նը՝ բարձ րաց-
նե լով թե՛ բժշկա կան բու հի, և  թե՛  Հա յաս տա նի վար կա նի շը մի ջազ գա յին 
կրթա կան հար թակ նե րում:

ՄՐՑԱՆԱԿ՝«ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀՆԴԻԿՆԵՐԻ

ՀԱՄԱՐ»ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ

ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը շա րու նա կում են ակ տի վո րեն մաս-
նակ ցել ոչ միայն մաս նա գի տա կան մի ջո ցա ռում ե րի, այլև 
ի րենց ու ժե րը փոր ձել ին տե լեկ տո ւալ տար բեր մրցույթ նե րում:

  Հու լի սի 15-ին Եր ևա նի ին տե լեկ տո ւալ խա ղե րի ա կում բի և 
ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի հա մա գոր ծակ ցութ յամբ 
անց կաց վեց այս տար վա «Ի՞նչ, որ տե՞ղ, ե՞րբ»  Հա յաս տա նի 
ե րի տա սար դա կան ա ռաջ նութ յու նը:

 Խա ղին մաս նակ ցում էին թի մեր Եր ևա նից և Գ յում րիից: 
Ըստ խա ղի կա նոն նե րի՝ հաղ թող թի մին հնա րա վո րութ յուն էր 
տրվում մեկ նել  Բե լա ռուս՝ մաս նակ ցե լու եվ րո պա կան ա ռաջ-
նութ յա նը:

ԵՊԲՀ-ն  ներ կա յաց նում էր «ՄԵԴԻԿՈՒՍ» թի մը, ո րը զբա-
ղեց րեց 3-րդ  հո րի զո նա կա նը:

Ն շենք, որ հաղ թեց «Марк болан, который живет на крыше» 
թի մը:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ«Ի՞ՆՉ,ՈՐՏԵ՞Ղ,Ե՞ՐԲ»

ՄՐՑՈՒՅԹԻՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Իրադարձություն



Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յու նը 
ԵՊԲՀ-ում գոր ծող ա մե նաակ տիվ, ե րի տա սար-
դա կան կա ռույց նե րից է։ Սկս նակ և  ե րի տա սարդ 
գի տաշ խա տող նե րի, դա սա խոս նե րի, հայ ցորդ-
նե րի, կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի և  ու սա նող-
նե րի գի տաhե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յա նը 
խթա նե լուն, ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի լիար-
ժեք ի րա կա նաց մանն օ ժան դա կե լուն ուղղ ված 
այս միա վոր ման կա տա րած աշ խա տանք նե րի ու 
ծրագ րե րի մա սին զրու ցել ենք Ե րի տա սարդ հե-
տա զո տող նե րի միութ յան նա խա գահ  Մա րիամ 
 Մով սիս յա նի հետ։

-ԵՊԲՀ-ում հա ճախ կա րող ենք լսել ու սա նող, 
կլի նի կա կան-օր դի նա տոր, աս պի րանտ կրթա-
կան ո րա կա վո րումն ե րը. «ե րի տա սարդ հե տա զո-
տող» եզ րույ թը, կար ծես, փոքր-ինչ չա կերտ նե րը 
բա ցե լու, լայն ի մաս տով ներ կա յաց նե լու կա րիք 
է զգում։ Ե՞րբ է տեղծ վել Ե րի տա սարդ հե տա զո-
տող նե րի միութ յու նը և  ի՞նչ նպա տակ ներ ու նի։

-Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յան նպա-
տակն է ստեղ ծել գի տա կան մի ջա վայր և խ թա նել 
ե րի տա սարդ նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը գի տա-
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րում:  Մեր գոր ծու-
նեութ յունն ուղղ ված է միա վո րե լու և  ա ջակ ցե լու ե րի-
տա սարդ հե տա զո տող նե րին՝ օր դի նա տոր նե րին, 
աս պի րան տե րին և  ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րին, 
բա ցա հայ տել նրանց խնդիր նե րը, ու սում ա սի րել և  
ա ռա ջար կել հա մա պա տաս խան լու ծում եր:  Մեր ու-
շադ րութ յան կենտ րո նում է հատ կա պես կլի նի կա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի զար գա ցու մը  Հա յաս տա նում, 
ուս տի շատ ծրագ րեր հենց այս ուղ ղութ յամբ են 
կազմ ված:  Շատ հա ճախ մեր ե րի տա սարդ նե րը 

տեղ յակ չեն այն բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րին, 
ո րոնք առ կա են ինչ պես  Հա յաս տա նում, այն պես 
էլ մեր երկ րի սահ ման նե րից դուրս: Ուս տի փոր-
ձում ենք մեր ֆեյս բուք յան է ջի մի ջո ցով տե ղե-
կաց նել նաև այդ հնա րա վո րութ յուն նե րի մա սին: 
 Կա ռույ ցը ստեղծ վել է 2007թ. Ե րի տա սարդ գիտ-
նա կան նե րի խոր հուրդ ան վան մամբ, իսկ 2017թ. 
մի խումբ ե րի տա սարդ նե րով միա վոր վե ցինք 
և  փոր ձե ցինք նոր շունչ հա ղոր դել մեր գոր ծու-
նեութ յա նը՝ ա ռա ջար կե լով նոր ան վա նում, նոր 
տար բե րան շան և  աշ խա տանք նե րի կազ մա-
կերպ ման նոր մո տե ցում:

- Հե տա զո տա կան աշ խա տան քը ե րի տա-
սարդ սո վո րող նե րի շրջա նում խթա նե լուն 
ուղղ ված նման միութ յուն ներ կա՞ն այլ բու հե-
րում։

-Այլ բու հե րում ևս  կան ե րի տա սարդ գիտ նա-
կան նե րի միա վո րում եր, սա կայն ոչ բո լոր բու-

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՀԵՏԱԶՈՏՈՂՆԵՐԸ

ՆՈՐՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
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հե րում են դրանք ակ տիվ: Այ սօր ե րի տա սարդ նե րը 
գնա լով ա վե լի հա մախմբ վում են՝ բարձ րա ձայ նե-
լով ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի խնդիր նե րը 
և  պաշտ պա նե լով ի րենց շա հե րը:  Հու սանք՝ մոտ 
ա պա գա յում բո լոր բու հե րում այս կա ռույց ներն ակ-
տիվ գոր ծու նեութ յուն կծա վա լեն, իսկ մենք մեր օ րի-
նա կով կփոր ձենք ա ռա վել մո տի վաց նել մա ցած-
նե րին:  Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը նման կա ռույց նե րի 
հետ կար ևոր է:

- Գի տութ յան ո լոր տում, կար ծես, ըն դուն ված է 
ու նե նալ հե տաքր քիր, նո րա րա կան կար գա խոս-
ներ,   Դուք ու նե՞ք  նա խընտ րե լի ձևա կեր պում, 
որն ու ղե նիշ է ձեր բո լոր նա խա ձեռ նութ յուն նե-
րում։

- Մենք փոր ձում ենք նոր ի դեա ներ գե նե րաց նել, 
ո գեշն չել ե րի տա սարդ նե րին ներգ րավ վե լու հե տա-
զո տա կան աշ խա տանք նե րում, օգ նում ենք նրանց 
կյան քի կո չել նոր գա ղա փար ներ, նաև ուղ ղոր դում 
ենք:   Հենց այդ պի սինն է մեր կար գա խո սը՝ “Ideate, 
inspire, guide!”:

-Ամ ռան շրջա նը հա մալ սա րան ական կյան քում հա րա-
բե րա կա նո րեն խա ղաղ է, ի՞նչ աշ խա տանք ներ են ե րի-
տա սարդ հե տա զո տող ներն ի րա կա նաց նե լու տար վա 
շոգ ա միս նե րին։   

- Ճիշտ նկա տե ցիք, որ ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րը 
ամ ռա նը քիչ են հանգս տա նում և  ա ռա վել ին տեն սիվ զբաղ-
վում են հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րով:  Բա ցի այդ 
պատ րաստ վում ենք հա ջորդ կի սամ յա կին, քննարկ վում են 
նոր գա ղա փար ներ և  ա ռա ջարկ ներ, պլա նա վոր վում են նոր 
նա խա ձեռ նութ յուն ներ ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում հե տա-
զո տա կան տար բեր հմտութ յուն ներ զար գաց նե լու, ինչ պես 
նաև նրանց մոտ նո րա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հան-
դեպ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նե լու ուղ ղութ յամբ: Քն-
նար կում ե րը հա մա տե ղե լու ենք  հա ճե լի հանգս տի հետ, 
քան զի այդ ըն թաց քում ու ղեղն ա վե լի լավ է աշ խա տում և  
ա վե լի կրեա տիվ մտքեր են ծնվում:

Որ պես զի մեր աշ խա տանքն ա ռա վել թի րա խա յին և  արդ-
յու նա վետ լի նի՝ ո րո շել ենք ամ ռան ըն թաց քում ե րի տա սարդ-
նե րի շրջա նում մի հար ցում ի րա կա նաց նել և  հաս կա նալ, 
թե ինչ տի պի հմտութ յուն ներ կցան կա նա յին զար գաց նել, և  
ինչ մի ջո ցա ռում եր են մե զա նից սպա սում: Ուս տի, պի տի 
բո լոր ե րի տա սարդ նե րին, ով քեր կկար դան այս հոդ վա ծը, 
խնդրենք մաս նակ ցել մեր հարց մա նը:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAD7AoZu-
Kf-RCjGOYOJs7RM1Q5MyUJubJhdhWcc2nG7nQsNw/viewform

-Կարծում եմ՝ ավելորդ չի լինի 
տեղեկացնել համալսարանականներին, թե ինչ 
հիմունքներով է հնարավոր միանալ ձեր թիմին։

-Մեր մասին տեղեկանալու, մեր գործունեությանը 
հետևելու  և երիտասարդների համար օգտակար տարբեր 
նյութեր գտնելու համար բոլորը կարող են հետևել մեր 
ֆեյսբուքյան էջին https://www.facebook.com/YRUnion/, իսկ 
թի մին միա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է լրաց նել ան դա մակ-
ցութ յան հար ցա թեր թի կը, ո րից հե տո մենք կհրա վի րենք մեր 
նիս տին:

h t t p s : / / w w w . c o g n i t o f o r m s . c o m / Ե Պ Բ Հ Ե ր … /
եհմանդամակցությանդիմում  

Հարցազրույցը՝ ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
Լուսանկարները՝ Երիտասարդ հետազոտողների 

միության արխիվից

Հարցազրույց



«...ԵՊԲՀ-ԻԼԱՎԱԳՈՒՅՆ

ՊԱՐԳևԸՄԱՐԴԻԿԵՆ...».
Ա ՄԱԼ ՅԱ  ՄԱ ՆՈՒ ՍԱՋ ՅԱՆ

Ա պա գա բժիշկ Ա մալ յա  Մա նու սաջ յանն ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ  կուր սի ու սա նող է: Ար-
մա վի րի մար զի  Մե ծա մոր քա ղա քից է։ Ն րա խոս քով՝ 
սո վո րա բար բժշկա կան հա մալ սա րան ըն դուն ված ու սա-
նող ներն ու նե նում են գե ղե ցիկ ու ռո ման տիկ պատ մութ-
յուն այն մա սին, թե ինչ պես են ման կութ յու նից ե րա զել 
դառ նալ բժիշկ, ինչ պես են ա տամ հատ կին ստե տաս կոպ 
վերց րել և  այլն, բայց նա նման պատ մութ յուն չու նի։ 
 Հա մա լա րա նա կան լրա հո սին հետ ևող ներն վստա հա բար 
ար դեն հասց րել են ճա նա չել նրան մեր այլ հրա պա րա-
կումն ե րից։  Մինչև ա կանջ նե րի ծայ րը և՛ հա մալ սա րա նին, 
և՛ բժշկութ յա նը սի րա հար ված ա պա գա բժիշկն այս ան գամ 
պատ մում է, որ պես ու սա նող՝ իր ակ տիվ գոր ծու նեութ յան 
և  այլ թե մա նե րի մա սին։ 

-Ող ջույն, Ա մալ յա, այս ան գամ «Ա պա գա բժիշկ» թեր թի շա-
պի կին քո նկարն է լի նե լու: Ի՞նչ մտա ծե ցիր, երբ ի մա ցար այդ 
մա սին:

-Ող ջույն: Ի հար կե, ա ռա ջին զգա ցո ղութ յունս հպար տութ յունն 
էր, քա նի որ միշտ տե սել եմ իմ ա վագ ըն կեր նե րին հա մալ սա րա-
նա կան թեր թի շա պի կին ու հիա ցել եմ, որ ի րենց աշ խա տա սի-
րութ յան ու նպա տա կաս լա ցութ յան շնոր հիվ հա սել են այն պի սի 
հա ջո ղութ յուն նե րի, որ ի րենց մա սին գրվում է «Ա պա գա բժիշկ» 
թեր թում: Այս ան գամ հերթն իմ է, ու դա ցույց է տա լիս, որ աշ-
խա տանքն ու ու սա նո ղա կան ակ տի վութ յու նը եր բեք անն կատ չեն 
մում: Իսկ երբ գի տակ ցե ցի, որ պի տի լու սան կար վեմ (չեմ սի րում 
այդ գործն ու ա հա վոր լար վում եմ) ու հա մալ սա րա նի բո լոր անկ-
յուն նե րում տես նեմ իմ նկա րը, հետ ևա բար լու սան կար չին բարդ 
աշ խա տանք էր սպաս վում:

-Ա վար տա կան կուր սում ես սո վո րում: Ի՞նչ զգա ցո ղութ յուն ներ 
են ա ռա ջա նում, երբ մտա ծում ես, որ սա վեր ջին տա րին է որ-
պես՝ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող:

- Դեռ այդ հան գա ման քի վրա չեմ կենտ րո նա ցել: Որ ևէ ա ռանձ-
նա հա տուկ զգա ցո ղութ յուն չու նեմ, պար զա պես գնում եմ հեր թա-
կան ցիկ լի դա սե րին ու զբաղ վում՝ իմ մյուս գոր ծե րով:  Կար ծում 
եմ՝ ա վար տե լու զգա ցո ղութ յու նը կգա 2-րդ  կի սամ յա կի ըն թաց-
քում, երբ կսկսենք պե տա կան քննութ յուն նե րին նա խա պատ-
րաստ վել:

-Ար դեն կողմ ո րոշ վել ե՞ս նեղ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան 
հար ցում:

- Ցա վոք՝ դեռ ոչ, ու դա ինձ ա մե նա շատ հու զող հարցն է ար-
դեն եր կար ժա մա նակ:  Բազ մա թիվ գոր ծոն ներ է պետք հաշ վի 

առ նել:  Նա խա սի րութ յուն ներս, աշ խա տա շու կա յի պա հան ջար կը, 
բաց վող հե ռան կար նե րը:  Կար ծում եմ այն օ րը, երբ կկա րո ղա նամ 
հա մադ րել այս ա մենն ու ո րո շում կա յաց նել՝ ինձ հա մար իս կա-
կան տոն կդառ նա:

-Կ պատ մե՞ս ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րութ-
յամբ կարճ ժա մա նակ ա ռաջ Ար ցախ կա տա րած այ ցի մա սին։ 

- Հիա նա լի ու ղե ևո րութ յուն էր: Ինձ ա ռա ջար կե ցին ԵՊԲՀ պրո-
ֆե սոր նե րի հետ գնալ ե ռօր յա աշ խա տան քա յին այ ցի, ո րի ըն թաց-
քում պետք է լի նեինք  Վար դե նի սի և ԼՂՀ-ի հի վան դա նոց նե րում: 
Պ րո ֆե սոր նե րը խորհր դատ վութ յուն էին ա նում պա ցիենտ նե րի 
հետ, իսկ մեր գործն, ինչ պես միշտ, ի րեն ցից սո վո րե լու հնա-
րա վո րութ յու նից հեր թա կան ան գամ օգտ վելն էր:  Հիմ ա կա նում 
ու ղեկ ցել եմ ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի վա րիչ 
 Վի գեն Ա րա յի Ա սո յա նին: Ն ման մար դու հետ շփվելն ու խորհր-
դատ վութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լը մեծ հա ճույք էր ինձ հա մար: 

 Շատ էի տպա վոր վել:  Վար դե նի սի հի վան դա նո ցում շեն քա յին 
պայ ման նե րը շատ վատն էին, ու այդ պայ ման նե րում բժիշկ ներն, 
ի րոք, հե րո սա կան աշ խա տանք էին կա տա րում:  Մենք հա ճախ 
ենք բո ղո քում, ե թե որ ևէ լսա րա նի պա տե րից մե կի վրա մի ճաք 
է լի նում, ո րով հետև սո վոր ենք ի դեա լա կան պայ ման նե րի ու մո-
ռա նում ենք, որ բժշկի կո չու մը կրող շատ մար դիկ պար զա պես 
տար րա կան հար մա րութ յուն նե րից զուրկ պայ ման նե րում են կա-
տա րում ի րենց ա մե նօր յա աշ խա տան քը: 

Ինձ շատ դուր ե կավ ԼՂՀ-ի հան րա պե տա կան հի վան դա նո ցը: 
 Կար ծես ա մե րիկ յան բժշկա կան ֆիլ մե րի հի վան դա նոց նե րից մե-
կում լի նեինք: Իր ողջ ծա վա լով ու հզո րութ յամբ աշ խա տե լու դեպ-
քում, վստահ եմ՝ այդ հի վան դա նո ցը կա րող է դառ նալ ա ռող ջա-
պա հա կան տա րա ծաշր ջա նա յին կենտ րոն: 

 Հիա նա լի էր կազ մա կերպ ված նաև Ս տե փա նա կեր տի «Ար ևիկ» 
ման կա կան հի վան դա նո ցի աշ խա տան քը: Ա մեն ինչ հա մա կարգ-
ված էր ու ա ռա վե լա գույնս հա մա պա տաս խան պա հանջ վող նոր-
մե րին:

 Կար ծում եմ՝ նման այ ցե րը շատ կար ևոր են, քա նի որ հնա-
րա վո րութ յուն են տա լիս ծա նո թա նալ մեզ զու գա հեռ գո յութ յուն 
ու նե ցող ի րա կա նութ յա նը, ծա նո թա նալ մար զա յին բժիշկ նե րի 
խնդիր նե րին ու հա մա գոր ծակ ցութ յան եզ րեր փնտրել:  Պա րոն 
Ա սո յա նը այն տեղ ո րո շեց, որ կկազ մա կեր պի սե մի նար ներ մար-
զա յին բժիշկ նե րի հա մար, ո րոնց ըն թաց քում կքննարկ վեն մի 
շարք հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման ժա մա նա կա կից սկզբունք նե-
րը: Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում ինքս էլ սի րով կմաս նակ ցեմ:

 Բա ցի աշ խա տան քա յին այ ցե րից ժա մա նակ ու նե ցանք նաև 
շրջել Ս տե փա նա կեր տում, գնա ցինք  Գան ձա սար, ծա նո թա ցանք 
Ար ցա խի շքեղ բնութ յան հմայ քին ու հա մեղ խո հա նո ցին: Ա ռա ջին 
ան գամ էի այն տեղ լի նում: Շ նոր հա կալ եմ նման հնա րա վո րութ-
յան հա մար:
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- Վեր ջերս ֆեյս բու քում հրա պա րա կում էիր ա րել, որ տեղ աս-

վում էր, որ շու տով 4-րդ լ սա րա նում հե տաքր քիր բան է լի նե լու: 
Կ պատ մե՞ս ին չի մա սին է խոս քը:

-4-րդ լ սա րա նը դեռ ա ռա ջին կուր սից, երբ այն տեղ հա տակն 
ան տա նե լի «ճռռում» էր, ե ղել է իմ ա մե նա սի րե լի լսա րա նը: Երբ 
ի մա ցա, որ այն պատ րաստ վում են վե րա նո րո գել, շատ ու րա խա-
ցա ու ո րո շե ցի, որ ան պայ ման այն տեղ զե կու ցում եմ ու նե նա լու: 
Այդ ժա մա նակ դեռ չկա յին քեյ սե րի խումբն ու դրա հե տա գա զար-
գա ման հետ կապ ված մեր պլան նե րը: Ի հար կե, հիա նա լի է՝ կլի-
նի կա կան դեպ քե րը քննար կել օն լայն հար թա կում, ու դա լի նե լու է 
շա րու նա կա կան, սա կայն կար ևո րում եմ նաև «կեն դա նի» հան դի-
պում երն ու շփու մը: Դ րա հա մար 4-րդ լ սա րա նը հիա նա լի պայ-
ման ներ ու նի, ու շատ շնոր հա կալ եմ հա մալ սա րա նի ղե կա վա-
րութ յա նը, ո րը մեր կող մից հե տաքր քիր ծրա գիր ներ կա յաց նե լու 
դեպ քում՝ խոս տա ցել է տրա մադ րել այն: Այս պա հին փնտրտու քի 
մեջ ենք:  Փոր ձում ենք ստեղ ծել հնա րա վո րինս հե տաքր քիր ձևա-
չափ, որ պես զի հան դի պում ե րը լի նեն և՛ հե տաքր քիր, և՛ արդ յու-
նա վետ ու նպաս տեն մեր գի տե լիք նե րի կի րառ մանն ու նոր գի տե-
լիք ներ ձեռք բե րե լուն:  Կար ծում եմ՝ այս գոր ծում մեզ կօգ նեն մեր 
դա սա խոս նե րը:  Դեռ փա կագ ծեր չեմ բա ցի: Երբ ա մեն ինչ պատ-
րաստ լի նի՝ ու սա նող ներն ան մի ջա պես կտե ղե կա նան ու ակն կա-
լում եմ նրանց ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը, քա նի որ այս ա մենն 
ար վում է նրանց հա մար:

- Գի տեմ, որ նաև ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի հա մա նուն 
գի տա կան ա կում բի կոր դի նա տորն ես: Ի՞նչ գոր ծու նեութ յուն ես 
ծա վա լում այն տեղ: 

-Ա յո, ար դեն մոտ մեկ տա րի զբաղ վում եմ ախ տա ֆի զիո լո գիա-
յի գի տա կան ա կում բի աշ խա տանք նե րի կոր դի նաց մամբ: Ինձ 
հա մար և՛ մեծ պա տիվ, և՛ շատ մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն է 
նման հիմ ա րար ամ բիո նի գոր ծու նեութ յան մի մա սին կը լի նել: 
Այս պա հին գի տա կան 2 հե տա զո տութ յան վրա ենք աշ խա տում: 
 Հույս ու նեմ, որ դրանք կա վար տենք մինչև նո յեմ բեր ու կսկսենք 
այլ հե տա զո տութ յուն ներ ևս:  Պար բե րա բար ու նե նում ենք հան-
դի պում եր ու journal-club-ներ, ո րոնց ըն թաց քում քննար կում 
ենք բազ մա թիվ թե մա ներ ու փոր ձում ենք ախ տա ֆի զիո լո գիա յի 
ան սահ ման տիե զեր քում նոր բա ցա հայ տում եր ա նել:  Վեր ջերս 
կազ մա կերպ ված հան դիպ մա նը ծա նո թա ցա 3-րդ  կուր սե ցի նե րի 
հետ, ո րոնք նոր են անց նում ա ռար կան և  ցան կա նում են մաս-
նակ ցել գի տա կան ա կում բի գար ծու նեութ յա նը:  Հու սով եմ՝ կկա-
րո ղա նամ մո տի վաց նել նրանց ու օ րի նակ հան դի սա նալ, որ բա ցի 
ա մե նօր յա դա սե րից ու քննութ յուն նե րից մտա ծեն նաև հա վել յալ 
գրա կա նութ յուն ու գի տա կան հոդ ված ներ կար դա լու, ինչ պես 
նաև զե կույց նե րով հան դես գա լու մա սին:

-Ն կա տել եմ, որ նաև ակ տի վո րեն մաս նակ ցում եք հա յա լե զու 
« Վի քի պե դիան» բժշկա կան հոդ ված նե րով հարս տաց նե լով: 

-Ա յո, ար դեն մի քա նի բժշկա կան հոդ ված ներ եմ թարգ մա նել 
հա յա լե զու « Վի քի պե դիա յի» հա մար, քա նի որ խիստ կար ևո րում 
եմ հան րութ յան հա մար մատ չե լի և  հա վաս տի բժշկա կան ին-
ֆոր մա ցիա յի առ կա յութ յու նը: « Վի քի պե դիա յի» հա յաս տան յան 
գրա սեն յա կը պար բե րա բար վորք շո փեր է կազ մա կեր պում մեզ 
հա մար ու դրա նով խթա նում մեր հե տաքրքր վա ծութ յունն այդ 
գոր ծում: Ար դեն թարգ մա նած հոդ ված նե րիցս են՝ քաղց կե ղը, 
խոս լե ցիս տի տը, սի ֆի լի սը, հղիութ յու նը, տու բեր կու լո զը և  այլն, 
իսկ այս պա հին թարգ մա նում եմ պրեէկ լամպ սիա յի մա սաին հոդ-
վա ծը:  Սա շա րու նա կա կան է լի նե լու ու ա զատ ժա մա նակ ու նե-
նա լու դեպ քում փոր ձե լու եմ մե ծաց նել իմ ներդ րում այդ հան րօ-
գուտ գոր ծում: 

-Որ պես ա վար տա կան կուր սի ու սա նող՝ ի՞նչ խոր հուրդ կտաս 
ցածր կուր սե րի ու սա նող նե րին:

- Լա վա գույն խոր հուր դը, որ կա րող եմ տալ՝ լավ սո վո րել՝ չթե-
րագ նա հա տե լով տե սա կան ա ռար կա նե րի կար ևո րութ յու նը մաս-
նա գի տա կան ող նա շա րի ձևա վոր ման հար ցում: Ա ռա ջին 3 կուր-
սե րի ա ռար կա ներն այն հիմքն են, ո րի վրա մենք կա յա նա լու ենք՝ 
որ պես մաս նա գետ:  Բաց թո ղած յու րա քանչ յուր թե մա հե տա գա-
յում այլ բաց թո ղում ե րի շարք է ա ռա ջաց նում, ո րը դժվար է լի-
նում լրաց նել:  Բա ցի այդ՝ խոր հուրդ կտամ ան պայ ման զբաղ վել 
անգ լե րե նով՝ ա ռանց մեկ օր ան գամ հե տաձ գե լու: Ի րենց միշտ 
թվա լու է, որ տվյալ պա հին շատ են զբաղ ված և  անգ լե րե նի հա-
մար ա վե լի հար մար ժա մա նակ կգտնեն, բայց ո՛չ, ա մեն հա ջորդ 
կուրս միայն ա վե լաց նում է զբաղ վա ծութ յու նը, իսկ ա ռանց անգ-
լե րե նի ար դի աշ խար հում հնա րա վոր չէ բժիշկ դառ նալ (չնա յած 
հա մալ սա րանն ա վար տել հնա րա վոր է):

-Եվ վեր ջում խնդրում եմ պա տաս խա նես մեր բլից-հարց մա նը։
-Ա մե նա սի րե լի կուր սը
-3-րդը, սի րով նո րից կկրկնեի։
-Ա մե նա բարդ կուր սը
-Ա դապ տա ցիա յի ա ռու մով՝ 1-ին, իսկ ռո տա ցիա յի ա ռու մով՝ 

4-րդ։ 
-Ա մե նա սի րե լի տե սա կան ա ռար կան
-Ախ տա ֆի զիո լո գիա։
-Ա մե նա սի րե լի կլի նի կա կան ա ռար կան
- Հա վա նա բար՝ գի նե կո լո գիա։ 
- Հա մալ սա րա նի ա մե նա սի րե լի վայ րը
-Ըն թեր ցաս րահ։
-Ա մե նադժ վար քննութ յու նը
- Միան շա նակ՝ ման րէա բա նութ յան քննութ յու նը, ու կար ծում եմ՝ 

բո լո րի հա մար է այդ պես։ 
-Ի՞նչն է ա մե նա շատն օգ նում հաղ թա հա րել դա սապ րո ցե սի 

դժվա րութ յուն նե րը
- Սուր ճը
-Գլ խա վոր ձեռք բե րումդ հա մալ սա րա նա կան տա րի նե րի ըն-

թաց քում
- Միշտ ա սել եմ ու կա սեմ՝ ԵՊԲՀ-ի լա վա գույն պարգ ևը մար-

դիկ են, ո րոնց գտել եմ այս տեղ՝ հա մա կուր սե ցի ներս, ըն կեր ներս, 
դա սա խոս ներս: Ի րոք, շնոր հա կալ եմ ճա կա տագ րին, որ այս տեղ 
եմ, այս մարդ կանց շրջա պա տում ու որ ի րենք իմ կյան քի մի մաս-
նիկն են:

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



 Գե րա սիմ  Մար գար յա նը  Տա վու շի մար զի սահ մա նա մերձ 
 Պա ռա վա քար գյու ղից է։ Այս ու սում ա կան տա րում ըն դուն վել 
է Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ։ Ա սում է, 
որ դեռ չի ո րո շել հե տա գա յում բժշկա կան ինչ նեղ մաս նա գի-
տութ յուն է ընտ րե լու։  Բուհ է ըն դուն վել բարձր միա վոր նե րով։ 
« Մայրս մաս նա գի տութ յամբ բժշկու հի է, թե րապևտ, ըն տա-
նե կան բժիշկ, ման կուց մե ծա ցել եմ բժշկա կան մի ջա վայ րում։ 
 Հա վա նա բար, դա էր գլխա վոր պատ ճա ռը, որ ո րո շե ցի բժիշկ 
դառ նալ»,- խոս տո վա նում է բժշկա կան հա մալ սա րա նի ա ռա ջին 
կուր սի ու սա նո ղը։  Գե րա սիմ  Մար գար յա նի կար ծի քով, բժշկի 
մաս նա գի տութ յու նը մշտա պես պա հանջ ված է, հատ կա պես 
Եր ևա նից մոտ եր կու հար յուր կի լո մետր հե ռա վո րութ յան վրա 
գտնվող սահ մա նա մերձ շրջա նում։ «Ի հար կե դեռ վաղ է խո սել 
այդ մա սին, բայց ա մեն դեպ քում, ո րո շել եմ սո վո րե լուց հե տո 
վե րա դառ նալ գյուղ, իմ մաս նա գի տութ յա նը զու գա հեռ, նաև 
ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ հան դես գալ, օգ նել, որ մեր 
փոքր շրջա նում ևս  զար գա նա բժշկութ յու նը, որ ևէ մաս նա գե տի 
խնդիր չլի նի»,-նշում է  Գե րա սիմ  Մար գար յա նը։  Պա ռա վա քար 
գյու ղի ամ բու լա տո րիան ու նի մաս նա գետ նե րի հա մալր ման կա-
րիք։  Հի շում է, թե ինչ պես մի քա նի տա րի ա ռաջ ադր բե ջա նա-
կան զի նու ժը սկսեց գնդա կո ծել  Պա ռա վա քա րը, ին չի հետ ևան-
քով մի կին զոհ վեց, ե ղան նաև վի րա վոր ներ։ Ա հա նաև նման 
դեպ քերն էին, որ ամ րապն դե ցին  Գե րա սի մի ո րո շու մը՝ ընտ րել 
այն պի սի մաս նա գի տութ յուն, ո րով կա րող է օգ նել մարդ կանց։ 
Դպ րո ցում սո վո րե լու տա րի նե րին, երբ ար դեն ընտ րել էր, որ 
բժիշկ է դառ նա լու, մշտա պես օգ նում էր մայ րի կին՝ բու ժօգ նութ-
յուն ցու ցա բե րել մարդ կանց, ո րոնք դի մում էին ի րենց։ «Ո րո շա-
կի փորձ այդ ա ռու մով ու նեմ»,- ա սում է  Գե րա սիմ  Մար գար յա նը։ 
 Պա ռա վա քար գյու ղից այս տա րի միայն  Գե րա սիմ է ըն դուն վել 
բժշկա կան հա մալ սա րան։ Իսկ  Բեր դի տա րա ծաշր ջա նից այս 
տա րի ԵՊԲՀ է ըն դուն վել ութ դի մորդ, ո րոնք կսո վո րեն Ընդ-
հա նուր բժշկութ յան և ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե րում։ 
 Սահ մա նա մերձ  Պա ռա վա քար գյու ղից վեր ջին ան գամ Եր ևա-
նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան դի մորդ էր ըն դուն վել  
տա սը տա րի ա ռաջ։  Գե րա սիմ  Մար գար յա նի խոս քով, հա մագ-
յու ղա ցի բժիշկն ընտ րել է վնաս ված քա բա նի մաս նա գի տութ յու-
նը և  այժմ հա ջո ղութ յամբ աշ խա տում է։  2019-2020 թթ.  ու սում-
նա կան տա րին  Գե րա սիմ  Մար գար յա նը սկսում է ա պա գա յի 
հան դեպ մեծ ակն կա լիք նե րով, որ բու հից վերց նի հնա րա վո-
րինս շատ գի տե լիք, ձեռք բե րի հմտութ յուն ներ՝ հե տա գա յում 
հայ րե նի քին ծա ռա յեց նե լու նպա տա կով։ 

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՏԱՎՈՒՇԻՄԱՐԶԻՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ

ՊԱՌԱՎԱՔԱՐԳՅՈՒՂԻ

ԲԺՇԿԱԿԱՆՄԱՅՐԲՈՒՀԻ

ԱՅՍՏԱՐՎԱՄԻԱԿՈՒՍԱՆՈՂԸ
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The solemn session of the Scientific Council of 
Mkhitar Heratsi State Medical University was marked 
by the Hippocratic Oath of Alumni. 923 YSMU alum-
ni swore to abide by the doctor's title, proudly wear-
ing the white medical uniform. 

YSMU Rector, Professor Armen Muradyan ad-
dressed the graduates and noted that the day was 
memorable and symbolic. “I want you to be happy, 
remembering that you are a graduate of a univer-
sity called “Heratsi”.Hope you will have the peace 
of mind to share in the care of others, be healthy, 
in order to treat your patients with endless care 
as well as prosper, as your path should not be in 
the field of materialism but serve the community, 
"said the rector, advising not to forget teachers and 
the university. In their welcoming remarks, YSMU 
alumni noted that combining everyone's efforts will 
be a cornerstone not only for medicine but also for 
solving health problems. Students who passed the 
graduation exams thanked all those who embod-
ied all that bears the high name of "Medical Uni-
versity". They proudly emphasized that professors 
and lecturers by educating them, have transferred 
knowledge, skills, medical ethics norms, thus open-
ing new horizons where we need to continue to spe-
cialize and improve throughout their lives as success 
selects those who are trained. 

During the graduation evening of YSMU alumni a 
video was shown, where lecturers and students told 

SUCCESS CHOOSES THOSE 
WHO ARE PREPARED. 

YSMU GRADUATES TOOK 
HIPPOCRATIC OATH 
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about the way they have passed together. Wel-
coming future colleagues, renowned cardiologist 
Michael Adamyan emphasized that new doors are 
being opened , as everyone must choose a nar-
row specialty that will guide them throughout their 
lives. “A difficult road awaits you. I wish you to pass 
it on with dignity and honesty, because people can 
only be trusted with high professional skills and 
the ability to communicate properly, "he said, ex-
pressing confidence that this generation would be 
able to solve many of the challenges facing med-
icine. Vahan Artsruni, Chairman of YSMU Board 
of Trustees, stated that every YSMU graduate is 
associated with destiny. "The university has given 
you everything to enter society and be useful to 
the people, your families, and our state," he said, 
wishing the graduates professional achievements.

 Expressing high spirits to attendees, former 
YSMU alumnus Aram MP3 wished every graduate 
to take this path to become a good specialist and 
doctor. YSMU Indian alumni were distinguished by 
their activity, welcoming the participants through 
national dances. The evening was concluded with 
a 100-year-old university alumni who graduated 
from medical school more than half a century ago 
but continues to be at the forefront of educating 
future doctors. The solemn session of the Scien-
tific Council continued in the yard of the historical 
building of the Heratsi University Hospital Complex 
No. 1, where the celebration dedicated to the 25th 
anniversary of YSMU Military Medical Faculty was 
held, as well as, according to the tradition, YSMU 
Military faculty graduates and students who get 
scholarships received their diplomas.

Graduation



The celebration dedicated to the 25th anniversary of YSMU Mili-
tary Medical Faculty took place in the yard of the historical building 
of Heratsi University Hospital Complex No. 1, which started with a 
special march of the General Staff of the RA Armed Forces. On this 
solemn day, at a solemn meeting of the Scientific Council, renowned 
scholars of the Medical University and alumni of the Military Medical 
Faculty have traditionally received Hippocratic Oaths, receiving their 
graduation diplomas, entering a new, professional phase of life. 

According to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, it is highly 
symbolic to graduate from a medical university and wear a mili-
tary uniform, very responsible for serving under the Hippocratic and 

Military oath of office twice. "These people are undoubtedly 
strong and responsible, and I want them to carry out their 
responsible mission with dignity," the RA Prime Minister said. 
Referring to the foreign graduates, Nikol Pashinyan expressed 
hope that they had acquired the necessary knowledge, lived 
in their native environment and would henceforth become 
RA ambassadors in their countries, achieving successes that 
would make proud both of their relatives and friends, as well 
as the Armenian people. Prime Minister Nikol Pashinyan em-
phasized that the medical university is today the single most 
successful state university, reflecting the state's perception 
of the future of the higher education system. “I hope that 
YSMU, embarking on the path of internationalization, will 
expand this experience, which will be pursued by other uni-
versities of Armenia, making it attractive to foreign students. 
According to the Prime Minister, every citizen should feel that 

medical services are available to him, and it should be in 
reality. “As you can see, it is a priority for our government 
to prevent any citizen from returning to any health facility 
empty-handed. I want us together to create a situation 
where each doctor's hand is always open and ready to 
help, not only de jure but also de facto. This is our collec-
tive work, which we must do, "the prime minister said.

 Welcoming RA Prime Minister Nikol Pashinyan, ministers, 
law enforcement officials, ambassadors, defenders of the 
homeland, prominent and future doctors and participants 
of the event, YSMU Rector, Professor Armen Muradyan 
congratulated the graduates on the occasion of a 100-year 
history of a city hospital. "This building is our historical 
memory, it is not only a medical blacksmith, but also carri-
ers of military glory, as the heroes of the nation are being 
treated and treated here," the rector said, recalling the 

slogan "Don't harm". Armen Murdyan advised the graduates to always be the 
first, as the first one has no right to make a mistake. He assured the scientific 
council that these graduates would be the first. Today, only Armenia and Russia 
have military-medical faculties in the region, where specialists important for the 
homeland are trained to become military doctors. Their training forge, YSMU 
Military Medical Faculty, is 25 years old. Armenian Defense Minister David To-
noyan expressed confidence that YSMU graduates will do their best. "We have 
high expectations from you," the minister said, congratulating the graduates 

ITS HIGHLY RESPONSIBLE 
TO SERVE TWICE UNDER 

HIPPOCRATIC AND 
MILITARY OATHS
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on their graduation, as well as on the 25th anniversary of the 
creation of the Military Medical Faculty. 

By the order of David Tonoyan, a large number of YSMU 
professors were awarded diplomas, souvenirs, memorials 
and medals for their contribution to the long-term coopera-
tion with the Ministry of Defense of the Republic of Armenia, 
development of military-medical education and science. Ac-
cording to the decision of the Scientific Council, for the 25th 
anniversary of the establishment of YSMU Military Medical 
Faculty, Davit Tonoyan, Minister of Defense of the Republic 
of Armenia, was awarded the First Degree Order of Yerevan 
State Medical University after Mkhitar Heratsi. Director of the 
Center Haykuhi Minasyan was awarded the Order of the First 
Instance for effective work in the creation, development, re-
habilitation and wounded soldiers health rehabilitation center. 

YSMU is always obliged to honor the people who performed 
the deeds. Gold and silver medals named "Heratsi" 
have been awarded to prominent doctors who have 
served the homeland for many years, carrying the title 
of Doctor of Exemplary for each graduate. According 
to tradition, every year YSMU reports to the country's 
leadership. It was noted on this occasion that in line 
with the tradition of being an international education-
al institution, the Medical University has enrolled 1200 
students in the 2018-2019 academic year, including 
more than 300 foreigners from 36 countries. During 
the mentioned period 1008 students left for profes-
sional life. By modernizing  medical simulation cen-
ters, students' performance improved by 4.7Among 
the many achievements worth mentioning is the suc-
cess of Armenia and YSMU in the field of science in 
being recognized as the winner of the HORIZON 2020 
TWINNING program and receiving a $ 1 million grant. 
The Medical University has also received international 
institutional accreditation, has be-
come a CSTO military-medical train-
ing center, and the YSMU diploma 
has been recognized by another 
Sri Lanka country. Emphasizing the 
importance of the internationaliza-
tion process, the Medical University 
has received and honored 35 pro-
fessors, 7 honorary doctors and 3 
Nobel Laureates from one of the 
world's leading universities. Due 
to daily and productive work, the 
medical university has increased its 
own funds by 206%. According to 
YSMU Rector, Professor Armen Mu-
radyan, this whole had came to life 
within just 365 days with a help of 
healthy family consisting of 11,000 
people with 8,000 students, and 
3200 staff members. "Continuing to 
invest vigor and effort, 365 days later we will have a refurbished gym, give 
new life to centuries-old walls, build a doctors' park with our own hands, invest 
in state-of-the-art educational equipment, expand medical facilities, expand 
medical facilities, expand international literacy time, and we will focus on pedi-
atric problems, "said YSMU Rector, adding that YSMU will continue with smile, 
heart, soul and energy educate the new generation and heal people.

Graduation



53 high-achieving graduates of Mkhitar Heratsi State Medical University 
received diplomas of honors in the auditorium of the Artsakh Hero Rob-
ert Abajyan opened in the 100-year-old city hospital building. The diplo-
mas were solemnly presented by renowned professors, beloved lecturers 
and deans of the faculties .According to YSMU Rector Armen Muradyan, 
the graduation exams are fundamental and have fundamental importance, 
and they have done their best to comply with international standards. "We 
should be able to call you colleagues  with a calm conscience and be confi-
dent that you can accomplish all the goals for which you have gone through 
this difficult path," the rector said, stressing that it is a great honor for the 
doctor to justify that trust is a duty. 

Armen Muradyan expressed hope that such traditions would beautify the 
history of the medical university and be memorable for every student who 
graduated from the medical university. 

"Today will be the celebration dedicated to the 25th anniversary of YSMU 
Military Medical Faculty, as well as, according to tradition, YSMU nominees 
and graduates of the Military Medical Faculty will receive their diplomas. 
Long live to those who got diplomas of honors of Mkhitar Heratsi State Med-
ical University!  According to the teacher board standing at the foundations 
of the 100th year of establishment and success, every new generation is 
bound to be better than the previous one, and today's generation has such 
a great mission. The university's devotees called on future physicians who 
have graduated from advanced degrees to look only ahead, as medicine is 
based on experience as well as developing knowledge. “Always be guided 
by the 'Don't harm' principle. And this is possible if you have honorable 
teachers and knowledge, ”YSMU Rector Armen Muradyan concluded.

HIGH-ACHIEVING 
GRADUATES OF MKHITAR 
HERATSI STATE MEDICAL 
UNIVERSITY RECEIVED 

DIPLOMAS OF HONOURS
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“Scientific-Educational Center for Basic Brain Re-
search” of the Yerevan State Medical University after 
Mkhitar Heratsi has been recognized as the winner 
of the World Bank-funded “Improvement of Educa-
tion” Program; the grant is over USD 600,000. YSMU 
Vice-rector on Scientific Affairs, Professor Konstantin 
Yenkoyan, will establish a scientific-educational center 
based on the Neuroscience Laboratory. Including sci-
ence in education, it will contribute to the process of 
transformation from dominant teaching to research. 
According to Vice-rector Konstantin Yenkoyan, the 
project aims to create a modern and powerful infra-
structure, develop innovative neuroscience research, 
acquire modern teaching methods, and recruit high-
ly-qualified specialists. "With the establishment of the 
Center for Fundamental Brain Research, we expect to give new pace to 
the studies of Alzheimer's disease, autism and stroke by improving their 
quality," he said, stressing that it would be possible to increase the pro-
portion of research-oriented staff. The head of the scientific team also 
stated the importance of the integration of students in scientific research, 
as well as the development of research thinking among them. "The med-
ical and technical base of the Brain Science Research Center will serve as 
a platform for students from other universities as well as scientists from 
research centers," he said, adding that this is the second major victory 
this year after the “Horizon 2020 Twinning” program. According to Kon-
stantin Yenkoyan, this is a serious challenge for YSMU in the process of 
internationalization. "In a couple of years we will have achievements in 
science, which we can present to the world, while continuing our work 
in science, placing Armenia on the international map as a country with 
serious achievements in the field of medicine," added Vice-Rector, by 
stressing that the medical university has adopted a policy to develop basic 
brain research, thereby creating a center of excellence in brain research. 
Konstantin Yenkoyan noted that the creation of the neuroscience labora-
tory has become the first step of development, sustaining YSMU's victory 
in two major grant programs. The first grant project, “Horizon 2020 Twin-
ning”, is an educational, scientific, and political achievement for Armenia, 
complemented by a second grant to establish a "Brain Research Center 
for Fundamental Education". “In the first case, we will train staff working 
with right methodology, and in the second case we will supplement the 
material and technical base by acquiring a large number of equipments. 
Initially, we will provide the stream of students, and then they will learn 
how to conduct different research,” added the head of the scientific team. 
Combining science and education, YSMU also plans to create a platform 
for targeted seminars, discussions and meetings. This project will also 
launch a number of educational programs and trainings aimed at develop-
ing research skills. "We will continue our science development programs 
in all areas, adding new ones to our achievements," concluded Vice-Rec-
tor on Science, Professor Konstantin Yenkoyan.

YSMU SCHOLARS WON 
A MAJOR GRANT

Science
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