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Եր ևա նի և  մար զե րի ա վե լի քան 400 բժիշկ մաս նակ
ցե ցին ԵՊԲՀում անց կաց ված Ըն տա նե կան բժշկութ յան 
5րդ  գի տա ժո ղո վին, որն այս տա րի նվիր վել էր ըն տա
նե կան բժշկութ յան ամ բիո նի հիմ ադր ման 20ամ յա կին:

«Ի րա կան ա ռող ջա պա հութ յան հիմ քում կան խար գե
լում է ու ա ռող ջութ յան պահ պա նու մը»,ող ջու նե լով 
գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին՝ նշեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը: Ներ կա յաց նե լով «Տ ղա մար դու 
ա ռող ջութ յուն՝ ա ռողջ ըն տա նի ք» զե կույ ցը՝ պրո ֆե սո րը 
հան գա մա նա լից խո սեց տղա մար դու ա ռող ջութ յա նը վե
րա բե րող խնդիր նե րի մա սին:
 Նա ընդգ ծեց, որ հա ճախ ոչ միայն քա ղա քա կիրթ աշ

խար հում, այլև մաս նա գի տա կան շրջա նա կում խու սա
փում են քննար կել նման խնդիր նե րը, սա կայն  ա ռող
ջութ յա նը վե րա բե րող յու րա քանչ յուր հիմ ախն դիր 
վեր լու ծե լու դեպ քում է միայն հնա րա վոր կան խար գե
լել բար դութ յուն ներն ու գտնել լուծ ման ու ղի նե րը: Ն րա 
գնա հատ մամբ՝ յու րա քանչ յուր  ըն տա նի քի «ա ռող ջա
պա հութ յան նա խա րա րը» կինն է, և  հենց կնոջ ձեռ քե
րում է ըն տա նիքն ա ռողջ պա հե լու կար ևոր գոր ծա ռույ
թը:
Ըն տա նե կան բժշկութ յու նը  Հա յաս տա նում ներդր

վեց 1999ին` ա ռաջ նա յին բժշկա կան սպա սարկ ման 
արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լուն ուղղ ված պե
տա կան ռազ մա վա րութ յան շրջա նա կում:  Դեռ 1997
ին նա խա դիպ լո մա յին և  հետ դիպ լո մա յին կրթա կան 
ծրագ րե րում «Ըն տա նե կան բժշկութ յու ն» ա ռար կա յի 
ստեղծ ման նպա տա կով ԵՊԲՀ կազ մում հիմ ադր վեց 
ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիո նը: 1999ին ՀՀ ա ռող
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան հրա մա նով հաս տատ
վե ցին ըն տա նե կան բժշկութ յան մաս նա գի տութ յու նը և 

 մաս նա գի տութ յան ձեռք բեր մանն ուղղ ված կլի նի կա կան 
օր դի նա տու րա յի ծրա գի րը: Նույն թվա կա նին ԵՊԲՀ 
ամ բիոնն ըն դու նեց ըն տա նե կան բժշկութ յուն մաս նա գի
տութ յամբ ա ռա ջին կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին:

Ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե
սոր  Մի քա յել  Նա րի ման յանն ընդգ ծեց, որ ըն տա նե կան 
բժշկի ինս տի տու տը կա յա ցել է հատ կա պես մար զե րում: 
 Նա կար ևո րեց ա ռողջ մար դու, ինչ պես նաև ա ռող ջութ
յանն ուղղ ված գի տա կան ու կրթա կան ծրագ րե րի գա
ղա փա րը:

«Ըն տա նե կան բժշկութ յան ա կա դե միա կան միա վո
րու մ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան հա մա նա
խա գահ  Մա րի նա Օ հան յանն էլ ընդգ ծեց, որ 20 տար
վա հա ջո ղութ յուն նե րից են  ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին 
պահ պան ման օ ղա կի աշ խա տա կից նե րի հետ ա մուր 
կա պի ձևա վո րու մը, նաև շա րու նա կա կան մաս նա գի տա
կան զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
խթա նու մը:
 Գի տա ժո ղո վին զե կու ցում ե րով հան դես ե կան մաս

նա գետ ներ  Հա յաս տա նից, ՌԴից,  Բե լա ռու սից: Եր կօր
յա մի ջո ցառ ման ա վար տին գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե
րին հանձն վե ցին վկա յագ րեր:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆԱՄԲԻՈՆԻ

20-ԱՄՅԱԿԻՆՆՎԻՐՎԱԾԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Ի րա կան ա ռող ջա պա հութ յան  
հիմ քում կան խար գե լումն է ու  
ա ռող ջութ յան պահ պա նու մը։

Գիտություն



  Հայ կա կան ու րո լո գիա կան ա սո
ցիա ցիա յի 19րդ  տա րե կան գի
տա ժո ղո վը ԵՊԲՀում հա մախմ
բել էր Եվ րո պա յի, ԱՄՆի, ՌԴի և 
Վ րաս տա նի հա մաշ խար հա յին ճա
նա չում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի: 
 Գի տա ժո ղովն իր ներ կա յութ յամբ 
պատ վել էր Եվ րո պա կան ու րո լո
գիա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ 
Ք րիս տո ֆեր  Չա փը լը: 
Ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Ար թուր 

Գ րաբս կին, ներ կա յաց նե լով գի
տա ժո ղո վի ծրա գի րը, նշեց, որ հիմ
նադ րու մից ի վեր մաս նա գի տա կան 
միա վո րում ընտ րել է հա մաշ խար
հա յին ա ռա ջա դեմ ու րո լո գիա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ մաս

նա գի տա կան ին տեգր ման ու ղին՝ 
փոր ձե լով հնա րա վո րութ յուն նե րի 
սահ մա նում փո խա ռել աշ խար հի 
ա ռա ջա դեմ փոր ձը: Ար դեն 19 տա
րի է, ինչ  Հայ կա կան ու րո լո գիա կան 
ա սո ցիա ցիան ա նընդ մեջ կազ մա
կեր պում է ա մե նամ յա հա վաք ներ, 
ո րոնք վկա յում են  Հա յաս տա նի 
ու րո լոգ նե րի մաս նա գի տա կան 
ո րա կի, կազ մա կերպ վա ծութ յան և 
 հա մախմբ վա ծութ յան մա սին:  Նա 
հայտ նեց նաև, որ ու րո լոգ նե րը 
պատ րաս տա կամ են միա նա լու մեկ 
օր վա վի րա հա տութ յուն նե րի գու
մա րը զին հաշ ման դամ ե րի վե րա
կանգ նո ղա կան կենտ րո նի նո րոգ
մա նը տրա մադ րե լու նա խա ձեռ նութ
յա նը: 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը 

նշեց, որ 19 տար վա ըն թաց քում 
 Հայ կա կան ու րո լո գիա կան ա սո ցիա
ցիա յին հա ջող վեց ա ռա ջա տար դիր
քեր զբա ղեց նել՝ անց նե լով ծանր, 
բայց պատ վա բեր ճա նա պարհ: 
Ն րա խոս քով՝ ա ռա ջին ան գամ է, 

որ ա սո ցիա ցիա յի տա րե կան ժո ղո
վը գու մար վում է ա ռանց ա վագ գոր
ծըն կե րոջ, պրո ֆե սոր Ի վան Ա ղա
ջան յա նի, ով կանգ նած էր ոչ միայն 
այս մաս նա գի տա կան միա վոր ման 
ստեղծ ման, այլև մեր երկ րում ու րո
լո գիա յի կա յաց ման ու զար գաց ման 
ա կունք նե րում: Ար մեն  Մու րադ յանն 

ընդգ ծեց, որ ա սո ցիա ցիան ա ռա
ջի կա յում ևս  զար գա նա լու է մի
ջազ գայ նաց ման ճա նա պար հով և 
 հա մա հունչ այն ձեռք բե րում ե րին, 
ո րոնք այ սօր աշ խար հում կան ու րո
լո գիա յի ո լոր տում: Ու րո լոգ, պրո ֆե
սոր  Սեր գեյ  Ֆա նարջ յանն էլ ներ կա
յաց րեց Ի վան Ա ղա ջան յա նի մաս
նա գի տա կան ու ղին, ու րո լո գիա յի 
նա հա պե տի կա տա րած աշ խա տան
քը:

Ա սո ցիա ցիա յի կազ մա կեր պա
կան կո մի տեի նա խա գահ Ա րեն 
 Բաբ լում յա նը շեշ տեց, որ ա մե նամ
յա գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցում են 
մար դիկ, ով քեր ան տար բեր չեն մեր 
երկ րում ու րո լո գիա յի զրա գաց ման 
հե ռան կա րին:
 Տե ղի և  ար տերկ րից ժա մա նած 

մաս նա գետ նե րը կար դա ցին դա սա
խո սութ յուն ներ՝ նվիր ված ու րո լո
գիա կան ար դի խնդիր նե րին: 
Ու րո լոգ նե րի խոս քով՝ տա րե կան 

հա վաք նե րը ա մե նամ յա մաս նա
գի տա կան ա մե նա լուրջ ստու գա
տեսն են թե՛ ան հատ մաս նա գետ 

ու րո լոգ նե րի, թե՛ 
 Հա յաս տա նի ու րո
լո գիա կան հա մայն
քի հա մար, քա նի որ 
թույլ են տա լիս վեր
լու ծել յու րա քանչ յուր 
տար վա ըն թաց քում 
կա տա րած աշ խա
տան քը, ար ձա նագ
րել ձեռք բե րում երն 
ու բաց թո ղում ե րը, 
հստա կեց նել գե րա
կա յութ յուն նե րը և 
 նա խագ ծել հե տա գա 
զար գա ցու մը:

ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ՝ՆՎԻՐՎԱԾ

ԻՎԱՆԱՂԱՋԱՆՅԱՆԻՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

Գիտություն

19 տար վա ըն թաց քում  Հայ կա կան ու րո լո գիա կան ա սո
ցիա ցիա յին հա ջող վեց ա ռա ջա տար դիր քեր զբա ղեց նել՝ 
անց նե լով ծանր, բայց պատ վա բեր ճա նա պարհ։



ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՇԱՐԺԻՉՈՒԺՆԵՆ

Գիտություն

 Հոկ տեմ բե րի 19ին տե ղի ու նե ցավ 
գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր պրո
ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նի՝ 
ե րի տա սարդ նե րի հետ ա վան դույթ 
դար ձած հան դի պու մը: Պ րո ռեկ տո
րը ներ կա յաց րեց հա մալ սա րա նի 
որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յու նը 
գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք
նե րում ե րի տա սարդ նե րի ներգ րավ
ման և ն րանց աշ խա տանք նե րի 
խրա խուս ման ուղ ղութ յամբ` հա տուկ 
շեշ տե լով ազ դե ցութ յան գոր ծո նով 
ամ սագ րե րում տպագ րութ յան կար
ևո րութ յու նը, դրա դե րը պաշտ պա
նութ յուն նե րի և  դա սա խո սի կար գա
վի ճա կի փո փոխ ման դեպ քում, ինչ
պես նաև ազ դե ցութ յան գոր ծո նով 

ամ սագ րե րում տպագ րութ յան 
խրա խուս ման հա մա կար գի 
ներդ րու մը։
 Հան դիպ ման ըն թաց քում 

Ե րի տա սարդ հե տա զո տող
նե րի միութ յան նա խա գահ 
 Մա րիամ  Մով սիս յա նը ե րի տա
սարդ նե րին ներ կա յաց րեց վե
րածն ված կա ռույ ցի նպա տա կը 
և  կի սամ յա կի ըն թաց քում նա
խա տես վող աշ խա տանք նե րը:
 Հայտ նա բե րել և  հա մախմ բել 

էն տու զիազ մով և  գի տութ յան հան
դեպ սեր ու նե ցող ե րի տա սարդ նե
րին, ինչ պես նաև աշ խա տանք ներ 
տա նել ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում 
գի տա կան գրագ րութ յան բարձ րաց
ման ուղ ղութ յամբ.  Սա է լի նե լու կա
ռույ ցի հիմ ա կան ա ռա քե լութ յուն նե
րից մե կը։
 Հան դիպ ման ա վար տին ե րի տա

սարդ նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե
ցան ի րենց հար ցերն ուղ ղել պրո
ռեկ տո րին և  բարձ րա ձայ նել ի րենց 
առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի և  ա ռա
ջարկ նե րի մա սին։ Պ րո ռեկ տո րը 
կոչ ա րեց ե րի տա սարդ նե րին ա վե
լի նա խա ձեռ նող լի նել, ակ տի վո րեն 

մաս նակ ցել Ե րի տա սարդ հե տա զո
տող նե րի միութ յան աշ խա տանք նե
րին և  ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց նել 
ոչ միայն նման հան դի պում ե րի 
ըն թաց քում, այլև ա մե նօր յա աշ խա
տան քա յին գոր ծըն թա ցում։

Հայտ նա բե րել և  հա մախմ բել էն տու զիազ մով և 
 գի տութ յան հան դեպ սեր ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րին, 
ինչ պես նաև աշ խա տանք ներ տա նել ե րի տա սարդ նե րի 

շրջա նում գի տա կան գրագ րութ յան բարձ րաց ման  
ուղ ղութ յամբ։

 ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի 20172018 ուս տար վա 
ա ռա ջին նիս տի օ րա կար գի ա ռա ջին հար ցը նվիր ված 
էր բա նա կից զո րացր ված ու սա նող նե րի հա մար ծրագ
րա յին փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած 
ա ռար կա յա կան տար բե րութ յուն նե րի հանձն ման հնա
րա վո րութ յա նը:
 Հաս տատ վեց ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի աշ խա

տան քա յին պլա նը:
Պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ու շադ րութ յա նը 

ներ կա յաց վեց ԵՊԲՀ նոր կայ քը:
 Գի տա կան խորհր դի նիս տում անդ րա դարձ կա տար

վեց նաև ու սում ա կան գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող 
հար ցե րի:

ԳԻՏԱԿԱՆԽՈՐՀՐԴԻՀԵՐԹԱԿԱՆՆԻՍՏԸ



ԵՊԲՀ-ՈՒՄՏԵՂԻՈՒՆԵՑԱՎ«ՏԵՄՊՈՒՍԻ»

«ՎԵՐԻՏԱՍ»ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ

ԾՐԱԳՐԻԱՄՓՈՓԻՉՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ

Գիտություն

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում անց կաց վեց Եվ րո պա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից ֆի նան սա վոր վող «ՏԵՄՊՈՒ ՍԻ» 
«ՎԵՐԻՏԱ Ս»  « Բարձ րա գույն կրթութ յան եր րորդ աս տի ճա
նի կա ռուց ված քա յին զար գա ցում՝ հա մա ձայն  Զալց բուր գի 
սկզբունք նե րի» դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի ամ փո փիչ հա
մա ժո ղո վը:
Ն շենք, որ ԵՊԲՀն 2013 թվա կա նի դեկ տեմ բե րից հա մա

կար գում է դրա մաշ նոր հա յին այս ծրա գի րը, ո րի հիմ ա կան 
նպա տակն է բա րե լա վել բարձ րա գույն կրթութ յան եր րորդ 
աս տի ճա նը՝ այն հա մադ րե լով Եվ րո պա կան ո րա կա վո րում
նե րի շրջա նա կին և  Զալց բուրգ յան սկզբունք նե րին: Այդ 
տա րի նե րին ծրագ րի նպա տակն էր լու ծել մի շարք կար ևո
րա գույն խնդիր ներ, ինչ պի սիք են մարդ կա յին կա րո ղութ
յուն նե րի զար գա ցու մը, ՀՀ բարձ րա գույն կրթութ յան եր րորդ 
աս տի ճա նի բա րե լա վում ու դրա մի ջազ գա յին ճա նա չու մը, 
ինչ պես նաև ՀՀ բու հե րում գի տութ յան և  հե տա զո տութ յան 
ին տեգ րու մը մի ջազ գա յին պա հանջ նե րին:

Ամ փո փիչ հա մա ժո ղո վին ող ջույ նի խոս քով հան դես 
ե կավ ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը:  Նա նշեց, որ ԵՊԲՀն, ներգ րավ
ված լի նե լով այս ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը, փոր ձում է 
նոր շունչ տալ գի տութ յա նը:
«Այս ծրա գի րը կստեղ ծի այն մի ջա վայ րը, որ տեղ մար դիկ 

ա վե լի հստակ կհաս կա նան, կպատ կե րաց նեն, թե ինչ հե
նաս յու նե րի վրա է կա ռուց ված գի տութ յու նը, և  որն է դրա 
ի րա կան ար ժե քը»,ընդգ ծեց պրո ռեկ տո րը:
 Հա մա ժո ղո վին ներ կա ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան փոխ

նա խա րար  Վահ րամ Մկրտչ յանն էլ բարձր գնա հա տեց 
«ՏԵՄՊՈՒ ՍԻ» «ՎԵՐԻՏԱ Ս» դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի 
չոր սամ յա գոր ծու նեութ յու նը՝ նկա տե լով, որ այդ տա րի նե րի 
ըն թաց քում լուրջ արդ յուն քեր են գրանց վել:
« Շատ հա ճե լի է ներ կա գտնվել մի ծրագ րի փակ մա նը, ո րը, 

ըստ նա խա րա րութ յան գնա հա տա կա նի, ազ գա յին հար թա
կում լուրջ արդ յունք ներ է գրան ցել:  Կան ծրագ րեր, ո րոնք 
լո կալ, ներ բու հա կան նշա նա կութ յուն ու նեն, կան ծրագ րեր, 

ո րոնք ազ գա յին նշա նա կութ յուն ու նեն և  ազ գա յին հար
թա կում ար ժեք են ստեղ ծու մ»,ա սաց նա:  Հա մա ժո ղո վի 
ըն թաց քում ե լույթ ու նե ցավ նաև ԵՊԲՀում «ՎԵՐԻՏԱ Ս»  
ծրագ րե րի հա մա կար գող  Մա րի նե  Բա լա սան յա նը՝ նշե լով, 
որ բարձ րա գույն կրթութ յան օ ջա խի ճա նա չե լիութ յան գրա
վա կանն ա վան դա բար ե ղել է դոկ տո րալ կրթութ յու նը, և 
 մոտ եր կու տաս նամ յակ այդ ո լոր տում սկսվել են վե րա փո
խում եր ի րա կա նաց վել:
« Պարզ վեց, որ վե րա փո խում ե րի պատ րաստ է նաև 

 Հա յաս տա նը:  Նա խադր յալ նե րը  Հա յաս տա նի հա մալ սա
րան ներն են, ո րոնք ու նեն շատ հա րուստ դոկ տո րալ կրթութ
յան պատ մութ յուն և  ար դեն իսկ պատ րաստ էին այս պի սի 
ծրա գիր ի րա կա նաց նե լո ւ»,ա սաց հա մա կար գո ղը:
 Հա մա ժո ղովն ամ փո փեց INQAAHE  նա խա գահ  Սու սան նա 

 Կա րա խան յա նը՝ խո սե լով չորս տար վա աշ խա տան քի և  
արդ յունք նե րի մա սին:
« Չորս տար վա կա տա րած աշ խա տանքն ահ ռե լի էր, բայց 

սա ոչ թե եզ րա փա կիչ փուլն է, այլ ա ռա ջին քայլն է, սկիզբն 
է:  Մեր չորս տար վա աշ խա տան քը ցույց տվեց, որ դեռ շատ 
աշ խա տանք կա ա նե լո ւ»,ընդգ ծեց նա:
 Հա վե լենք, որ «ՎԵՐԻՏԱ Ս» ազ գա յին ծրագ րում ԵՊԲՀի 

հետ միա սին ներգ րավ ված են նաև ՀՀ մի շարք ա ռա ջա
տար բու հեր (Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, Եր ևա նի 
Վ. Բր յու սո վի ան վան պե տա կան լեզ վա հա սա րա կա գի տա
կան հա մալ սա րան,  Հա յաս տա նի գե ղար վես տի պե տա
կան ա կա դե միա,  Հա յաս տա նի պե տա կան տնտե սա գի տա
կան հա մալ սա րան,  Հա յաս տա նի ճար տա րա պե տութ յան և 
 շի նա րա րութ յան ազ գա յին հա մալ սա րան,  Վա նա ձո րի պե
տա կան հա մալ սա րան,  Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րան, 
Հ յու սի սա յին հա մալ սա րան,  Հա յաս տա նի կա ռա վար ման 
պե տա կան ա կա դե միա, ՀՀ  Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա
դե միա),  Մաս նա գի տա կան կրթութ յան ո րա կի ա պա հով ման 
ազ գա յին կենտ րոն հիմ ադ րա մը (ՈԱԱԿ),  ՀՀ կրթութ յան և 
 գի տութ յան նա խա րա րութ յու նը և ՀՀ  Բարձ րա գույն ո րա կա
վոր ման հանձ նա ժո ղո վը: Ծ րագ րում հա յաս տան յան գործ
ըն կեր հաս տա տութ յուն նե րին ի րենց ա ջակ ցութ յունն են 
ցու ցա բե րել ու մշա կում ե րին մեծ մաս նակ ցութ յուն են ու
նե ցել նաև ծրագ րի մաս նա կից եվ րո պա կան հաս տա տութ
յուն նե րը՝  Հա մալ սա րան նե րի հա մաշ խար հա յին ծա ռա յութ
յուն (Ավստ րիա),  Հայ դել բեր գի հա մալ սա րան ( Գեր մա նիա), 
 Ջի րո նա յի հա մալ սա րան (Իս պա նիա),  Բաթ Ս պա հա մալ
սա րան ( Մեծ Բ րի տա նիա) և Ար քա յա կան տեխ նո լո գիա կան 
ինս տիուտ (Շ վե դիա):

 Չորս տար վա կա տա րած աշ խա տանքն 
ահ ռե լի էր, բայց սա ոչ թե եզ րա փա կիչ 
փուլն է, այլ ա ռա ջին քայլն է, սկիզբն է։



Օ րերս   Ծաղ կա ձո րում մեկ նար կեց  ԵԲՀԱ կազ մա կեր
պած գի տաբժշ կա կան փա ռա տո նը, ո րը կրում էր լայ նա
մասշ տաբ բնույթ՝ ընդգ րկե լով 600 մաս նա կից ների ինչ պես 
Եր ևան քա ղա քից և ՀՀ մար զե րից, այն պես էլ ար տերկ
րից:  Մի ջո ցառ ման  բա ցու մը կա յա ցավ  Ծաղ կա ձոր քա
ղա քի հրա պա րա կում։  Բաց մա նը ներ կա էին  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տոթ յան ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Լ ևոն 
Ալ թուն յա նը,  Ծաղ կա ձոր քա ղա քի քա ղա քա պետ Ար թուր 
 Հա րութ յուն յա նը և  Կո տայ քի մար զի մարզ պե տի տե ղա կալ 
 Կա րեն  Մար գար յա նը, բժիշկ ներ, ու սա նող ներ: 
 Հա ջորդ օ րը զու գա հե ռա բար ըն թա ցան « Թե րա պիա», 

«Տ ղա մար դու և կ նոջ ա ռող ջութ յու ն», «Ս տո մա տո լո գիա 
և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յու ն», «Ակ նա բու ժութ յու ն» 
և « Ման կա բու ժութ յու ն» խո րագ րե րը կրող սե մի նար նե րը, 
ո րոն ցում դա սա խո սութ յուն նե րով հան դես ե կան  ա ռա ջա
տար մաս նա գետ ներ, ով քեր կիս վե ցին ի րենց հա րուստ 
փոր ձով ու նո րա րար տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման մա սին 
ի րենց գի տե լիք նե րով։
Անց կաց վե ցին վար պե տութ յան դա սեր ստո մա տո լո գիա յի 

և  ակ նա բու ժութ յան ո լոր տում: 
 Հատ կան շա կան է, որ մաս նա կից նե րի թվում կա յին ինչ

պես փոր ձա ռու մաս նա գետ ներ, այն պես էլ օր դի նա տոր ներ, 
ո րոնց հա մար գի տա ժո ղո վը ա ռիթ հան դի սա ցավ մի շարք 
նոր գա ղա փար նե րի ծնուն դի ու հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի։
  Մի ջո ցառ ման շրջա նակ նե րում կա յա ցավ նաև կլի նի կա

կան օր դի նա տոր նե րի ա մե նամ յա մրցույ թը, ո րում հաղ թող 
ճա նաչ վեց ա պա գա բժիշկ Գ րի գոր  Թո րոս յա նը։
Իսկ եր րորդ օ րը մեկ նար կեց մի ջո ցառ ման լիա գու մար նիս

տը:
 Մաս նա կից նե րին տրվեց նաև ոչ ֆոր մալ շփման հնա րա

վո րութ յուն, ո րի ըն թաց քում բժիշկ նե րը փո խա նակ վե ցին 
հու զող հար ցե րով։
 Մի ջո ցառ ման ի րա կա նաց ման հա մար կա տար վել էր մե

ծա ծա վալ ու հա մառ աշ խա տանք, ին չը տվեց իր արդ յուն քը՝ 
բարձր գնա հա տա կան թե՛ մաս նա կից նե րի, թե՛ ար տերկր յա 
դի տորդ նե րի կող մից: 

ԵՎԱ ՉԻՉՈՅԱՆ
Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի 

ծրագրերի զարգացման պատասխանատու

ԿԱՅԱՑԱՎԵՐԻՏԱՍԱՐԴԲԺԻՇԿՆԵՐԻ

ՀԱՅԿԱԿԱՆԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻՉՈՐՐՈՐԴ

ՏԱՐԵԿԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ

Գիտություն



 Հինգ տասն յակ բժշկա կան ա սո
ցիա ցիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
բժիշկ ներ ու կազ մա կեր պիչ ներ 
ԵՊԲՀում մաս նակ ցե ցին մաս նա
գի տա կան միա վո րում ե րը մեկ 
հար թա կում միա վո րե լուն ուղղ ված 
քննարկ մա նը:

 Նիս տը վա րում էր նյար դա բա
նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո
ֆե սոր  Հով հան նես  Ման վել յա նը: 
 Ներ կա յա ցե լով 2006 թվա կա նին 
ստեղծ ված և  այժմ վե րա գոր ծարկ
ման, վե րա միա վոր ման կա րիք ու նե
ցող «Բժշ կա կան պա լա տ» հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պութ յան  կա տա
րած աշ խա տանքն ու ծրագ րե րը՝ նա 
ընդգ ծեց, որ մաս նա գի տա կան կազ
մա կեր պութ յուն ներն այ սօր ու նեն 
միաս նա կան դաշ տում աշ խա տե լու 
անհ րա ժեշ տութ յուն:

Հով հան նես  Ման վել յա նը նշեց, 
որ այ սօր վա հա վա քի նպա տակն 
է մաս նա գի տա կան միա վո րում ե
րին ա ռա ջար կել դառ նալ մի մեծ 
ըն տա նիք:  Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, 
բժշկա գի տութ յան ո լոր տում խնդիր
նե րի վեր հա նու մը, ինչ պես նաև 
դրանց լուծ ման ու ղի նե րի մշա կու
մը ստեղծ վող կա ռույ ցի ու ղե նի շե րը 
կներ կա յաց վեն:
Ա ռա ջար կը ող ջու նե ցին և  ի րենց 

տե սա կետ նե րը ներ կա յաց րին մաս
նա գի տա կան տար բեր միա վո րում
նե րի նա խա գահ ներն ու ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը:
Ե լույթ ու նե ցավ նաև վի րա բույժ

նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի և 
պ րո ֆե սիո նալ նե րի միութ յան նա
խա գահ, պրո ֆե սոր  Հով հան նես 
 Սա րու խան յա նը:

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա
րի տե ղա կալ Սեր գեյ Խա չատր յա նը 
մաս նա գի տա կան կա ռույց նե րի գոր
ծու նեութ յան դաշ տում կար ևո րեց 
պաշտ պան վա ծութ յան ա պա հով
ման, ինչ պես նաև շա րու նա կա կան 
մաս նա գի տա կան զար գաց մանն 
ուղղ ված աշ խա տանք նե րի ի րա կա
նա ցու մը:
 Նիստն ամ փո փեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր 

Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ շեշ տե լով, որ 
«Բժշ կա կան պա լա տի» գլխա վոր 
խնդիրն ինչ պես նախ կի նում, այն
պես էլ ներ կա յումս ո լոր տում առ կա 
խնդիր նե րի հա մա հար թե ցում է մի
ջազ գա յին դաշ տում: Ն րա գնա հատ
մամբ՝ պրո տո կո լա յին բժշկութ յունն 
ա ռօր յա աշ խա տանք նե րի հենքն է:
«Բժշ կա կան պա լա տի» կա յաց ման 

աշ խա տանք նե րում նա ակն կա լեց 
ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յու նը:
Հետ բու հա կան և շա րու նա կա կան 

կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր Գառ
նիկ Ա վե տիս յա նը մաս նա կից նե
րի ու շադ րութ յա նը ներ կա յաց րեց 
ԵՊԲՀ նոր՝ www.ysmu.am կայքը, որի 
հատուկ առանձնացված դարանում 
բժշկական բուհի՝ աշխարհի տարբեր 
անկյուններում աշխատող ավելի 
քան 30.000 շրջանավարտները հնա
րավորություն կունենան միավորվել 
մեկ՝ «Շրջանավարտների ակումբ» 
անվանումը ստացած հարթակում: 

Գիտություն

ԵՊԲՀ-ՆՄԵԿՀԱՐԿԻՏԱԿԷՐՀԱՄԱԽՄԲԵԼ

ՇՈՒՐՋ50ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԻԱՎՈՐՈՒՄ



 Հոկ տեմ բե րի 16ից ԵՊԲՀում գոր ծում է ի րա վա բա նա
կան կլի նի կա:
Ու սա նող նե րի շա հե րը և  ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու 

և կ լի նի կա յի աշ խա տանք նե րը հա մա կար գե լու է ի րա
վա բան  Տիգ րան  Խա չիկ յա նը:
Կ լի նի կա յի հիմ ա կան նպա տակն է ու սա նող նե րին 

անվ ճար տրա մադ րել անհ րա ժեշտ ի րա վա բա նա կան 
խորհր դատ վութ յուն՝ բու հում կրթա կան և  ի րա վա կան 
լու ծում պա հան ջող հիմ ախն դիր նե րի վե րա բեր յալ:
 Մաս նա վո րա պես, նման խնդիր նե րը կա րող են վե

րա բե րել վար ձավ ճա րի զեղ չե րին, ա կա դե միա կան 
պարտ քե րը մա րե լու ըն թա ցա կար գա յին հիմ ախն

դիր նե րին, կրթա կան գոր ծըն թա ցի ա ռա վել ար դու նա
վետ կազ մա կերպ ման հիմ քե րի բա րե լավ մա նը և  ու սա
նողհա մալ սա րան ի րա վա կան կա պի ա ռա վել ակ տիվ 
գոր ծարկ մանն ուղղ ված ցան կա ցած խնդրին: Կ լի նի
կա յում ե րաշ խա վոր վում է փո խանց ված տվյալ նե րի և 
 տե ղե կատ վութ յան կոն ֆի դեն ցիա լութ յու նը (խորհր դա
պա հութ յու նը) և  մա տուց վող ի րա վա բա նա կան խորհր
դատ վութ յան հա մա կող մա նի բնույ թը:
 Դի մում երն առ ձեռն կա րող են ներ կա յաց վել հա

մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան բա ժին՝  Տիգ րան 
 Խա չիկ յա նին՝ 2017 հոկ տեմ բե րի 16ից հե տո յու րա քանչ
յուր հինգ շաբ թի, ժա մը 15:00 16:30: 

ԲԺՇԿԱԿԱՆԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆԱՅՍՈՒՀԵՏԵՎ

ԿՏՐԱՄԱԴՐՎԻԱՆՎՃԱՐԱՆՀԱՏԱԿԱՆ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթություն



ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հոկ տեմ բե րի 14
ին հան դի պեց կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի հետ: 
 Հան դի պու մը նվիր ված էր կլի նի կա կան օր դի նա տոր
նե րի խնդիր նե րի լուծ մանն ու հե տա գա ա նե լիք նե րի 
քննարկ մա նը։ Օր դի նա տոր նե րը ուղ ղե ցին հար ցեր, 
ո րոնց ԵՊԲՀ ռեկ տո րը տվեց սպա ռիչ պա տաս խան ներ:
 Ռեկ տո րը նշեց, որ քա ջա տեղ յակ է այն պի սի խնդիր նե

րին, ո րոնք չեն նպաս տում օր դի նա տոր նե րի հնա րա վո
րութ յուն նե րի լիար ժեք բա ցա հայտ մա նը, և  հան դիպ ման 
նպա տակ նե րից մեկն էլ լուծ ման ու ղի ներ գտնելն է:  Նա 
ևս  մեկ ան գամ նշեց, որ ԵՊԲՀն  ընդ լայ նում է կլի նի կա

կան բա զա նե րը՝ շեշ տը դնե լով գործ նա կան ու սուց ման 
մե թո դի վրա։ Դ րա վառ օ րի նա կը ԵՊԲՀում գոր ծող սի
մուլ յա ցիոն կենտ րոն ներն են:
Ար մեն  Մու րադ յա նը խո սեց նաև ԵՊԲՀ մի շարք նո րա

մու ծութ յուն նե րի մա սին, ինչ պի սին է նո րաս տեղծ Ի րա
վա բա նա կան կլի նի կան:
Բ ժիշկ դառ նա լու բարդ ու պա տաս խա նա տու ճա նա

պար հին նա կար ևո րեց շա րու նա կա կան մաս նա գի տա
կան զար գաց մանն ուղղ ված ջան քե րը:
 Նա կոչ ա րեց կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին լի նել 

ակ տիվ և  նա խա ձեռ նող:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆՕՐԴԻՆԱՏՈՐՆԵՐԻՀԵՏ

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑԻՆԿԱՐԵՎՈՐՀԱՐՑԵՐ

Կրթություն

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հան դի պեց ԵՊԲՀ 
ա ռա ջին կուր սի ու սա նող նե րի հետ:  Նա նշեց, որ հան
դիպ ման նպա տակն ինչ պես ա ռա ջին, այն պես էլ բարձր 
կուր սի ու սա նող նե րի կող մից ի րենց հու զող հար ցե րին 
անդ րա դառ նալն է և դ րանց լուծ ման ու ղի նե րը գտնե լը: 
 Ռեկ տորն անդ րա դար ձավ ա ռանց քա յին նշա նա կութ յան 

մի շարք հար ցե րի, ին չից հե տո պա տաս խա նեց ու սա նող
նե րի հար ցե րին։  Հար ցե րը վե րա բե րում էին ու սում ա
կան գոր ծըն թա ցին, քննաշր ջա նի մեկ նար կին, է լեկտ րո
նա յին գրա դա րա նից օգտ վե լուն, այլ հար ցե րին ևս։
Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ նման հան դի պում ե րը 

լի նե լու են շա րու նա կա կան, քա նի որ դրանք ոչ միայն 
արդ յու նա վետ են, այլև լա վա գույն հար թակ նե րից են ու
սա նող նե րի ինք նադրս ևոր ման հա մար:  Նա կոչ ա րեց 
ա պա գա բժիշկ նե րին հետ ևո ղա կան լի նել դա սա վանդ

վող ա ռար կա նե րի հան դեպ՝ փաս տե լով, որ միայն լավ 
ու սա նող լի նե լու դեպ քում նրանք կա րող են օ րի նա վոր 
քա ղա քա ցի և  լավ մաս նա գետ դառ նալ՝ նպաս տե լով հայ 
բժշկութ յան զար գաց մա նը։
 Հան դիպ ման ըն թաց քում ա ռա ջին կուր սի ու սա նող նե

րին հան գա մա նա լից ներ կա յաց վեց նաև բժշկա կան հա
մալ սա րա նում ստեղծ ված նոր ստո րա բա ժա նում ե րի, 
մաս նա վո րա պես, Է թի կա կան կո մի տեի և Ի րա վա բա նա
կան կլի նի կա յի, նաև  Կա րիե րա յի կենտ րո նի նպա տակ
նե րը:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԵՊԲՀԱՌԱՋԻՆԿՈՒՐՍԻ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՀԵՏ



 Հար վար դի հա մալ սա րա նի օր թո
պե դիկ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի 
ա սիս տենտ, պրո ֆե սոր, գի տութ
յուն նե րի դոկ տոր Ա րա  Նա զար յա նը 
2017ի նո յեմ բե րի 1ից ԵՊԲՀ օր թո
պե դիկ վի րա բու ժութ յան այ ցե լու
պրո ֆե սոր է:
Պ րո ֆե սոր  Նա զար յա նը ղե կա վա

րում է  Նա զար յան լա բո րա տա րիան 
(www.nazarianlab.org)  Հար վար դի 
բժշկա կան դպրո ցի  Բեթ Իս րա
յել  Դի կո նես Բժշ կա կան կենտ րո
նի օր թո պե դիկ վի րա բու ժութ յան 
ամ բիո նում:  Գոր ծու նեութ յան ըն
թաց քում պրո ֆե սոր  Նա զար յա նը 
կրթել է 131 աս պի րանտ նե րի և 
 հետ դոկ տո րանտ նե րի, ո րոնք 
մեծ հա ջո ղութ յուն նե րի են հա սել, 

տպագ րել են հա մա տեղ աշ խա տաք
ներ՝ 89 գի տա կան հոդ ված հան րա
հայտ ամ սագ րե րում և 2 գիրք, մշա
կել և  գոր ծար կել են 2 սթար թափ և 
գ րան ցել 8 պա տենտ:
Պ րո ֆե սոր  Նա զար յա նը 2 գի տա

կան ամ սագ րե րի խմբագ րա կան 
խորհր դի, 17 ամ սագ րե րի խմբագ
րա կազ մի ան դամ է, հրա վիր յալ դա
սա խո սութ յուն նե րով է հան դես գա
լիս ԱՄՆում և  այլ երկր նե րում: Ան
վա նի մաս նա գե տը նաև  Հար վար դի 
բժշկա կան դպրո ցի մի ջազ գա յին 
հե տա զո տա կան նա խա ձեռ նութ
յան և  Մա սա չու սեթս նա հան գի 
 Գի տութ յան և Ին ժե նե րիա յի փա ռա
տո նի ընտ րա կան խորհր դի ան դամ 
է:

Կրթություն
ԱՇԽԱՐՀԱՀՌՉԱԿԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ

ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԵՆԵՊԲՀՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻՇԱՐՔԵՐԸ

ԱՐԱՆԱԶԱՐՅԱՆ

 Ջոն  Բի լե զիկ յա նը բժշկութ յան 
և  դե ղա գոր ծութ յան պրո ֆե սոր է: 
Օս տեո պո րո զի հայ կա կան ա սո
ցիա ցիա յի և Ն յու  Յոր քում գոր ծող 
 Կո լում բիա յի հա մալ սա րա նի մե տա
բո լիկ ոսկ րա յին հի վան դութ յուն նե րի 
ծա ռա յութ յան ղե կա վար, էն դոկ րի
նո լո գիա կան բա ժան մուն քի վա րի չը 
ԵՊԲՀում դա սա խո սեց «Օս տեո պո
րոզ. նոր մո տե ցում ե ր» թե մա յով։
Պ րո ֆե սո րը բազ մա թիվ մի ջազ գա

յին բժշկա կան և  գի տա կան կո մի
տե նե րի և  միութ յուն նե րի ան դամ է 
և  հե ղի նակ բա զում գի տա կան հոդ
ված նե րի, ո րոնք նվիր ված են տա
րա տե սակ ոսկ րա յին հի վան դութ
յուն նե րի կլի նի կա կան հե տա զո
տութ յուն նե րի լու սա բան մա նը:  Նա 
խո սեց մեր երկ րում օս տեո պո րո զի 
զար գաց ման հիմ ա կան պատ ճառ
նե րի, կան խար գել ման և  բուժ ման 
մա սին:
Պ րո ֆե սո րի դա սա խո սութ յան 

ա ռանց քում էին նաև հան րա յին 
ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող մի շարք 
այլ հար ցեր:  Հայ րե նի քի հետ կա պը 
չընդ հա տած մաս նա գե տը մե ծա պես 
կար ևո րեց նաև կրթա կան, հե տա
զո տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա
ցու մը: Որ պես ոչ միայն օս տեո պո
րո զի, նաև այլ հի վան դութ յուն նե րի 
դեմ արդ յու նա վետ պայ քար մղե լու 
մի ջոց, դա սա խո սը մատ նան շեց 
ա մե նամ յա մաս նա գի տա կան հա
վաք նե րը, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն 
են տա լիս քննար կել տա րա տե սակ 
հիմ ախն դիր ներ և  մատ նան շել 
դրանց լուծ ման ու ղի նե րը: 
 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ԵՊԲՀ 
գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը հայտ նեց, 

որ այ սու հետև  Ջոն  Բի լե զիկ յա նը 
կհան դի սա նա որ պես ԵՊԲՀ այ ցե
լուպրո ֆե սոր: Բ ժիշկգիտ նա կա նը 
հա վաս տիաց րեց, որ  Հա յաս տա նում 
գտնվե լու ըն թաց քում ա ռի թը բաց չի 
թող նի այ ցե լել նաև բժշկա կան հա
մալ սա րան և  մաս նա կից դառ նալ 
ԵՊԲՀում ի րա կա նաց վող կրթա
կան բա րե փո խում ե րին։ Շ նոր հիվ 
 Ջոն  Բի լե զիկ յա նի նվի րատ վութ յան՝ 
« Մու րա ցա ն» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի էն դոկ րի նո լո գիա յի 
բա ժան մուն քը վե րա զին վել է նո րա
գույն ուլտ րա ձայ նա յին դեն սի տո
մետ րով:
Ոսկ րի խտութ յու նը չա փող այս 

սար քը հայտ նա բե րում է ոսկ րի մի
նե րալ խտութ յան մեջ փո փո խութ
յուն նե րը և  այ սօր լայ նա ծա վալ կի
րա ռութ յուն ու նի աշ խար հում` օս
տեո պո րո զի վաղ հայտ նա բեր ման 
գոր ծում:  Տա րի ներ ա ռաջ այդ հի
վան դութ յու նը հայտ նա բեր վում էր 
միայն ոսկ րի կոտր ված քից հե տո: 
 Մինչ դեռ այ սօր, վաղ ախ տո րոշ ման 
դեպ քում, կա րե լի է ձեռ նար կել հա
մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում եր՝ 
օս տեո պո րո զի ըն թաց քը դան դա
ղեց նե լու և  ոս կոր ներն ամ րաց նե լու 
ուղ ղութ յամբ:

ՋՈՆԲԻԼԵԶԻԿՅԱՆ



  Նո յեմ բե րի 1ից պրո ֆե սոր Ա րա 
  Վա փորչ յա նը, որ աշ խար հի խո շո
րա գույն   Թեք սա սի հա մալ սա րա նի 
ՄԴ Ան դեր սոն քաղց կե ղի կենտ րո
նի թո րա կալ և  կար դիո վաս կուլ յար 
վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչն 
է, ինչ պես նաև կլի նի կա կան կրթութ
յան և վե րա պատ րաս տում ե րի 
գծով տնօ րե նը, հա մա տե ղութ յամբ 
կլի նի նաև ԵՊԲՀ ու ռուց քա բա նութ
յան և  վի րա բու ժութ յան ամ բիոն նե րի 
պրո ֆե սոր:
Պ րո ֆե սոր   Վա փորչ յանն իր ու սու

մը սկսել է   Մի չի գա նի հա մալ սա րա
նից և  գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել 
է մո լե կուլ յար կեն սա բա նութ յան 
բա կա լավ րիա տը, այ նու հետև նույն 
հա մալ սա րա նում ստա ցել բժշկա
կան կրթութ յուն: 1989ին տե ղա
փոխ վել է Հ յուս թոն և սկ սել վի րա
բու ժութ յան կլի նի կա կան օր դի նա
տու րա   Թեք սա սի հա մալ սա րա նում: 
  Հա ջորդ 7 տա րի նե րից 2ը անց
կաց րել է   Մի չի գա նի հա մալ սա րա
նում՝ անց նե լով հետ դոկ տո րան տու
րա պա թո լո գիա յի բա ժան մուն քում: 
1996ին ա վար տե լով վի րա բու ժութ
յան օր դի նա տու րան՝ սկսել է նեղ 
մաս նա գի տա ցում կար դիո թո րա կալ 
վի րա բու ժութ յու նից ՄԴ Ան դեր սոն 
քաղց կե ղի կենտ րո նում:   Վեր ջին 25 

տար վա ըն թաց քում այս քաղց կե
ղի կենտ րո նը հա մա ձայն տար բեր 
վար կա նիշ նե րի, ԱՄՆում գրա վել 
է ա ռա ջին տե ղը: 1998ին ան ցել է 
աշ խա տան քի նույն կենտ րո նում՝ որ
պես կար դիո թո րա կալ վի րա բույժ՝ 
հաս նե լով մինչև պրո ֆե սո րի աս տի
ճա նի, և  այժմ նաև ղե կա վա րում է 
թո րա կալ և  կար դիո վաս կուլ յար վի
րա բու ժութ յան ամ բիո նը:
Պ րո ֆե սոր   Վա փորչ յա նը նաև Ա մե

րիկ յան թո րա կալ վի րա բու ժութ յան 
խորհր դի տնօ րենն է,   Թո րա կալ վի
րա բու ժութ յան տնօ րեն նե րի ա սո
ցիա ցիա յի քար տու ղա րը, ճա նաչ վել 
է Ա մե րի կա յի լա վա գույն բժիշկ նե
րից մե կը, ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ 
հե ղի նա կա վոր մրցա նակ նե րի:
2014ից պրո ֆե սոր   Վա փորչ յա նը 

ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում է 
ԵՊԲՀ ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո
նի և «  Մու րա ցա ն» հի վան դա նո ցի 
քի միա թե րա պիա յի կլի նի կա յի հետ: 
2016ին նա այ ցե լել է   Հա յաս տան, 
և  ե լույթ ու նե ցել «  Հաղ թա հա րենք 
քաղց կե ղը ժպի տո վ» մի ջազ գա
յին հա մա ժո ղո վին, ինչ պես նաև 
անց կաց րել դա սըն թաց հայ մաս
նա գետ նե րի հա մար:   Նա Ար յու նա
բա նութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան 
հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի խորհր դի 

պատ վա վոր ան դամ է: Պ րո ֆե սոր 
  Վա փորչ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ 
և  ղե կա վա րութ յամբ այժմ մշակ ման 
փու լում է գտնվում ԵՊԲՀ և ԱՈՒՀԱ 
հա մա տեղ վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թա ցը հայ կար դիո թո րա կալ 
վի րա բույժ նե րի հա մար, ո րի շնոր
հիվ մեր ե րի տա սարդ մաս նա գետ
նե րը կկա րո ղա նան անց նել 1 տար
վա վե րա պատ րաս տում ԱՄՆ խո շո
րա գույն քաղց կե ղի կենտ րոն նե րում:

ԱՐԱՎԱՓՈՐՉՅԱՆ

Կրթություն

ՃԱՆԱՉԵՆՔՄԵՐՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻՆ

 Ռեկ տո րա տի հոկ տեմ բե րի 16ի 
նիստն ա ռանձ նա հա տուկ էր: 
 Հաս տատ վեց 201718 ո ւում ա կան 
տար վա ան վա նա կան կրթա թո
շա կա ռու նե րի ցան կը: Այս պի սով՝ 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե
տից  Սո նա  Խա չատր յա նը կհան
դի սա նա Լ ևոն  Հով հան նիս յա նի, 
Ար թուր Ա լեք սան յա նը՝  Ռու բեն 
 Յոլ յա նի, Ար մի նե Ա լեք սան յա
նը՝ Գ րի գոր Ա րեշ յա նի,  Բագ րատ 
 Հա կոբ յա նը՝  Բար դու ղի մեոս 
 Ֆա նարջ յա նի ան վան կրթա
թո շա կա ռու: Ս տո մա տո լո գիա
կան ֆա կուլ տե տից 3 ու սա նող՝ 
 Լաու րա  Հայ րա պետ յա նը,  Սո նա 
 Գալստ յա նը և  Գե ղամ  Թուն յա նը 
հա մա պա տաս խա նա բար կստա նան Մ խի թար  Հե րա ցու, 
 Վա հան Արծ րու նու և Լ ևոն Օր բե լու ան վան կրթա թո շակ
ներ:  Դե ղա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող  Մա րիամ 
Գ րի գոր յանն էլ դար ձավ ԵՊԲՀ ա ռա ջին ռեկ տոր  Հա կոբ 
 Հով հան նիս յա նի ան վան կրթա թո շա կա ռու:

 Ռեկ տորն ու ռեկ տո րա տի ան դամ ե րը շնոր հա վո րե
ցին բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րող նե րին՝ մաղ
թե լով նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ ի նպաստ բժշկա կան 
բու հի զար գաց ման: Ու սա նող ները խոս տա ցան բարձր 
պա հել բժշկա գի տութ յան ան վա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
պա տի վը:



Միջազգային

 Հո գե կան և  ֆի զի կա կան ա ռող ջութ
յան բարձ րա գույն ստան դարտ նե րից 
օգտ վե լու յու րա քանչ յու րի ի րա վուն քի 
հար ցե րով ՄԱԿի հա տուկ զե կու ցող 
 Դաի նիուս  Պու րա սին բժշկա կան հա
մալ սա րա նում հան դես ե կավ դա սա
խո սութ յամբ:
 Նա ա պա գա բժիշկ նե րին ներ կա յաց

րեց իր ան ցած ու ղին, խո սեց ա ռող
ջա պա հա կան մի շարք խնդիր նե րի 

մա սին:  Դաի նիուս  Պու րա սը ( Լիտ վա) 
մտա վոր, ե րե խա յի և  հան րա յին 
ա ռող ջութ յան քա ղա քա կա նութ յան 
ո լոր տում մեծ փոր ձառ նութ յուն ու
նե ցող բժիշկ է:  Պա րոն  Պու րա սը 
 Վիլն յու սի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր 
է և Ե րե խա նե րի հո գե բու ժութ յան սո
ցիա լա կան ման կա բու ժութ յան կենտ
րո նի ղե կա վար:  Նա դա սա վան դում 
է  Մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե

րի և  քա ղա քա գի տութ յան ինս տի
տու տի բժշկա կան ֆա կուլ տե տում և 
 Վիլն յու սի հա մալ սա րա նի փի լի սո փա
յութ յան ֆա կուլ տե տում:
 Պա րոն  Պու րա սը ստանձ նել է իր 

պար տա կա նութ յուն նե րը որ պես 
Ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի հա տուկ զե
կու ցող 2014ի օ գոս տո սի 1ին՝ նախ
նա կան 3 ժամ ե տով:

ՄԱԿ-ԻՀԱՏՈՒԿԶԵԿՈՒՑՈՂ

ԴԱԻՆԻՈՒՍՊՈՒՐԱՍԻՆԵՊԲՀ-ՈՒՄԷՐ

ՀՀում Հնդ կաս տա նի ար տա
կարգ և  լիա զոր դես պան Ն.Գ. 
պա րոն  Սանգ վան  Յո գեշ վա րը 
ա վան դույ թի հա մա ձայն ու սում
նա կան տար վա սկզբին այ ցե
լեց ԵՊԲՀ, որ տեղ բժշկա կան 
կրթութ յուն է ստա նում ա վե լի քան 
900 հնդիկ ու սա նող:
 Դես պա նը շնոր հա վո րեց հնդիկ 

ա պա գա բժիշկ նե րին 
ու սում ա կան տար վա 
մեկ նար կի առ թիվ, պա
տաս խա նեց ու սա նող նե
րին հե տաքրք րող բո լոր 
հար ցե րին, ինչ պես նաև 
պատ րաս տա կա մութ
յուն հայտ նեց ա րագ ար
ձա գան քել բո լոր հար ցե
րին ու ա ռա ջարկ նե րին: 
Ե րեք տաս նամ յակ է, ինչ 
ԵՊԲՀում բժշկա կան 
կրթութ յուն են ստա նում 
հնդիկ ա պա գա բժիշկ
նե րը:
 Մեր բու հի 2.000 հնդիկ 

շրջա նա վարտ նե րը մաս
նա գի տա կան հա ջող ված 
գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում 
աշ խար հի տար բեր անկ յուն
նե րի հե ղի նա կա վոր ա ռող
ջա պա հա կան կազ մա կեր
պութ յուն նե րում:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻԴԵՍՊԱՆԻՀԵՏ



Միջազգային

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա
նա կան հի վան դա նո ցա յին հա
մա լի րը հյու րըն կա լել էր մի խումբ 
ա մե րի կա հայ ան վա նի բժիշկ նե րի, 
ո րոնց թվում էին օր թո պեդ  Վա հան 
 Ցեպ կին յա նը, ա նո թա յին վի րա բույժ 
 Սի մոն  Կոշ կար յա նը, ա ռիթ մո լոգ 
Ար բի  Նա հա պետ յա նը և ն յար դա

վի րա բույժ  Մի քա յել Գ րի գոր յա նը: 
 Մաս նա գետ ներ, ով քեր ար տերկ րում 
ի րենց մեծ ներդ րում ու նեն բժշկա
գի տութ յան զար գաց ման և  ա ռող
ջա պա հա կան խնդիր նե րի լուծ ման 
հար ցե րում, հան դի պում ու նե ցան 
ԵՊԲՀ բարձր կուր սի ու սա նող նե րի 
հետ:
Ու սա նող ներն ու կլի նի կա կան օր

դի նա տոր նե րը մեծ ոգ ևո րութ յամբ և 
 հե տաքրք րութ յամբ էին լսում բժիշկ
նե րի պատ մութ յուն նե րը, ով քեր 
ա մեն տա րի  Հա յաս տան են գա լիս 
հա տուկ ա ռա քե լութ յամբ՝ բու ժօգ
նութ յուն տրա մադ րե լու սահ մա նա
մերձ մար զե րի բնա կիչ նե րին: 
Բ ժիշկ նե րի թի մի ան դամ շրջա

նա վարտ, Էն դո վաս կուլ յար նյար
դա վի րա բույժ  Մի քա յել Գ րի գոր յա
նը եր կար տա րի ներ աշ խա տում է 
ԱՄՆում: Ա սաց, որ ա մեն ան գամ 
հայ րե նիք վե րա դառ նա լիս ու րախ է 

տես նել հա րա զատ բու հի հա ջո ղութ
յուն նե րը: « Մար մինս այն տեղ է, բայց 
սիրտս այս տեղ է», ընդգ ծեց բժիշ կը:
 Հան դիպ մա նը ու սա նող նե րը հար

ցեր ուղ ղե ցին ա մե րի կա հայ բժիշկ
նե րին:  Հան դիպ ման ա վար տից հե
տո բժիշկ ներն օր վա տպա վո րութ
յուն ներն ու հե տա գա ծրագ րե րը 
ներ կա յաց րին ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար
մեն  Մու րադ յա նին:
 Բու հի ղե կա վա րի հետ քննարկ վե

ցին նաև ու սում ա կան ծրագ րե րին 
և  հա մա տեղ կլի նի կա կան հե տա զո
տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ման
րա մաս նե րին վե րա բե րող հար ցեր: 
Ա մե րի կա հայ բժիշկ նե րի հետ ու սա
նող նե րի հան դի պու մը կազ մա կեր
պել էր ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նը 
և  Հայ Կր թա կան  Հիմ ար կութ յու նը:
Ն ման հան դի պում ե րը շա րու նա

կա կան են լի նե լու: 

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅԲԺԻՇԿՆԵՐԸՀԱՆԴԻՊԵՑԻՆ

ԵՊԲՀՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՀԵՏ

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ

 Մեր հա մալ սա րա նի  Գե նե տի կա յի ամ բիո նի վա
րիչ, պրո ֆե սոր  Թա մա րա  Սարգս յա նը, դո ցենտ ներ 
 Դա վիթ  Բա բիկ յա նը և  Սու սան նա  Միդ յա նը վեր ջերս 
հա ջո ղութ յամբ հանձ նել են Եվ րո պա յի Բժշ կա կան 
 Գե նե տի կա յի  Հանձ նա ժո ղո վի (European Board of 
Medical Genetics) ո րա կա վո րու մը:  Հա մա ձայն Euro
pean Journal of Human Genetics հե ղի նա կա վոր ամ
սագ րում տպագր ված տվյալ նե րի, 2017 թվա կա նի 
դրութ յամբ ողջ Եվ րո պա յից միայն 300 մաս նա գետ 
է ու նե ցել այս ո րա կա վո րու մը: Սր տանց շնոր հա վո
րում ենք և  մաղ թում նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ:



ԵՊԲՀն  ար տա սահ մա նից ու սա
նող նե րի է հյու րըն կա լում 1957 թվա
կա նից։  Նախ սփյուռ քա հայ, ա պա 
օ տա րազ գի ու սա նող նե րի թի վը տա
րի նե րի ըն թաց քում աս տի ճա նա բար 
ա վե լա ցել է։ Բժշ կա կան հա մալ սա
րան մեծ թվով ար տա սահ ման ցի  ու
սա նող ներ սկսե ցին ըն դուն վել 1987 
թվա կա նից։ Ար դեն գրե թե 60 տա րի 
է՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նը օ տա
րերկր յա պե տութ յուն նե րի հա մար 
պատ րաս տում է բժիշկ մաս նա գետ
ներ: Այ սօր ար դեն հնդիկ ու սա նող

նե րի թի վը գրե թե 900 է։ Բժշ կա կան 
հա մալ սա րա նում այժմ սո վո րում 
են աշ խար հի 26 երկ րից ժա մա նած 
ա վե լի քան  1.700 ու սա նող: Այս տա
րի ա ռա ջին ան գամ ԵՊԲՀն  ու սա
նող ներ է ըն դու նել Բ րու նե յից։  
Ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րը սո

վո րում են բո լոր ֆա կուլ տետ նե րում: 
Հն դիկ ներն ա վե լի շատ ըն դուն վում 
են ընդ հա նուր բժշկութ յան, ի րան ցի
նե րը և  ա րաբ նե րը՝ նաև ստո մա տո
լո գիա կան և  դե ղա գի տութ յան ֆա
կուլ տետ նե րը։ 
«Ու սա նող ներն ընտ րում են այն

պի սի հա մալ սա րան, ո րը տա լիս է  
բարձր ո րակ՝ ա վե լի մատ չե լի գնով։  
Այ սօր շատ կար ևոր է ո րակ և  գին 
հա րա բե րակ ցութ յու նը, ինչն էլ հաշ
վի են առ նում ար տա սահ ման ցի նե
րը։  Կա րե լի է ա սել, որ դա նշա նա
կում է, որ այս ա ռու մով մեր բու հը 
բա վա կա նին գրա վիչ է ար տերկ րից 
ժա մա նած ու սա նող նե րի հա մա ր» 
մեզ հետ զրույ ցում նշեց ԵՊԲՀ մի
ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար
տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր, 
դո ցենտ Եր վանդ  Սա հակ յա նը: 
Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի 

ըն դու նե լութ յու նը ԵՊԲՀում կա
տար վում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
ո րոշ մամբ: Ար տերկ րից ժա մա
նած դի մորդ ներն ըն դուն վում են 
ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի և 
 գի տե լիք նե րի ստուգ ման արդ յունք
նե րի հի ման վրա: 

ԵՊԲՀն  փոր ձում է մշտա պես պա
հել բո լոր, այդ թվում օ տա րերկ րա
ցի շրջա նա վարտ նե րի հետ կա պը: 
 Կան նաև շրջա նա վարտ ներ, ո րոնք 
հա մալ սա րա նը ա վար տե լուց հե տո 
մա ցել են  Հա յաս տա նում, ըն տա
նիք կազ մել ու այս տեղ սկսել բժշկի 
աշ խա տան քը։
 Մեր հար ցադր մա նը՝ արդ յոք կա՞ն 

տար բե րութ յուն ներ տե ղա ցի և  օ տա
րերկ րա ցի ու սա նող նե րի կրթա կան 
ծրագ րե րում, Եր վանդ  Սա հակ յա նը 
պա տաս խա նում է. « Պա հանջ նե րը, 
ո րոնք դրված են հայ ու սա նո ղի 
առջև, նույն քան խիստ դրված են 
նաև օ տա րազ գի ա պա գա բժիշկ նե
րի առջև, ի հար կե, կան նաև ո րո
շա կի տար բե րութ յուն ներ, սա կայն 
հիմ ա կա նում այդ պա հանջ նե րը 
նույնն են:  Մեր բու հը հո գում է նաև 
ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի կա
ցութ յան հար ցե րը: Աշ խա տում ենք 
նրանց ընդգր կել նաև հա մալ սա րա
նի ու սա նո ղա կան կյան քում: Նշ վում 
են նրանց ազ գա յին տո նե րը, ին չը ոչ 
միայն այդ երկ րի հան դեպ հար գան
քի դրսևո րում է, այլև ա ռա վել ամ
րապն դում է հայ և  օ տա րերկ րա ցի 
ու սա նող նե րի մտեր մութ յու նը»։ 
Ար տա սահ ման ցի ներն այ սօր բու

հի ու սա նո ղութ յան գրե թե 1/4 մասն 
են կազ մում։ Եր վանդ  Սա հակ յա նի 
խոս քով՝ բժշկա կան կրթութ յուն 
ստա նա լը  Հա յաս տա նում նրանց հա
մար աս տի ճա նա բար ա վե լի գրա վիչ 
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է դառ նում, ինչն էլ ա ռիթ է, որ բու հը 
մտա ծի հա մա գոր ծակ ցող երկր նե րի 
աշ խար հագ րութ յունն ընդ լայ նե լու 
և  ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի 
թիվն ա վե լաց նե լու մա սին։ 
 Տար բեր տա րի նե րի բու հի ար տա

սահ ման ցի շրջա նա վարտ նե րի հետ 
կա պեր հաս տա տե լու հար ցում կօգ
նի բու հի նո րաս տեղծ  Կա րիե րա յի 
կենտ րո նը։  Բու հի տե ղա ցի և  օ տա
րերկ րա ցի 8.000 շրջա նա վարտ ներ 
մաս նա գի տա կան հա ջող ված գոր
ծու նեութ յուն են ծա վա լել աշ խար հի 
տար բեր անկ յուն նե րի հե ղի նա կա
վոր բժշկա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րում: Այ սօր ԵՊԲՀում աշ խա
տանք ներ են տար վում հա մախմ բե
լու մեր բո լոր շրջա նա վարտ նե րին 
մեկ հար թա կում: Ծ րագ րում ենք 
ստեղ ծել ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի 
ա կումբ՝ միա վո րե լով նաև տար բեր 
երկր նե րում ար դեն գոր ծող ԵՊԲՀ 
շրջա նա վարտ նե րի միութ յուն նե րը: 
Եր վանդ  Սա հակ յանն ա սում է՝ 

այ սօր հա մալ սա րա նի հիմ ա կան 
ուղ ղութ յու նը մի ջազ գայ նա ցում է։ 
 Դա նշա նա կում է՝ ակ տիվ հա մա
գոր ծակ ցութ յուն աշ խար հի տար բեր 
բժշկա կան բու հե րի հետ, նաև մաս
նակ ցութ յուն եվ րո պա կան խո շոր 
կրթա կան փո խա նա կա յին ծրագ րե
րին: 



Կլինիկաներ

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի
րի նո րա բաց ու րո լո գիա կան կենտ րո նը հա մալր վել է 
ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե րով: Հա մալ սա րա նա
կան հի վան դա նո ցի գլխա վոր բժիշկ Ա րեն Բաբ լում յա նը 
նշեց, որ այս սար քա վո րում ե րը մի շարք ա ռա վե լութ
յուն ներ ու նեն:
« Մի զա քա րա յին հի վան դութ յու նը բազ մա պատ ճա ռա

յին հի վան դութ յուն է, ո րի հիմ քում ըն կած են նյու թա
փո խա նա կութ յան խան գա րում ե րը: Գո յութ յուն ու նեն 
տա րա ծաշր ջան ներ, որ տեղ հի վան դութ յան հան դիպ
ման հա ճա խա կա նութ յու նը բարձր է և կ րում է էն դե միկ 
բնույթ: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը այս հի վան

դութ յան հա մար հա մար վում է էն դե միկ գո տի», ա սաց 
բշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րը՝ հա վե լե լով, որ 
էն դոս կո պիկ ու րո լո գիա կան վի րա հա տութ յուն նե րը 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում կա տար վե լու են 
մատ չե լի գնով և Եր ևա նի ու մար զե րի բնակ չութ յունն այ
սու հետ կա րող է օգտ վել այս հնա րա վո րութ յու նից: Ն րա 
խոս քով, օ րեր ա ռաջ հի վան դա նո ցը հա մալր վել  է «Sie
mens» ըն կե րութ յան վեր ջին սերն դի գեր ժա մա նա կա կից 
հար վա ծաա լի քա յին  հե ռա հար քա րափշր ման սար քով. 
« Սար քի մի ջո ցով հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց վում է ե րի
կա մի և մի զա ծո րա նի քա րե րի հե ռա հար քա րափշ րում: 
Հե ռա հար քա րափշ րու մը քա րե րից ա զատ վե լու առ կա 
բո լոր մե թոդ նե րից հա մար վում է ոչ ին վա զիվ մե թոդ: 
Սար քի ա ռա վե լութ յուն նե րից է հա մար վում այն հան գա
ման քը, որ  նվա զա գույ նի է հասց ված հի վան դի և  անձ
նա կազ մի ճա ռա գայթ վե լու աս տի ճա նը, մի ջամ տութ յու
նը կա տար վում է հիմ ա կա նում ա ռանց անզ գա յաց ման, 
ին չը նաև նվա զեց նում է հի վանդ նե րի բժշկա կան հաս
տա տութ յու նում գտնվե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը»:
Ա րեն Բաբ լում յա նը հայտ նեց, որ վեր ջերս թիվ 1 հի

վան դա նո ցա յին հա մա լի րը զին վել է նաև ժա մա նա կա
կից լա զե րա յին հա մա կար գով, ո րը օգ տա գործ վում է 
շա գա նա կա գեղ ձի բա րո րակ հի պերպ լա զիա յի բուժ ման 
հա մար:  Այս սար քի անվ տան գութ յու նը և բարձր արդ
յու նա վե տութ յունն ա պա ցուց ված են հա մաշ խար հա յին 
պրակ տիկ և գի տա կան աշ խա տանք նե րով: «Revolix 
հա մա կար գը, ո րը աշ խա տում է տու լիու մա կան լա զե րի 
շա րու նա կա կան ա լի քի մի ջո ցով, թույլ է տա լիս վի րա
հա տող բժշկին ա նար յուն և հս տակ կտրվածք ներ կա

ԳԵՐԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ՝

Եր ևա նի և մար զե րի բնակ չութ յու նը 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նա օգտ վել 
է խոսր տագ րութ յան ո լոր տի գերհզոր 
ժա մա նա կա կից սար քից:  ԵՊԲՀ 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ 
սրտա բա նութ յան կլի նի կան հա մալր
վել է « Ջե նե րալ է լեկտ րի կ» ըն կե րութ
յան Vivid E9 մակ նի շի սրտա նո թա
յին է խոսր տագ րա կան սկա նե րով, 
ո րը հա տուկ նա խագծ ված է 4D հե
տա զո տութ յուն նե րի հա մար: Ընդ
հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ
յան կլի նի կա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր 
Հա մա յակ Սի սակ յա նը այդ ա ռի թով 
նշեց, որ ԵՊԲՀի կող մից ձեռք բեր
ված այս սար քը միան գա մայն նոր 
խոսք է է խոսր տագ րութ յան ո լոր տում 
ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլև տա րա
ծաշր ջա նում:
«Ուլտ րա ձայ նա յին այս ա մե նա ժա

մա նա կա կից սար քը հյուս ված քա յին 
դոպ լեր հե տա զո տութ յամբ երկ տա
րա ծա կան, ինչ պես նաև ե ռա տա

րա ծա կան և քա ռա տա րա ծա կան 
է խոսր տագ րութ յուն կա տա րե լու հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս: Ինչ պես նաև 
լայն հնա րա վո րութ յուն՝ գնա հա տե
լու սրտի ֆունկ ցիան, փա կա նա յին 
ա պա րա տը, սրտամ ա նի ֆունկ ցիա
յի նույ նիսկ նուրբ, ա մե նաանն շան 
փո փո խութ յուն նե րը, ին չը  նախ կին 
է խոսր տագ րա կան մե թոդ նե րով հնա
րա վոր չէր ո րո շե լ», հան գա մա նա լից 
ներ կա յաց րեց կլի նի կա յի ղե կա վա րը:
Հի վան դին զննե լիս էկ րա նին եր

ևում է սրտամ ա նի բո լոր հատ ված
նե րի կծկո ղա կա նութ յու նը՝ հստակ 
թվայ նաց ված տար բե րա կով:  Բժշ կի՝ 
հի վան դին զննե լու ան ցավ գոր ծըն
թա ցին կա րող է հետ ևել նաև ին քը՝ 
պա ցիեն տը՝ էկ րա նին տես նե լով նույն 
պատ կեր նե րը:
Հա մա յակ Սի սակ յա նի խոս քով՝ վեր

ջին սերն դի այս սար քը ոչ միայն հար
մար է, այլև անվ տանգ: Այն ա պա հո
վում է սրտի ախ տո րոշ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ մեծ ծա վա լի տե ղե կատ

վութ յուն: Սր տա նո թա յին է խոսր տագ
րա կան ժա մա նա կից սար քը նաև 
մատ չե լի է բնակ չութ յան հա մար, 
կախ ված ծա ռա յութ յան տե սա կից՝ 
ար ժե քը տա տան վում է 15.00020.000 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄԵԶԱԿԻԷԽՈՍՐՏԱԳՐԱԿԱՆ
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տա րել հյուս ված քում: Հի վան դի հոս պի տա լա ցու մը հետ
վի րա հա տա կան շրջա նում ա վե լի կարճ է, իսկ ու րեթ րալ 
կա թե տե րը հնա րա վոր է հե ռաց նել վի րա հա տութ յան 
հա ջորդ օ րը: Լա զե րա յին տեխ նո լո գիան հնա րա վո
րութ յուն է տա լիս սրտա նո թա յին հա մա կար գի հի վան
դութ յուն ներ ու նե ցող նե րին վի րա հա տել ա ռանց ար յան 
մա կար դե լիութ յան վրա ազ դող պրե պա րատ նե րի ընդ
հատ ման: Վեր ջի նիս ա ռա վե լութ յուն նե րից է նաև, որ 
սրտի ար հես տա կան ռիթ մա վար կրող հի վադ նե րին կա
րե լի է անվ տանգ վի րա հա տել՝ խու սա փե լով ռիթ մա վա
րի աշ խա տան քի խա փա նու մի ց»,նշեց մաս նա գե տը:
Ու րո լո գի խոս քով՝ չնա յած շա գա նա կա գեղ ձի բի պո

լար ներ մի զու կա յին մաս նա հա տու մը հա մար վում է շա
գա նա կա գեղ ձի վի րա հա տա կան բուժ ման ոս կե ստան
դարտ, սա կայն բո լոր հե տա զո տութ յուն նե րով փոքր և 
մի ջին ծա վա լով շա գա նա կա գեղ ձե րի դեպ քում տու լիու
մա կան լա զե րը հա մար վում է ա ռա վել անվ տանգ և հա
վա սար է ֆեկ տիվ վի րա հա տա կան մե թոդ՝ բարձ րաց նե
լով հի վանդ նե րի կյան քի ո րա կը և վե րաց նե լով մի զար
ձա կութ յան գան գատ նե րը:
Գլ խա վոր բժիշ կը կար ևո րեց նաև այն, որ բա ժան մուն

քը հա գե ցած է էն դոս կո պիկ վի րա հա տութ յուն նե րի հա
մար նա խա տես ված  երկբ ևեռ ներ մի զու կա յին մաս նա
հատ ման վեր ջին սերն դի սար քա վո րու մով: Սար քե րի 
օգ նութ յամբ ի րա կա նաց վում են շա գա նա կա գեղ ձի բա
րո րակ նո րա գո յա ցութ յան և մի զա պար կի նո րա գո յա
ցութ յուն նե րի ներ մի զու կա յին մաս նա հա տում: Այս մե
թո դը ներ կա յումս  հա մար վում է  նշված հի վան դութ յուն
նե րի բուժ ման «ոս կե չա փա նի շ»:
Ա րեն Բաբ լում յա նը նաև տե ղե կաց րեց, որ ա ռա ջին 

ան գամ հան րա պե տութ յու նում քիթկո կորդա կան ջա
բա նութ յան ո լոր տում ծրագր վում է ի րա կա նաց նել վի
րա հա տութ յուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով լա զե րա յին տեխ նո
լո գիա ներ, բնակ չութ յա նը տրա մադ րե լով գեր ժա մա նա
կա կից, անվ տանգ և  արդ յու նա վետ բու ժօգ նութ յուն:
Վի րա հա տութ յուն նե րը կի րա կա

նաց վեն ա ռա ջին հի վան դա նո ցում: 
ԵՊԲՀ կլի նի կա կան գծով պրո ռեկ տոր Ար մեն Մի նաս
յանն էլ ընդգ ծում է՝ այս քայլն ա ռա ջին հեր թին միտ ված 
է ա ռա վել ո րակ յալ բու ժօգ նութ յուն ի րա կա նաց նե լուն՝ 
չխախ տե լով նաև մատ չե լիութ յան և  անվ տան գութ յան 
սկզբուն քը:

ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ

ՍԱՐՔ՝ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ

ՀՀ դրա մի մի ջա կայ քում:
Vivid E9ը հասց րել է գրա վել 

նաև է խոսր տագ րութ յան ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րի և  ու սա նող նե րի  
ու շադ րութ յու նը: Հան րա պե տութ յան 

սրտա բան նե րի կե սից ա վե լին է խոսր
տագ րութ յուն մաս նա գի տութ յամբ վե
րա պատ րաստ վում են  հենց այս հա
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում և 
« Թո մաս Ջե ֆեր սո ն» ուլտ րա ձայ նա

յին ու սում ա կան կենտ րո նում, հետ
ևա բար ի րենց հա մար ևս  այս նոր 
սար քի կի րա ռու մը ո րա կա վոր ման 
բարձ րաց ման, մաս նա գի տա կան գի
տե լիք նե րի ընդ լայն ման նոր նշա ձող 
է: Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո
ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա
նութ յան կլի նի կան տա րա ծաշր ջա
նում սրտա նո թա յին ախ տո րոշ ման 
ո լոր տի ա ռա ջա տար նե րից է: Առ հա
սա րակ, հա մալ սա րա նա կան կլի նի
կա յում ի րա կա նաց վում են սրտա
նո թա յին հա մա կար գի ախ տո րոշ
ման բո լոր նո րա գույն մե թոդ նե րը՝ 
սկսած հե ռա հար մո նի տո րին գի հա
մա կար գից, սթրեսէ խոսր տագ
րութ յու նից, ե ռա տա րա ծա կան և 
քա ռա տա րա ծա կան, «սփեքլ թրա
քին գ» է խոսր տագ րութ յուն նե
րից մինչև սրտի և  ա նոթ նե
րի մագ նի սա ռե զո նան սա յին և 
հա մա կարգ չա յին տո մոգ րա ֆիկ  հե
տա զո տութ յուն ներ:
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ԵՊԲՀ երկու մասնագիտությունների 6 կլինիկական
օրդինատորներ՝ Աշոտ Գրիգորյանը, Սասուն 
Ղազարյանը, Անուշավան Սաֆարյանը, Անի Բաբայանը, 
Արշակ Շահվերդյանը և Հովհաննես Օհանյանը  ԱՄՆի 
Adventist Health Glendale հիվանդանոցից ժամանած 
հայ և ամերիկացի բժիշկների հետ 5 օր անվճար 
բուժօգնություն են տրամադրել Տավուշի մարզի 
բնակչությանը: Առանց մեկ րոպե վարանելու նրանք 
կաևոր այս առաքելությունն իրականացնելու համար 
համալսարանի առաջարկով մեկնել են Նոյեմբերյան 
քաղաք: Երիտասարդ բժիշկները տպավորված 

են 15 բուժաշխատողից կազմված ամերիկացի 
մասնագիտական և պրոֆեսիոնալ թիմի հետ 
կատարած աշխատանքից: Ամերիկահայ բժիշկներն էլ 
իրենց հերթին գոհունակություն են հայտնել կրտսեր 
գործընկերների պատրաստվածության մակարդակից 
ու նվիրված աշխատանքից: Այսպիսով՝ Տավուշի 
2023 բնակիչ, որոնց թվում 300 երեխա, անվճար 
բուժզննում է անցել: Մասնագետների թիմի հետ 
կլինիկական օրդինատորները 5 օրում մասնակցել են 
78 վիրահատության: Երիտասարդների կատարած 

աշխատանքը՝ լուսանկարներում:

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾԷ.

5ՕՐՈՒՄ78ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ



Կլինիկաներ

ՀԱՅԲԺՇԿԻՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա
կան հա մալ սա րա նի ման կա կան 
ակ նա բու ժութ յան ամ բիո նի դա
սա խոս, ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 
1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի

րի ակ նա բույժ  Թա մա րա Գ ևորգ յա նը 
զբա ղեց րել է ա ռա ջին տե ղը ավստ
րիա կան  Զալց բուրգ քա ղա քում անց
կաց ված ա մե նամ յա մի ջազ գա յին ակ
նա բու ժա կան սե մի նա րի ըն թաց քում:
Ար դեն մոտ տաս նամ յա փորձ ու նե

ցող ակ նա բույ ժը նշում է, որ սե մի նա
րին մաս նակ ցում էին ակ նա բույժ ներ 
աշ խար հի 37 երկ րից: « Բո լոր մաս նա
կից նե րը ներ կա յաց նում էին հե տաքր

քիր դեպ քեր ի րենց ակ նա բու ժա կան 
պրակ տի կա յից: Ես նույն պես ներ
կա յաց րի իմ դեպ քե րը այս պես կոչ
ված «Case presentation»ի ըն թաց քում 
և զ բա ղեց րի ա ռա ջին տե ղը: Դ րանք 
բա վա կա նին հազ վագ յուտ դեպ քեր 
էին և  կապ ված էին ման կա կան ան
հա սութ յան րե տի նո պա տիա յի հետ: 
 Զալց բուր գում ներ կա յաց րի 4 դեպք, 
ո րոնք սե մի նա րի ըն թաց քում ճա նաչ
վե ցին ե զա կի», պատ մում է  Թա մա րա 
Գ ևորգ յա նը:  Սե մի նա րի արդ յունք նե
րով՝ մեր հայ րե նակ ցու հին ար ժա նա
ցել է ե րեք մի ջազ գա յին հա վաս տագ
րի:
Ակ նա բու ժութ յան ո լոր տը Հա յաս տա

նում, ըստ բժշկի, բա վա կա նին զար
գա ցած է: « Մենք այ սօր ու նենք ժա մա
նա կա կից սար քեր: Եվ ես կար ծում եմ, 
որ բարձ րո րակ բուժ ման հա մար բո
լո րո վին էլ պար տա դիր չէ մեկ նել ար
տա սահ ման:  Հա յաս տա նում ևս  կան 
ևԲ խե լա ցի մաս նա գետ ներ, ևԲ ո րակ
յալ սար քա վո րում ե ր»,  ընդգ ծում է 
ակ նա բույ ժը:

 Մի քա նի ա միս ա ռաջ  Հա յաս տա նի ռուս գոր ծա րար նե րը 
Եր ևա նի հի վան դա նոց նե րից մե կին նվի րել են ար յան մեջ 
շա քա րի մա կար դա կի մշտա կան վե րահսկ ման ա ռա ջին 
հա մա կար գը։ Այդ գլյու կո մետ րե րը  լրաց վե ցին հա տուկ 
սեն սոր նե րով:
 Հա յաս տա նում ռուս գոր ծա րար նե րի ա կում բը (« Հեր մե ս») 

օ րերս էլ « Մու րա ցա նի» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո
ցին նվի րեց 24 հա տուկ սեն սոր, որ տե ղից ստաց վե լու են 
գլյու կո մետ րե րի անհ րա ժեշտ տվյալ նե րը։
Ինչ պես հայտ նեց ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ

յան գլխա վոր ման կա կան էն դոկ րի նո լոգ Ե լե նա Ա ղա ջա նո
վան, սեն սոր նե րը ոչ միայն ցույց են տա լիս գլյու կո մետ րի 
տվյալ նե րը, այլև ֆիք սում զար գաց ման մի տու մը։
«Այդ սար քե րը շատ հար մար են օգ տա գործ ման հա մար։ 

Դ րանց շնոր հիվ այլևս անհ րա ժեշ տութ յուն չկա օ րը մի քա
նի ան գամ ար յուն վերց նել մա տից։ Գլ յու կո մետ րը ամ րաց
նում են մար դու մարմ ին՝ ու սի հատ վա ծում, և  ա մեն րո պե 
ֆիք սում շա քա րի մա կար դա կը։  Սեն սորն էլ ցույց է տա լիս 
գլյու կո մետ րի տվյալ նե րը։  Բա ցի այդ՝ այն հա մե մա տում է 
տար բեր ժա մե րի տվյալ նե րը` այդ կերպ ո րո շե լով զար գաց
ման մի տու մը»։
Ե. Ա ղա ջա նո վա յի խոս քով` այն մարդ կանց հա մար, ո րոնց 

օր գա նիզ մը ին սու լին չի ար տադ րում (մաս նա վո րա պես՝ 
ե րե խա նե րի), և  շա քա րի մա կար դա կը պետք է չա փել օ րը 
մի քա նի ան գամ, սարքն, իս կա պես, ան փո խա րի նե լի է։
Ինչ պես ա սաց Անդ րեյ  Բաբ կոն,  « Հեր մե սը» ժա մա նակ առ 

ժա մա նակ բա րե գոր ծա կան ակ ցիա ներ է ի րա կա նաց նում։
«Ա կում բի հիմ ադր ման օր վա նից ան դա մավ ճար էր սահ

ման ված։  Ժա մա նա կի ըն թաց քում  այն պես ստաց վեց, 
որ մի ջոց ներ սկսե ցին կու տակ վել։ Այդ ժա մա նակ մենք  
մտա ծե ցինք, թե ուր ուղ ղել այդ դրա մա կան մի ջոց նե րը, և 
 գա ղա փար ներ ծնվե ցի ն», ա վե լաց րեց նա։
« Հեր մե ս» ա կում բի ան դամ է  Հա յաս տա նում գոր ծող շուրջ 

35 ռու սա կան կազ մա կեր պութ յուն։ Ա կում բը ստեղծ վել է 
2013 թվա կա նին և  գոր ծում է  Ռու սաս տա նի դես պա նա տան 
ներ քո։ Ա կում բի ղե կա վա րը  Հա յաս տա նում  Ռու սաս տա նի 
ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան Ի վան  Վո լին կինն է։

ՌՈՒՍԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԸՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻՆ

ԲԱՑԱՌԻԿՍԱՐՔԵՐԵՆՆՎԻՐԵԼ



Բժշկի ուղին

 Մաս նա գի տա կան ու ղին կես դա
րից ա վե լին է։  Հան րա պե տութ յան 
տար բեր մար զե րում նրա մաս նակ
ցութ յամբ բաց վել են բժշկա կան 
կենտ րոն ներ, ու նե ցել է հե տաքր քիր 
հան դի պում եր, ո րոնք առ այ սօր 
պրո ֆե սո րը հի շում է բո լոր ման րա
մաս նե րով, և  ո րոնք մեկ անդ րա
դար ձում ամ բող ջաց նել հնա րա վոր 
չէ։

Գ նաց ե րա զան քի հետ ևից
Ար տա շես Ազ նաուր յա նի հայ րը` 

 Վար դան Ազ նաուր յա նը, ծնվել է 
Արևմտ յան  Հա յաս տա նում:  Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին նա 
12 տա րե կա նում քույ րե րի հետ Արդ
վին քա ղա քից գաղ թել է  Բա թում: 
Ծ նո ղա զուրկ պա տա նուն վի ճակ
ված էր դժվար ժա մա նա կաշր ջան` 
ա պա հո վել ըն տա նի քի բա րե կե ցութ
յու նը:
 Վար դան Ազ նաուր յա նի ե րա

զանքն էր, որ պես զի իր ե րե խա ներն 
ընտ րեն բժշկի մաս նա գի տութ յու
նը: « Ման կութ յու նից գի տեինք, որ 
պետք է դառ նանք բժիշկ: Ես և  չորս 
եղ բայր ներս բժիշկ ենք:  Հո րաք րոջս 
որ դի նե րը ևս  մե ծա ցան հորս հո
գա ծութ յան և խ նա մա կա լութ յան 
ներ քո»,պատ մում է Ար տա շես Ազ
նաուր յա նը՝ հա վե լե լով, որ հայ րը 
մե ծա պես կար ևո րում էր նաև ե րե
խա նե րի ե րաժշ տա կան կրթութ յու
նը։

Ք չե րը գի տեն, որ բժիշկ Ազ նաուր
յան նե րը նաև ե րաժշ տա կան գոր
ծիք նե րի են տի րա պե տում։ Ու սա
նո ղա կան տա րի նե րին Ար տա շես 
Ազ նաուր յա նը նվա գել է էստ րա դա
յին նվա գախմ բում՝ որ պես ջու թա
կա հար, իսկ դպրո ցա կան տա րի նե
րին սպոր տա յին հա ջո ղութ յուն ներ 
էր գրան ցում՝ Ա ջա րիա յի հա վա քա
կա նում հան դես գա լով։  Բա թու մի 
հան դեպ սե րը վա ղուց ար դեն կա
յա ցած բժիշ կը չի կա րո ղանւմ մո
ռա նալ, ա մա ռա յին ար ձա կուրդ նե
րին մեկուկես ա միս անց կաց նում է 
ծննդա վայ րում, հան դի պում ման
կութ յան ըն կեր նե րին։ Այս ամ ռանն 
ըն կեր նե րի հետ, սո վո րութ յան հա
մա ձայն, մի քա նի կի լո մետր քայ լե լիս 
հան դի պել են բա թում ցի ան վա նի մի 
գրո ղի, ո րը խնդրել է Ազ նաուր յա նին 
փոք րիկ հա վա քույ թի մաս նակ ցել և, 
որ պես ծննդա վայ րից դուրս մեծ հա
ջո ղութ յուն նե րի հա սած մարդ, ներ
կա յաց նել իր ան ցած ճա նա պար հը՝ 
այդ կերպ օ րի նակ ծա ռա յե լով ե րի
տա սար դե րի հա մար։
Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն ընտ

րած Ազ նաուր յան նե րի հա մար հա
րա զատ է  Տեր յան 129 հաս ցեն, որ
տեղ վեց տա րի ապ րել են կրթութ
յուն ստա նա լու տա րի նե րին։ Այ սօր 
հան րա կա ցա րա նա յին այդ տա րած
քը պատ մութ յուն է։ 

 Պատ մա կան տե ղե կանք
Ար տա շես Ազ նաուր յա նը 1964ին 

ա վար տել է Եր ևա նի բժշկա կան 
ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե
տը:  Մի քա նի տա րի անց բժշկա կան 
ինս տի տու տի ախ տա բա նա կան 
ա նա տո միա յի ամ բիո նում պաշտ
պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, իսկ 1975
ին՝ դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ
յուն ներ: 1977ին Ա. Ազ նաուր յա նին 
շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում: 1975
77թթ. ե ղել է բժշկա կան ինս տի տու
տի գի տա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով պրո ռեկ տոր:  Շուրջ 30 տա րի 
ղե կա վա րել է հյուս վա ծա բա նութ
յան ամ բիո նը: 198990թթ. ե ղել է 
ՀԽՍՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա
րա րը: ՀՀ բժշկա կան գի տութ յուն նե
րի ա կա դե միա յի հիմ ա դիր նե րից 
է: Ա. Ազ նաուր յա նը հե ղի նակ է 325 
տպա գիր հոդ վա ծի, հա յե րեն 2 դա
սագր քի, ռու սե րեն և  անգ լե րեն 5 
ու սում ա կան ձեռ նար կի, 5 մե նագ
րութ յան, հյուս վա ծա բա նա կան տեր
մին նե րի ե ռա լե զու բա ռա րա նի (հա
յե րեն, ռու սե րեն, լա տի նե րեն):
Պ րո ֆե սո րի ղե կա վա րութ յամբ 

պաշտ պան վել է 39 թեկ նա ծո ւա կան 
և 10 դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ
յուն, ո րից վեր ջի նը ըն դա մե նը մի 
քա նի օր ա ռաջ։  Գի տա կան աշ խա
տանք նե րը վե րա բե րում են ի մու նա
յին խախ տում ե րով շա րակ ցա կան 
հյուս ված քի հի վան դութ յուն նե րի 
ձևա բա նութ յա նը, ի մու նաախ տա
բա նութ յան խնդիր նե րի մշակ մա նը, 
մար դու ի մու նա յին հա մա կար գի օր
գան նե րի հե տա զոտ մա նը, եր կա
րատև գերճնշ ման պայ ման նե րում 
կեն սա բա նա կան կար ևոր օր գան
նե րի և  ի մու նա յին հա մա կար գե րի 
ձևա բա նա ֆունկ ցիո նալ փո փո խութ
յուն նե րի, իսկ 1988ի երկ րա շար ժից 
հե տո` եր կա րատև ճնշման հա մախ
տա նի շի ախ տած նութ յան հի մունք
նե րի մշակ մա նը, դրանց վե րաց ման 
հնա րա վոր ու ղի նե րին:
 Հա յաս տա նի  Լե նին յան կո մե րիտ

միութ յան դափ նե կիր է, պարգ ևատր
վել է « Հե րո սա կան աշ խա տան քի 
հա մա ր» և «Մ խի թար  Հե րա ցի» մե
դալ նե րով: 2007ին ՀՀ նա խա գա
հի հրա մա նով Ա. Ազ նաուր յա նին 
շնորհ վել է ՀՀ գի տութ յուն նե րի 
վաս տա կա վոր գործ չի պատ վա վոր 
կո չում, 2011ին ԼՂՀ նա խա գա հի 
հրա մա նով ԼՂՀ ա ռող ջա պա հութ

ԱՐՏԱՇԵՍԱԶՆԱՈՒՐՅԱՆՆԻՐԱԿԱՆԱՑՐԵԼԷ
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յան ո լոր տի զար գաց մանն ա ջակ ցե
լու հա մար նրան շնորհ վել է «Ե րախ
տա գի տութ յա ն» մե դալ:
ԵՊԲՀ հյուս վա ծա բա նութ յան ամ

բիո նի պրո ֆե սո րը ՀՀ մոր ֆո լոգ
նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահն է, 
մոր ֆո լոգ նե րի մի ջազ գա յին ա սո
ցիա ցիա յի կոր դի նա ցիոն խորհր դի 
ան դամ,  Ռու սաս տա նի բնա կան գի
տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի հա յաս
տան յան մաս նաճ յու ղի իս կա կան 
ան դամ, ՀՀ բժշկա կան գի տութ
յուն նե րի ա կա դե միա յի իս կա կան 
ան դամ,  Ռու սաս տա նի բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի 
պատ վա վոր դոկ տոր, բարձ րա գույն 
դպրո ցի պատ վա վոր աշ խա տա
կից, ՀՀ հյուս վա ծա բան նե րի գի տա
կան ըն կե րութ յան նա խա գահ, ԱՊՀ 
երկր նե րի ձևա բան նե րի մի ջազ գա
յին ըն կե րակ ցութ յան հա մա կար գող 
խորհր դի ան դամ։

 Չի մո ռա նում ու սու ցիչ նե րին
 Պատ մե լով իր կա տա րած աշ խա

տանք նե րի մա սին՝ Ա. Ազ նաուր յա
նը չի մո ռա նում իր ղե կա վար նե րին, 
նաև բո լոր այն գոր ծըն կեր նե րին, 
ո րոնց հետ ա ռիթ է ու նե ցել աշ խա
տե լու, ո րոն ցից շատ բան է սո վո րել։
 Լու սան կար նե րով, հե տաքր քիր 

հու շան վեր նե րով ու ի րե րով աչ քի 
ընկ նող աշ խա տա սեն յա կի տե սա նե
լի հատ վա ծում Ար տա շես Ազ նաուր
յա նի ու սու ցիչ նե րի լու սան կար ներն 
են. ինչ պես ինքն է ա սում՝ մար դիկ, 
ո րոնց պար տա կան է։
 Խոս քը ախ տա բանա նա տոմ, 

ՀԽՍՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ Ար տա շես  Բեգ լար յա նի և 
 խորհր դա յին նշա նա վոր բժիշկ
գիտ նա կան  Յա կով  Ռա պո պոր տի 
մա սին է։ Ար տա շես  Բեգ լար յա նը 
նրա թեկ նա ծո ւա կան, իսկ  Յա կով 
 Ռա պո պոր տը՝ դոկ տո րա կան ա տե
նա խո սութ յան ղե կա վարն էին։
 Ռա պո պոր տը 1975 թվա կա նին 

ներ կա է ե ղել Ար տա շես Ազ նաուր
յա նի դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ
յան պաշտ պա նութ յա նը ԵՊԲՀ 4րդ 
լ սա րա նում։

Երբ ըն տա նի քում բո լո րը 
բժիշկ ներ են

Ար տա շես Ազ նաուր յա նի կի նը՝ Ալ
լա Ազ նաուր յա նը, բժիշկախ տա
բան է, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 

թեկ նա ծու, դո ցենտ, եղ բայր նե րը՝ 
 Զա խար և  Հովն ան Ազ նաուր յան նե
րը, բժիշկ ներ են։  Քույ րը՝  Թա մա րա 
Ազ նաուր յա նը, ման կա բույժ է։ Որ
դին՝  Վար դան Ազ նաուր յա նը, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ
տոր, պրո ֆե սոր է։  Վար դա նի կի նը՝ 
Ե լե նա Ա ղա ջա նո վան, բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, էն դոկ
րի նո լոգ է։ Որ դին՝ Սմ բատ Ազ նաուր
յա նը, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր է։
«Ի՞ն չը կա րող է ա ռա վել թանկ լի նել 

ա ռող ջութ յու նից: Երբ անհ րա ժեշ
տութ յան դեպ քում օգ նում ես մար
դուն՝ վե րագտ նել այդ ա ռող ջութ
յու նը, դրա նից ա վե լի հա ճե լի պահ 
բժշկի հա մար չկա»,ա սում է ՀՀ 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 
 Հա յաս տա նի ԲԳԱ ա կա դե մի կոս, 
պրո ֆե սոր Ար տա շես Ազ նաուր յա նը:

Բ ժիշկն ա մեն օր պետք է 
 աշ խա տի իր վրա

Ազ նաուր յա նին հա ճախ այ ցե լում 
են նաև նախ կին ու սա նող նե րը: 
 Վեր ջերս նրան ցից նվեր է ստա ցել 

« Լա վա գույն դա սա խո սի ն» մա կագ
րութ յամբ ար ձա նիկ։
Ա սում է՝ սիր ված դա սա խոս լի նե լու 

հար ցում բա նաձև չկա, պար զա պես 
պետք է գի տե լիք նե րի փո խանց ման 
գոր ծըն թացն ու ղեցկ վի նաև դաս
տիա րակ չա կան աշ խա տան քով։
 Նա վստահ է, որ բժշկի մաս նա գի

տութ յունն ընտ րած մար դը պետք է 
ա մեն օր աշ խա տի իր վրա, ձեռ քը 
պա հի բժշկա գի տութ յան զար կե րա
կին և  շա րու նակ կար դա ու հարս
տաց նի գի տե լիք նե րը։
Առայ սօր Ազ նաուր յա նը զան գա

հա րում է հա մալ սա րա նի գրա դա
րան՝ ճշտե լու, թե այս շա բաթ վա 
մաս նա գի տա կան ամ սագ րերն ար
դեն ա ռաք վել են, թե՞ ոչ, քա նի որ 
ա ռանց շա րու նա կա կան կրթութ յան 
և  գի տե լի քի հնա րա վոր չէ ա պա հո
վել բժշկա գի տութ յան զար գա ցու մը։ 

 Հե ղի նակ՝  Տաթ ևիկ Գ րի գոր յան
 Լու սան կար նե րը՝  

Ար տա շես Ազ նաուր յա նի  
անձ նա կան ար խի վից
և  Կա րեն  Սե րոբ յա նի 

ՀՈՐԵՎԻՐ՝ԲԺԻՇԿԴԱՌՆԱԼՈՒԵՐԱԶԱՆՔԸ

 1988 թվա կա նի Ս պի տա կի երկ րա շար ժից հե տո  Նոր վե գիա յի կա
ռա վա րութ յան հատ կաց րած մի ջոց նե րով Ս պի տակ քա ղա քում կա
ռուց վել է « Նոր վե գա կան գյու ղ», Ֆ րիտ յոֆ  Նան սե նի ան վան կլի նի
կա կան հի վան դա նոց։ Ար հա վիր քից մեկ տա րի անց խորհր դան շա
կան բա նա լին ձեռ քին հի վան դա նո ցի բա ցու մը ազ դա րա րում է հայ 
ան վա նի բժիշկգիտ նա կան Ար տա շես Ազ նաուր յա նը`այդ ժա մա նակ 
ՀԽՍՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րը։  Սա մեկն է այն լու սան կար
նե րից, ո րի մա սին մեծ ոգ ևո րութ յամբ պատ մում է հո բել յա րը։ 
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Հնդ կաս տա նում կրակ նե րի փա ռա տո նը սո վո րա բար 
տոն վում է հոկ տեմ բե րի վեր ջին կամ նո յեմ բե րի սկզբին: 
Այս տա րի այն նշվեց հոկ տեմ բե րի 19ին: ԵՊԲՀն  տո նի 
առ թիվ հնդիկ ու սա նող նե րին պաշ տո նա պես ա զա տեց 
դա սե րից՝ հար գե լով նրանց ազ գա յին և կ րո նա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:  Շան քա րին և  Ջա նա նե յը 
Հնդ կաս տա նի  Չե նայ քա ղա քից են: ԵՊԲՀ ա պա գա 
բժշկու հի նե րը ե րեկ՝  Դի վա լիի նա խօ րեին հա մալ սա րան 
էին ե կել ազ գա յին գե ղե ցիկ հա գուստ նե րով: Օ տա րերկ
րա ցի նե րի ֆա կուլ տե տի 2րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի նե րի 
ու շագ րավ տեսքն ան մասն չմաց ոչ միայն օ տա րազ
գի, այլև հայ ու սա նող նե րի ու շադ րութ յու նից: Աղ ջիկ
նե րը ո րո շել էին չխախ տել հայ րե նի քում ձևա վոր ված 
ա վան դույ թը և  ներ կա յա նալ ար դեն հա րա զատ դար ձած 
բժշկա կա նում հնդկա կան հա րուստ մշա կույ թը ներ կա
յաց նող զգեստ նե րով:
« Դի վա լի» թագ մա նա բար նշա նա կում է «լամ պե րի շա

րա ն»:  Տո նի ան վա նում ար դեն իսկ հու շում է օ րը նշե լու 
կեր պի մա սին։ Այս պես՝ տո նա կա տա րութ յան մաս նա
կից նե րը լու սա վո րում և  զար դա րում են ի րենց տնե րը 
լապ տեր նե րով, ծա ղիկ նե րով, մո մե րով և  է լեկտ րա կան 
գու նա վոր լամ պե րով:  Փա ռա տո նը խա վա րի դեմ լույ սի 
հաղ թա նակն է խորհր դան շում: Ինչ պես Հնդ կաս տա
նի մա ցած տո նե րը,  Դի վա լին ևս  հիմ ված է մի քա նի 
տար բեր ա ռաս պել նե րի վրա: 

Մշակույթ

Խն ձո րես կում անց կաց վել էր « Բա րե կա մութ յու ն» 
մի ջազ գա յին փա ռա տո նը:  Ռու սաս տա նը, ԱՄՆն, 
 Չի նաս տա նը, Ի րա քը, Ի րա նը, Իս րա յե լը,  Հոր դա նա նը, 
 Սի րիան,  Լի բա նա նը,  Ղա զախս տա նը, Հնդ կաս տա նը, 

 Հու նաս տա նը,  Կիպ րո սը, Վ րաս տա նը և  այլ երկր ներ 
Ս յու նի քի մար զում ներ կա յաց նում էին ի րենց ազ գա յին 
սնուն դը, երգն ու պա րը և  ի րենց երկ րի մշա կու թա յին 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:



ՄԵՐՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՍՊՈՐՏԱՅԻՆ

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄԵՆ

Ա նի տա և  Դա վիթ  Մակ յան նե րը ԵՊԲՀ 
ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա
ջին կուր սում են սո վո րում:  Չե խիա յի Պլ
զեն քա ղա քում Եվ րո պա յի 18րդ «Գ րան 
Պ րի» մրցա շա րում  Դա վիթ  Մակ յա նը 1617 
տա րե կան նե րի 76 կգ  քա շա յին կար գում 
զբա ղեց րել է 1ին, իսկ Ա նի տա  Մակ յա նը 
1821 տա րե կան նե րի 60 կգ  քա շա յին 
կար գում՝ 2րդ  տե ղը:  Սա մեր ու սա նող
նե րի՝ կա րա տեում գրան ցած ա ռա ջին 
հա ջո ղութ յու նը չէ: Ինչ պես ստո մա տո լո
գիա յում, այն պես էլ կա րա տեում քույր 
ու եղ բայ րը կար ևո րում են կամ քի ու ժի, 
աշ խա տա սի րութ յան և  համ բե րութ յան 
դրսևո րու մը:  Կա րա տեիստ նե րի ըն տա
նի քի երկ րորդ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը հա վա սար տեղ են հատ կաց նում 
թե սի րե լի սպոր տաձ ևին, թե ա պա գա 
մաս նա գի տութ յա նը: Այս հաղ թա նա կը 
 Մակ յան նե րը նվի րում են ստո մա տո լո
գիա կան ֆա կուլ տե տին:  Հոկ տեմ բե րի 
2529ը, պա տա նի նե րը, ներ կա յաց նե լով 
 Հա յաս տա նի կա րա տեի ազ գա յին հա
վա քա կա նը, կմաս նակ ցեն Իս պա նիա
յում կա յա նա լիք աշ խար հի ա ռաջ նութ
յա նը:

Կա րատե մարզաձևում

Ֆուտբոլ մարզաձևում
 Մեր ու սա նող նե րի հեր թա

կան սպոր տա յին ձեռք բե րու
մը եր կար սպա սել չտվեց: 
ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տի հա վա քա կան 
թի մը մաս նակ ցել է 2017ի 
ֆուտ բո լի հա մա բա նա կա
յին եզ րա փա կիչ փու լին և 
գ րա վել 3րդ  տե ղը: Այդ ա ռի
թով պարգ ևատր վել են ռազ
մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 
դա սըն թա ցի պետ, կա պի
տան Լ ևոն  Հա րութ յուն յա նը 
և  հա վա քա կան թի մը, իսկ 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ
տե տի 1ին կուր սի կուր սանտ 
 Հով հան նես Ա վե տիս յա նը 
մաս նակ ցել է 2017ի շախ մա
տի հա մա բա նա կա յին եզ րա
փա կիչ փու լին և գ րա վել է 
4րդ  տե ղը:

Սպորտ



Ար մի նե Հա րութ յուն յա նը ԵՊԲՀ 
գրա դա րա նում աշ խա տում է 1974 
թվա կա նից։  Բուհն ա վար տել ու աշ
խա տան քի է ան ցել բժշկա կան մայր 
բու հում։ Միշտ ա մուր է պա հել գրքի 
հետ կա պը։ Գի տի յու րա քանչ յուր 
գրքի պատ մութ յու նը։ 1930ա կան նե
րին հիմ ադր ված, ա նա տո մի կու մի 
շեն քում տե ղա կայ ված  գրա դա րա նը 
մեծ կո րուստ ներ կրեց 1946  թվա կա
նի ջրհե ղե ղի պատ ճա ռով։ 67.000 
միա վոր գրքից փրկվեց 13.000ը։  
Այդ մա սին պատ մում է նաև գրա
դա րա նի թան գա րա նում պահ վող 
ե զա կի լու սան կա րը։ « Պատ մում են, 
որ շա տե րը փոր ձում էին մարդ կա յին 
կյան քեր փրկել, բժշկա կան հա մալ
սա րա նի գրա դա րա նի հիմ ա դիր, 
եր կա րամ յա ղե կա վար Ե վա Միս
կար յա նը ջրե րի մի ջից փրկում  էր 
գրքե րը»,նշում  է տի կին Ար մի նեն։  
Ջր հե ղե ղից հե տո գրա դա րա նը տե
ղա կայ վում է Տեր յան 70 հաս ցեում։ 
Ար մի նե Հա րութ յուն յա նը հի շում է՝
փոքր ըն թեր ցաս րա հով, փայ տե, 
հաստ ոտ քե րով սե ղան նե րով գրա
դա րա նը, ո րը մշտա պես լի էր ըն
թեր ցա սեր ու սա նող նե րով։
«Չ նա յած բու հից հե ռու էր, սակայն 

ա պա գա բժիշկ նե րը միշտ հա ճա
խում էին, գրա կա նութ յուն, ամ սագ
րեր էին պա հան ջում։ Ամ բիո նի վա
րիչ ներ ու նեինք, ով քեր գի տեին՝ երբ 
պետք է ամ սա գի րը Հա յաս տա նում 
լի նի։ Ե թե եր կու օր ան գամ ու շա
նար, կշտամ բում էին՝ ա սե լով՝ դուք 
աշ խա տել չգի տեք (ժպտում է)։ Այդ 
պա հանջ կո տութ յու նը տա րած վում 
էր նաև ու սա նող նե րի վրա։ Այդ տա
րի նե րին մաս նա գի տա կան գրա կա
նութ յու նը ռու սե րեն էր, ու սա նող
ներն ա զատ կար դում էին, ոչ ոք չէր 
դժգո հում՝ ին չո՞ւ հա յե րե նը չկա։ Ես 
միշտ ու սա նող նե րին ա սում եմ, որ 
միայն հա յե րե նով կար դա լով, սո
վո րե լով բժիշկ չեք կա րող դառ նալ, 
ան գամ ռու սե րե նը քիչ է, պետք է 
մի քա նի օ տար լե զու նե րի տի րա
պե տեք։ Հի շում եմ պրո ֆե սոր Շա

րի ման յա նին, նա չէր աշ խա տում, 
միշտ կո կիկ հագն ված, թո շա կա ռու 
մար դը գա լիս էր, օ տար լե զու նե րով 
գրքեր էր կար դում։ Հի մա հպարտ 
եմ, որ այդ պի սի մարդ կանց հետ եմ 
շփվել» ,ա սում է գրա դա րա նի ղե կա
վա րը։ Տի կին Ար մի նեն հի շում է, թե 
ինչ պես էին ա ռա ջին կուր սի ու սա
նող նե րը օգ նում ի րենց՝ գրքե րը Տեր
յան հաս ցեից տե ղա փո խել բժշկա
կան մայր բու հի մաս նա շենք։ «1974ի 
գար նա նը գրա դա րա նը տե ղա փոխ
վեց լա բո րա տոր մաս նա շենք՝ հա մե
մա տա բար բար վոք պայ ման նե րով: 
Տե ղա փո խութ յան ըն թաց քում մեծ 
էր I – II կուր սե րի ու սա նող նե րի օգ
նութ յու նը, ո րոն ցից շա տե րը հե տա
գա յում դար ձան ան վա նի բժիշկ ներ՝ 
Մու շեղ Մի րի ջան յան, Ար թուր Շու
քուր յան և  ու րիշ ներ: Նոր մաս նա
շեն քում ա ռանձ նաց վեց  ու սում ա
կան և գի տա կան գրա կա նութ յու նը: 
Մո տե նում էր նոր ու սում ա կան տա
րին, ու սում ա կան տա րած քում դեռ 
պատ րաստ չէին գրա պա հա րան նե
րը: Ու սում ա կան պրո ցե սը չխա թա
րե լու հա մար ստիպ ված այդ տա րի 
գրա կա նութ յան սպա սար կու մը կա
տար վեց դե պի Հե րա ցի փո ղոց բաց

վող լու սա մուտ նե րի ց»,հի շում է տի
կին Ար մի նեն:
Ար մի նե Հա րութ յուն յա նը բժշկա

կան գրա դա րա նը ղե կա վա րում է 
2001 թվա կա նից։  Վեց ա միս է պա
հանջ վում գրա դա րա նի փոք րիկ աշ
խա տա կազ մից՝ կար գի բե րել անմ
խի թար վի ճա կում գտնվող գրա
պա հո ցը։ Այդ տա րի նե րին ԵՊԲՀ 
ռեկ տո րը Վի լեն Հա կոբ յանն էր։ 
Ն րա հանձ նա րա րութ յամբ սկսվում 
է գրա դա րա նի վե րա նո րո գու մը։ 
Ի տար բե րութ յուն շատ բու հե րի՝ 

նույ նիսկ ինն սու նա կան նե րի մութ ու 
ցուրտ տա րի նե րին հա մալ սա րա նի 
ըն թեր ցաս րա հը  չփա կեց դռնե րը։ 
Վա ռա րա նը տա քաց նում էր գրա
դա րա նը, և  ու սա նող նե րը հնա րա վո
րութ յուն ու նեին տաք պայ ման նե րում 
կար դալ ու պատ րաստ վել քննութ
յուն նե րին։ Իսկ ութ սու նա կան նե րի 
վեր ջին, երբ բժշկա կան բուհն այլևս 
Մոսկ վա յից գրա կա նութ յուն չէր 
ստա նում, ռեկ տոր Վի լեն Հա կոբ յա
նի հանձ նա րա րութ յամբ ամ բիոն նե
րը սկսում են տպագ րել դա սագր քեր 
սե փա կան ու ժե րով։ Միա ժա մա նակ, 
տի կին Ար մի նեն խա նութ նե րում 
փնտրում ու գտնում էր բո լոր նոր 

ՓՈՐՁԱՌՈՒԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐԸԳԻՏԻ
ԿԵՍՄԻԼԻՈՆՄԻԱՎՈՐԳՐՔԻՑ

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԻՏԵՂՆՈՒԱՐԺԵՔԸ.
ՀԵՆՑԱՅԴՔԱՆԳԻՐՔԿԱԱՊԱԳԱ

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ87ՏԱՐԵԿԱՆԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ
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բժշկա գի տա կան հրա տա րա կութ յուն նե րը, 
ո րոնք պետք էին ա պա գա բժիշկ նե րին։
Գ րա դա րանն ու նի 529.200 միա վոր գրա

կա նութ յուն:  Հա յաս տա նի հա մա հա վաք 
գրա ցու ցա կում, ո րում նե րառ ված է տաս
նե րեք խո շոր գրա դա րան, ընդգրկ ված 
է  նաև ԵՊԲՀ գրա դա րա նը։ Այս պա հին 
կա տար վում է բժշկա կան գրա կա նութ յան 
գույ քագ րում։ 
«Գ րա պա հո ցի ամ բողջ ֆոն դը նկու ղա

յին հար կից բարձ րաց նում ենք վերև, կո
դա վո րում, մուտք ա նում հա մա կար գիչ։ 
Է լեկտ րո նա յին ծրագ րի մի ջո ցով հնա րա
վոր է ի մա նալ՝ պա հանջ վող գիր քը կա՞, և  
ե թե ա յո, ա պա ո՞ր գրա դա րա նում կա րող է 
ըն թեր ցո ղը գտնել այ ն»։  Տի կին Ար մի նեն 
նշում է, որ որ ևէ գիրք դուրս չի մում գույ
քագ րու մից։ Նա ու րա խութ յամբ պատ մում 
է, որ կան հազ վագ յուտ գրքեր, ո րոնք ու նի 
միայն մեր գրա դա րա նը։ «Գր քե րի ար ժե
քը մե ծե րից լսում էի, և  գույ քագր ման ժա
մա նակ, երբ ա սում են՝ սա գու ցե պետք չէ, ա սում եմ՝ 
չէչէ սա լավ գիրք է, ժա մա նա կին սա դե ֆի ցիտ էր, և  
այդ պես բո լոր գրքե րը պահ պան վե ցի ն»։
Ըն թեր ցաս րահ ա մեն օր հա ճա խում է 500600 ու սա

նող։ Ար մի նե Հա րութ յուն յա նի խոս քով՝ բու հը ևս մեկ ըն
թեր ցաս րա հի կա րիք ու նի։ Անհ րա ժեշտ գրա կա նութ յուն 
բուհն ու նի, գրա դա րա նը պար բե րա բար հա մալր վում է 
նոր գրա կա նութ յամբ, նաև ար տա սահ ման ցի ու սա նող
ներն են Հա յաս տա նից մեկ նե լուց ա ռաջ գրքե րը նվի րում 
բու հի գրա դա րա նին։ 
Իսկ գրա դա րա նի թան գա րա նում բա ցա ռիկ հրա տա

րա կութ յուն ներ են։ Բժշ կա կան ա ռա ջին դա սագր քե րի, 
մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան կող քին խնամ քով 
պահ պան վում է Հ րաչ յա Ա ճառ յա նի 1927 թվա կա նի ձե
ռա գիր «Ար մա տա կա ն» բա ռա րա նը։ Տի կին Ար մի նեն 
հա տուկ ու շադ րութ յան ներ քո է պա հում հնա տիպ գրքե
րը: «Գր քե րը պա հան ջե լիս ես ան պայ ման ըն թեր ցո ղի 
կար ծի քը հաշ վի եմ առ նում, աշ խա տում եմ այդ գրքե րը 
եր կար ժամ ե տով դուրս չգրել գրա դա րա նի ց»: 
Ար մի նե Հա րութ յուն յա նը ցան կա նում է, որ ու սա նող

ներն ա վե լի սրտա ցավ վե րա բեր վեն գրքե րին, ըն թեր ցե
լիս չվնա սեն գիր քը, քա նի որ այն սե րունդ նե րի,  ա պա
գա բժիշկ նե րին կրթե լու հա մար է։ 

Հասարակություն



 Հա մեստ և շփ վող ա մե րի
կա հայ պրո ֆե սոր, բժիշկ  Ջոն 
 Բի լե զիկ յա նը  Հա յաս տա նում 
զգում է ի րեն ինչ պես տա նը: 

Բժշ կութ յան և  դե ղա գոր ծութ յան 
պրո ֆե սո րը, օս տեո պո րո զի դեմ 
պայ քա րի մաս նա գե տը հիմ ել է 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րում ա ռա

ջա տար բա ժան մունք նե րից մե կը՝ 
Էն դոկ րի նո լո գիա յի բա ժան մուն
քը  Կո լում բիա յի հա մալ սա րա

նում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ ինչ պե՞ս 
կգնա հա տեք  Հա յաս տա նում օս
տեո պո րո զի դեմ պայ քա րի բնա գա
վա ռը:
 Երբ ա ռա ջին ան գամ ե կա 

 Հա յաս տան՝ 10 տա րի ա ռաջ, շատ 
քիչ հե տաքրքր վա ծութ յուն և  շատ 
քիչ գի տե լիք կար օս տեո պոր զի 
մա սին: Բ ժիշկ նե րը կար ծում էին, 
թե դա հա տուկ է միայն մեծ տա
րի քի մարդ կանց: Ար յան խտութ
յու նը չա փող ըն դա մե նը մեկ սարք 
ու նեինք երկ րում:  Դա 10 տա րի 
ա ռաջ էր:  Հի մա, 10 տա րի անց, 
մենք 10 այդ պի սի սար քա վո րում  
ու նենք: Դ րանք մեզ հնա րա վո րութ
յուն են տա լիս անվ տանգ ձևով 
չա փել, թե որ քան կալ ցիում կա 
հի վան դի ոսկ րե րում:  Եվ այս ին
ֆոր մա ցիա յի շնոր հիվ կա րող ենք 
ո րո շել՝ արդ յոք հի վանդն ու նի օս

տեո պո րոզ, թե ոչ: Այս պի սով կա րող 
եմ ա սել, որ այժմ  Հա յաս տա նում 
բժիշկ ներն ա վե լի տե ղե կաց ված են 
օս տեո պո րո զի մա սին, քան 10 տա րի 
ա ռաջ: Երկ րում կա ի րա զեկ վա ծութ
յուն, որ սա լուրջ հի վան դութ յուն է: 
 Հա յաս տանն այս ա ռու մով բա ցա
ռութ յուն չէ, ինչ պես ցան կա ցած այլ 
եր կիր:  Կար ծում եմ՝ ա վե լի շատ 
բան ու նենք ա նե լու:  Հա յաս տա նում 
ցան կա լի կլի ներ զար գաց նել հե
տա զո տա կան են թա կա ռուց ված
քը, օս տեո պո րո զի վե րա բեր յալ հե
տա զո տութ յուն ներ կա տա րել այս
տեղ՝  Հա յաս տա նում. դա կա րող է 
դարձ նել  Հա յաս տա նը մի եր կիր, 
ո րը նպաս տում է այս ո լոր տում գի
տե լիք նե րի ա վե լաց մա նը: Եվ դա 
իմ նպա տակ նե րից մեկն է՝ ու նե նալ 
հե տա զո տա կան ծրագ րեր, ի հար կե, 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա
մալ սա րա նի հետ հա մա տեղ:  
Բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը պա

հան ջում է բա վա կա նին մեծ ջան քեր 
և  շատ ժա մա նակ: Խնդ րում եմ, կիս
վեք  Ձեր հա ջո ղութ յան բա նաձ ևով:
 Ես վա ղուց ար դեն բժիշկ եմ: Ա վար

տել եմ  Կո լում բիա յի հա մալ սա րա նի 
Բժշ կա կան դպրո ցը: Եվ իմ կա րիե
րան զար գա ցել է ոչ այն պես, ինչ պես 
ես էի կար ծում: Ես պատ րաստ վում 
էի դառ նալ սո վո րա կան բժիշկ:  Բայց 
ինձ ո գեշն չեց իմ ու սու ցիչ նե րից մե
կը, ով տվեց ինձ այն գա ղա փա րը, 
որ ես կա րող եմ հե տա զո տութ յուն

ներ կա տա րել, ես կա րող եմ սո վո
րեց նել, կա րող եմ բարձ րաց նել գի
տե լիք նե րի մա կար դա կը և  միև նույն 
ժա մա նակ խնա մել հի վանդ նե րին: 
Իմ կա րիե րան այս ա մե նի խառ
նուրդն էր: Ես նաև ա ռաջ նոր դի կա
րիե րա եմ ու նե ցել: Ար դեն 29 տա րի 
ղե կա վա րում եմ  Կո լում բիա յի հա
մալ սա րա նի էն դոկ րի նո լո գիա յի բա
ժի նը: Երբ այդ բա ժան մունքն էինք 
ստեղ ծում, մենք ըն դա մե նը 23 հո գի 
ու նեինք:  Հի մա մեր բա ժան մունքն  
ու նի 45 բժիշկ: Այ սօր մեր բա ժան
մուն քը ԱՄՆում ա ռա ջա տար նե րից 
մեկն է: 
Ինչ պե՞ս եք կա րո ղա նում հա մա

տե ղել  Ձեր աշ խա տանքն ու անձ նա
կան կյան քը:
 Իմ աշ խա տան քա յին և  անձ նա

կան կյան քը դժվար է ա ռանձ նաց նել 
ի րա րից: Իմ կի նը նույն պես բժիշկ 
է:  Նա շատ լավ հաս կա նում է այն 
ա մե նը, ին չով ես զբաղ վում եմ:  Շատ 
կար ևոր է, որ պես զի քո կո ղա կի
ցը հաս կա նա, թե ինչ ես ա նում դու: 
Ես շատ եմ աշ խա տում գի շեր նե րը, 
շատ եմ ճա նա պար հոր դում: Իմ կինն 
ա ջակ ցում է ինձ ա մեն հար ցում: Ի 
դեպ՝ նա շատ է այ ցե լել  Հա յաս տան: 
Այն պես է ստաց վել, որ նա հայ չէ, 
բայց դա նոր մալ է (ժպտում է):  Նա 
ա մե րի կա ցի է, բայց ա վե լի շատ 
բան գի տի  Հա յաս տա նի մա սին, 
քան ես:  Նա սի րում է մեր եր կի րը: 
 Հա ջող անձ նա կան և  աշ խա տան

«ԵՐԲԵՔՄԻ՛ՀՈՒՍԱՀԱՏՎԵՔ»

 Հայ պրո ֆե սո րի խոր հուր դը ե րի տա սարդ բժիշկ նե րին
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Եր կա րատև ու ծանր հի վան դութ
յու նից հե տո՝ 59 տա րե կան հա սա
կում, կյան քից հե ռա ցավ հա յոց լեզ
վի ամ բիո նի նախ կին ա վագ լա բո
րանտ  Հաս միկ  Մա յի սի Գ ևորգ յա նը:
 Շուրջ քա ռորդ դար նա աշ խա

տել է բժշկա կան հա մալ սա րա նում: 
 Լի նե լով հա յոց լեզ վի ամ բիո նի 
ա ռա ջին աշ խա տա կից նե րից մե կը՝ 
նա իր մա յուն ներդ րում ու նեն ցավ 
ամ բիո նի կա յաց ման գոր ծում: Ան
դուլ աշ խա տա սի րութ յան և  գոր ծի 
նկատ մամբ ու նե ցած սրտա ցավ վե
րա բեր մուն քի շնոր հիվ նա շա հեց 
գոր ծըն կեր նե րի սերն ու հար գան
քը՝ ար ժա նա նա լով նաև հա մալ
սա րա նի ղե կա վա րութ յան գնա հա
տան քին և  պարգև նե րին:
Հ. Գ ևորգ յա նը ԵՊՀ բա նա սի րա

կան ֆա կուլ տե տը գե րա զան ցութ
յան դիպ լո մով էր ա վար տել և  ոչ 
միայն իր ան մի ջա կան պար տա
կա նութ յուն ներն է ան թե րի կա տա
րել, այլև գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն 
է ու նե ցել ամ բիո նի ու սում ա մե
թո դա կան աշ խա տանք նե րում. նա 
հե ղի նակ է ամ բիո նի կող մից հրա
տա րակ ված  ու սում ա կան գրա կա
նութ յան և բժշ կա կան հոդ ված նե րի:
Ն րա մա սին ջերմ հու շե րը,  բա

րե հո գի ներ կա յութ յու նը  մշտա պես 
հիշ վե լու ար ժա նի են:

 ՀԱ ՅՈՑ ԼԵԶ ՎԻ ԱՄ ԲԻՈՆ

ՀԻՇԱՏԱԿԻ 
ԽՈՍՔ

քա յին կյան քի գաղտ նի քը կո ղակ
ցիդ՝  քո աշ խա տան քը գնա հա
տե լու և  հաս կա նա լու կա րո ղութ
յան մեջ է:
Ի՞նչ խոր հուրդ կտաք ա պա գա 

բժիշկ նե րին:
 Իմ խոր հուր դը ա պա գա բժիշկ

նե րին. ա ռա ջի նը՝ չվա խե նալ, 
թե ինչ են մտա ծում մար դիկ մեր 
բնա գա վա ռի մա սին:  Լի նե լով 
բժիշկ՝ դուք հնա րա վո րութ յուն 
եք ստա նում բազ մա թիվ գոր ծեր 
ա նե լու՝ հե տա զո տե լու և  ու սու ցա
նե լու:
Մ յուս բա նը, որ կու զեի ա սել ե րի

տա սարդ բժիշկ նե րին՝ ինչոր մե
կին օ րի նակ ու նե նալն է, մե կը, ով 
ա վե լի մեծ և  փոր ձա ռու է ձե զա
նից: Եվ դուք կա րող եք ա սել. «Ես 
ու զում եմ նման վել այս մար դու ն»: 
Ես լա վա տե սութ յան, հույ սի և  
ո գեշնչ վա ծութ յան կոչ եմ ա նում: 
Եվ եր բեք մի՛ վա խե ցեք դժվար 
աշ խա տան քից: Դժ վար աշ խա
տան քը եր բեք դժվար չէ, ե թե վա
յե լում եք այն, ինչ ա նում եք:
 Սի րե լի վայր ու նե՞ք 

 Հա յաս տա նում:
 Ինձ հա մար  Հա յաս տա նի 

կենտ րո նը Եր ևանն է:  Դա այն 
վայրն է, որ տեղ ես հան դի պում 
եմ մարդ կանց, դա այն վայրն 
է, որ տեղ ես ինձ հան գիստ եմ 
զգում: Այն պես եմ զգում, կար
ծես իմ տունն է: Երբ ինք նա թիռն 
ինձ հա մար ա ռա ջին ան գամ վայ
րէջք կա տա րեց  Հա յաս տա նում 

2007ին, ես հաս կա ցա, որ սա 
տուն է:  Դա մի զգա ցո ղութ յուն 
է, որ եր բեք էլ չեմ ու նե նա: Իմ 
ծնող նե րը  Միաց յալ  Նա հանգ ներ 
են ե կել  Մա րա շից՝ Արևմտ
յան  Հա յաս տա նից: Իմ հայ րը 
 Միաց յալ  Նա հանգ ներ է ե կել 
1922ին՝  Ցե ղաս պա նութ յու նից 7 
տա րի հե տո. իմ ըն տա նի քի մի 
մա սին, բա րե բախ տա բար, հա
ջող վել է փրկվել:  Մենք շատ 
հպարտ ենք մեր հայ կա կան ար
մատ նե րով:
Ո՞րն է ձեր սի րե լի հայ կա կան  

ու տես տը:
Ես միս չեմ ու տում: Այս տեղ շատ 

միս են ու տում: Ես միս ու տե լով 
եմ մե ծա ցել:  Բայց 20 տա րի ա ռաջ 
դա դա րե ցի միս ու տել: Այ նո ւա մե
նայ նիվ՝  Հա յա տա նում ձու կը հիա
նա լի է:
Փ լավն իմ սի րե լի ու տեստն 

է: Այն շատ յու րա հա տուկ ճա
շա տե սակ է:  Բայց ես եր բեք 
իմ փոր ձած փլա վից չեմ տե սել 
 Հա յաս տա նում: Բրն ձով փլա վը 
իմ ա մե նա սի րած ճա շա տե սակ նե
րից է:  Հա յաս տա նի մա սին մյուս 
ան հա վա նա կան բանն այն է, որ 
աշ խար հում ոչ մի այլ տեղ չկա 
ա վե լի հա մեղ վա րունգ, լո լիկ և 
 պա նիր:
 

 Հե ղի նակ՝   
Տաթ ևիկ  Ղա զար յան

 Ֆո տո՝  Կա րեն  Սե րոբ յա նի
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում, 
բա ցի դե ղա գի տա կան և  հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա
կուլ տետ նե րի, գոր ծում է ա նընդ հատ և  ին տեգ րաց ված 
կրթա կան ծրա գի րը:
Ընդ հա նուր բժշկութ յան և  ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ

տետ նե րում կրթութ յան տևո ղութ յու նը 6 տա րի է, իսկ 
ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տում՝ 5:
 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տում գոր ծում է ուս

ման եր կաս տի ճան հա մա կարգ՝ բա կա լավ րիատ և 
 մա գիտ րա տու րա:  Բա կա լավ րիա տի տևո ղութ յու նը 4 
տա րի է, իսկ մա գիստ րա տու րա յի նը՝ 1:
Նա խա դիպ լո մա յին կրթութ յա նը հա ջոր դում է կլի նի

կա կան օր դի նա տու րան կամ հան րա յին ա ռող ջութ յան 
մա գիստ րա տու րան: Կլ ինի կա կա կան օր դի նա տու րա յի 
տևո ղութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ընտր ված մաս նա
գի տութ յամբ:

 Աջակողմյան ստուգարքը ստա նա լու հա մար  
ու սա նո ղը պար տա վոր է կի սամ յա կի ըն թաց քում մաս
նակ ցել դա սա խո սութ յուն նե րին և  գործ նա կան (սե մի նար
ներ, լա բո րա տոր) պա րապ մունք նե րին:
Ու սում ա կան պլա նով նա խա տես ված կրե դիտ ներն 

ու սա նո ղին տրվում են կի սամ յա կի ըն թաց քում դա սա
խո սութ յուն նե րին, գործ նա կան կամ ցիկ լա յին պա րապ
մունք նե րին մաս նակ ցե լու և ս տու գարք ներն ու քննութ
յուն նե րը հանձ նե լու դեպ քում: Ոչ ցիկ լա յին կեր պով  
ու սում ա սիր վող յու րա քանչ
յուր ա ռար կա յին հատ կաց ված 
ժա մա քա նա կի 15%ից ա վե լի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում ու
սա նո ղի կող մից ու սում ա կան 
ծրա գի րը հա մար վում է չկա
տար ված, չի թույ լատր վում 
ստու գարք նե րին ու քննութ
յուն նե րին և  ներ կա յաց վում է 
հա մալ սա րա նից հե ռաց ման:
Ոչ ցիկ լա յին կեր պով ու սում

նա սիր վող ա ռար կա յից կամ 
ա ռար կա նե րից գու մա րա յին 
3656 ժամ ան հար գե լի բա
ցա կա յութ յան դեպ քում ու
սա նո ղին ռեկտորի կար գադ
րութ յամբ հայ տա րար վում է 
նախազգուշացում, 5870 ժա մի դեպ քում` նկա տո ղութ յուն 
է տրվում ռեկ տո րի կող մից, իսկ 72 ժա մից ա վե լի բա ցա
կա յու թյան դեպ քում` ներ կա յաց վում է հա մալ սա րա նից 
հե ռաց ման:
 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի կուր սանտ նե րը կի սամ

յա կի ըն թաց քում ինչ պես ցիկ լա յին, այն պես էլ ոչ ցիկ լա
յին պա րապ մունք նե րից 30 ժամ ան հար գե լի բա ցա կա յե լու 
դեպ քում ներ կա յաց վում են հա մալ սա րա նից հե ռաց ման:
 Ցիկ լա յին կեր պով ու սում ա սիր վող ա ռար կա յից կամ 

ա ռար կա նե րից գու մա րա յին մինչև 100 ժամ հար գե լի բա
ցա կա յութ յան դեպ քում ու սա նո ղին հնա րա վո րութ յուն է 
տրվում բաց թողն ված ժա մերն ամ բող ջութ յամբ լրաց նե լ 

հա մալ սա րա նի հաշ վին՝ ըստ ռեկ տո րի հրա մա նով սահ
ման ված ժա մա նա կա ցույ ցի, իսկ մար ման շրջան նե րում 
ու սա նո ղը կա րող է օգտ վել քննութ յու նը եր կու ան գամ 
հանձ նե լու ի րա վուն քից:
 Ցիկ լա յին կեր պով ու սում ա սիր վող ա ռար կա յից կամ 

ա ռար կա նե րից գու մա րա յին մինչև 100 ժամ ան հար գե լի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում ու սա նո ղին հնա րա վո րութ յուն 
է տրվում ամ բող ջութ յամբ լրաց նե լու բաց թողն ված ժա մե
րը վճա րո վի սկզբուն քով՝ ըստ ռեկ տո րի հրա մա նով սահ

ման ված ժա մա նա կա ցույ ցի, 
իսկ մար ման շրջան նե րում  
ու սա նո ղը կա րող է օգտ վել 
քննութ յու նը եր կու ան գամ 
հանձ նե լու ի րա վուն քից:
Ա վար տա կան կուր սե րի 

2րդ  կի սամ յա կում ու սում ա
կան պլա նով նա խա տես ված 
ա ռար կա յից կամ ա ռար կա
նե րից գու մա րա յին մինչև 
100 ժամ հար գե լի բա ցա կա
յութ յան դեպ քում ու սա նո ղին 
հնա րա վո րութ յուն է տրվում 
մինչև ամ փո փիչ ա տես
տա վոր ման երկ րորդ փու լի 
սկիզ բը՝ կի սամ յա կի ըն թաց
քում, դե կա նի կող մից սահ

ման ված ժա մա նա կա ցույ ցով ամ բող ջութ յամբ լրաց նե լու 
բաց թողն ված ժա մե րը հա մալ սա րա նի հաշ վին և  օգտ վել 
քննութ յու նը եր կու ան գամ հանձ նե լու ի րա վուն քից:
Ա վար տա կան կուր սե րի 2րդ  կի սամ յա կում  

ու սում ա կան պլա նով նա խա տես ված ա ռար կա յից կամ 
ա ռար կա նե րից գու մա րա յին մինչև 100 ժամ ան հար գե լի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում ու սա նո ղին հնա րա վո րութ յուն 
է տրվում մինչև ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման եր րորդ փու
լի սկիզ բը՝ կի սամ յա կի ըն թաց քում, դե կա նի կող մից սահ
ման ված ժա մա նա կա ցույ ցով ամ բող ջութ յամբ լրաց նե լու 
բաց թողն ված ժա մե րը վճա րո վի սկզբուն քով և  օգտ վել 
քննութ յու նը եր կու ան գամ հանձ նե լու ի րա վուն քից:
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ՏԵՂՅԱԿ ԵՂԻՐ ՍՏՈւԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 
ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ՈՐ ՀԵՏՈ ՉԱՍԵՍ՝ «ՉԳԻՏԵԻ...»

●  Յու րա քանչ յուր կի սամ յա կի ա վար տին ռեկ տո
րի հրա մա նով սահ ման վում է տվյալ կի սամ յա կում 
նա խա տես ված քննութ յուն նե րի և ստուգարքների ու 
եր կու մար ման շրջան նե րի ժա մա նա կա ցույց: 
 ● Ցիկ լա յին ա ռար կա յի քննութ յուն նե րը և ս տու

գարք ներն անց կաց վում են յու րա քանչ յուր ցիկ լա
յին պա րա պմուն քի վեր ջին օ րը, իսկ եր կու մար ման 
շրջան նե րը՝ ռեկ տո րի կող մից հաս տատ ված ժա մա
նա կա ցույ ցով:
● Անընդհատ և ին տեգ րաց ված համակարգով 

սո վո րող ու սա նող նե րը քննութ յուն նե րը հանձ նում 
են ինչպես հա մա կարգ չա յին թես տա յին ե ղա նա
կով՝ (10 բա լա յին հա մա կար գ), այնպես էլ բանավոր 
եղանակով:
 ● Բոլոր ստուգարքները և քննությունները 

կազմակերպվում են «Ստուգարքների և 
քննությունների անցկացման կարգի» համաձայն:

ՁԱ ԽԱ ԿՈՂՄ ՅԱՆ ՍՏՈՒ ԳԱՐՔ
Դա սա վանդ վող մի քա նի ա ռար կա նե

րից (դրանք նշված են դա սա ցու ցա կում) 
ու սա նո ղը պետք է հանձ նի ստու գարք ներ, 
դրանք նշա նակ վում են տե ղե կագ րում և 
ս տու գման գրքույ կի ձախ կող մում:
Իր նշա նա կութ յամբ այն հա վա սա րա զոր 

է քննութ յան: Ձա խա կողմ յան ստու գար
քի նպա տակն է ու սա նո ղի գի տե լիք նե րի 
ստու գու մը: Նշա նակ վում է այն դեպքում, 
երբ ուսանողը ստացել է այդ առարկայի 
աջակողմյան ստուգարքը և ստացել է 
առնվազն բավարար գնահատական(ներ):

Ա ՋԱ ԿՈՂՄ ՅԱՆ ՍՏՈՒ ԳԱՐՔ
Ու սում ա կան կի սամ յա կի ա վար տին, իսկ բարձր կուր

սե րում` ցիկ լա յին պա րապ մունք նե րից հե տո, ստու գման 
գրքույ կի աջ կող մում նշա նակ վում է ստու գարք: Ա ջա կողմ
յան ստու գար քը` ու սա նո ղի լեզ վով ա սած` կա տա րո ղա կա
նը, նշա նակ վում է բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ու սա նո ղը 
ներ կա է ե ղել բո լոր դա սե րին և  կա տա րել է ու սում ա կան 
ծրագ րի բո լոր պա հանջ նե րը: 
Ստուգման գրքույկում ա ջա կողմ յան բո լոր ստու

գարք նե րի առ կա յութ յան դեպ քում «ստուգ
ման գրքույ կը կնքվում է» դե կա նա տի կող մից, և   
ու սա նո ղը թույ լատր վում է քննաշր ջա նին:  Ցիկ լա յին ձևով 
ու սում ա սիր վող ա ռար կա նե րի դեպ քում ա ջա կողմ յան 
ստու գար քի բա ցա կա յութ յու նը չի թույ լատ րում ու սա նո ղին 
հանձ նե լու միայն տվյալ ա ռար կա յի քննութ յու նը կամ ձա
խա կողմ յան ստու գար քը:
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹՆ 

ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

● Դասավանդվող 
առարկաների քննութ
յուն նե րը և ստուգարք
ներն անցկացվում են 
նա խա պես հաս տատ
ված ժա մա նա կա ցույ
ցով: 
Քն ն ո ւթ յ ո ւ ն ն ե ր ի ց 

«անբավարար» գնա
հատական ստանալու 
դեպքում տարեկան 
գնահատականը հաշ
վի չի առնվում: 
● Ուսանողը պարտա
վոր է յուրաքանչյուր 
կիսամյակում ուսում
նական պլանով նա
խատեսված քննութ
յունները և ստուգարքները հանձնել 
համապատասխան առարկաների 
դասընթացներն ունկնդրելուց հե
տո: 

● Ոչ ցիկ լա յին կեր պով ու սում ա
սիր վող ստու գար քա յին և քն նա կան 
ա ռար կա նե րի թես տա յին յու րա
քանչ յուր տար բե րակ պա րու նա կում 
է 50 թեստ:

Դ րա կան գնա
հա տա կա նի շե մը 26 
ճիշտ պա տաս խանն 
է՝ ըստ հաս տատ ված 
սանդ ղա կի:
● Ոչ ցիկ լա յին կեր

պով ու սում ա սիր
վող ա ռար կա նե
րի յու րա քանչ յուր  
կի սամ յա կի ու սում ա
ռութ յան ըն թաց քում 
ու սա նո ղի կող մից 
թվով 5 դրա կան պա
տաս խա նի (0.5միա
վոր) ա պա հո վու մը 
հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս քննութ յու նից 
կամ ստու գար քից հե

տո վերջ նա կան գնա հա տա կա նը 
ձևա վո րե լիս 25 և  ա վե լի ճիշտ պա
տաս խան նե րի դեպ քում ա վե լաց նել 
0.5 միա վոր (բո նուս):

Մր ցույթն անց կաց նե լու հա մար ստեղծ
վում է ման դատային հանձ նա ժո ղով, ո րի 
կազ մում ընդգրկ վում են հա մալ սա րա նի  
ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո
ռեկ տո րը, ու սում ամեթոդական վար չութ յան 
պե տը, ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե րը, ու սա նո
ղա կան խոր հրդ ի նա խա գահ ը` ի պաշ տո նե:
Մր ցույթն անց կաց վում է յու րա քանչ յուր  

ու սում ա կան տար վա վեր ջում:
Մր ցույ թի ա ռաջ նա հերթ պայ ման ներն են`
● մեկ ու սում ա կան տար վա քննութ յուն նե

րի և ստուգարքների արդ յունք նե րով ա ռա վել 
բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն:
Հա վա սար միա վոր նե րի դեպ

քում՝ հաշ վի է առն վում նա խորդ  
ու սում ա կան տար վա ա ռա ջա դի մութ յու նը:

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈւՄՆԵՐ
 Բարձր ա ռա ջա դի մութ յան և  հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան կյան քին ակ տիվ 

մաս նակ ցութ յան հա մար սահ ման վում են ու սա նող նե րի խրա խուս ման հետև յալ մի
ջոց նե րը`
ա) շնոր հա կա լութ յան հայ տա րա րում,
բ)  ան վա նա կան կրթա թո շա կի նշա նա կում, 
գ) պարգ ևատ րում:
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 Հա մալ սա րա նում ու սում ա կան պա րապ
մունք ներն անց կաց վում են դա սա ցու ցա
կով` ու սում ա կան ծրագ րե րին հա մա ձայն:  
Ու սում ա կան դա սա ցու ցա կը կազմ
վում է կի սամ յա կի հա մար և  փակց վում 
է ոչ ուշ, քան յու րա քանչ յուր կի սամ յա կի 
սկսվե լուց տաս օր ա ռաջ:  Յու րա քանչ յուր  
ու սում ա կան պա րապ մուն քից ա ռաջ (և 
 պա րապ մունք նե րի ընդ միջ ման ժա մա նակ) 
լսա րան նե րում, լա բո րա տո րիա նե րում և 
 կա բի նետ նե րում լա բո րանտ ներն ու աս պի
րանտ նե րը նա խա պատ րաս տում են ու սում
նա կան պի տույք ներն ու սար քա վո րում ե րը:
Ու սում ա կան գործ նա կան պա րապ մունք

ներն անց նե լու հա մար յու րա քանչ յուր կուրս 
բա ժան վում է խմբե րի: 
 Յու րա քանչ յուր խմբում ու սա նող նե րից 

դե կա նի կար գադ րութ յամբ նշա նակ վում է 
խմբի կազ մա կեր պիչ: Խմ բի կազ մա կեր պիչն ան մի
ջա կա նո րեն են թարկ վում է ֆա կուլ տե տի դե կա նին 
և խմ բում ի րա գոր ծում է վեր ջի նիս բո լոր հրա հանգ
ներն ու ցու ցում ե րը:
 Հար գե լի պատ ճա ռով պա րապ մունք նե րին չներ կա

յա նա լու դեպ քում ու սա նո ղը պար տա վոր է ոչ ուշ, քան 
հա ջորդ օ րը, տեղ յակ պա հել ֆա կուլ տե տի դե կա նին 

և  ու սում ա կան հաս տա տութ յուն ներ կա յա նա լու 
ա ռա ջին իսկ օ րը ներ կա յաց նել փաս տարկ ներ` պա
րապ մունք նե րը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րի մա սին: 
 Հի վան դութ յան դեպ քում ու սա նո ղը ֆա կուլ տե տի դե
կա նին ներ կա յաց նում է սահ ման ված ձևի տե ղե կանք` 
հա մա պա տաս խան բու ժա կան հիմ ար կից:
Ու սա նող նե րը պար տա վոր են խնամ քով և 

 հո գա տա րութ յամբ վե րա բեր վել հա մալ սա րա նի  
ու նեց ված քին:

● Հա մալ սա րա նում և հատ կա
պես լսա րան նե րի մոտ ար գել վում 
է աղմ ել, բարձր խո սել, դա սե րի 
ժա մա նակ ան հար կի ան ցու դարձ 
ա նել, բա ցել լսա րան նե րի դռնե րը:
● Դա սե րի  և ցանկացած 

ատեստավորման ժամանակ  
բջջա յին հե ռա խոս նե րը պետք է 
ան ջատ վեն: Խիստ ար գել վում է 
դա սե րի ժա մա նակ բջջա յին հե ռա
խո սով խո սել կամ այլ կերպ օգ
տա գոր ծել: 
● Քն նութ յուն նե րի ըն թաց քում 

ար գել վում է օգտ վել բջջա յին հե
ռա խո սից կամ ար տա քին կապ 
ա պա հո վող տեխ նի կա կան այլ մի
ջոց նե րից:
Մեզ մոտ չեն ծխում:
Մե կընդ միշտ հի շե՛ք` լսա րան նե

րում, մի ջանցք նե րում, գրա դա
րա նում, ըն թեր ցաս րահ նե րում, 

հան րա կա ցա րան նե րում, հա մալ
սա րա նա կան կլի նի կա նե րում ձեր 
ծխե լը նկատ վե լու դեպ քում կա րող 
եք հե ռաց վել հա մալ սա րա նից: 
Ճա կա տագ րա կան մի դարձ րեք 
այդ վատ սո վո րութ յու նը: Ա ռա վել 
ևս, որ պատ րաստ վում եք բժիշկ 
դառ նալ, իսկ ծխելն ան հա րիր է 
ձեր ընտ րած մաս նա գի տութ յա նը:
 Ար գել վում է հա մալ սա րա նում 

օգ տա գոր ծել ո գե լից խմիչք ներ, 
բա ցա ռութ յամբ հա մալ սա րա նի 
ղե կա վա րութ յան կող մից մի ջո ցա
ռում ե րի հա մար նա խա տես ված 
դեպ քե րի:  Կար գա պա հա կան կա
նոն նե րի կո պիտ խախ տում է ո գե
լից խմիչք նե րի, թմրա մի ջոց նե րի 
կամ հո գե ներ գոր ծող նյու թե րի 
ազ դե ցութ յամբ հա մալ սա րա նում 
գտնվե լը:
 Օ րենսդ րութ յամբ, հա մալ սա րա

նի կա նո նադ րութ յամբ և  ներ քին 

կար գա պա հա կան կա նոն նե րով 
սահ ման ված պար տա կա նութ յուն
նե րը չկա տա րե լու կամ խախ տե լու 
դեպ քում աշ խա տո ղի և  ու սա նո ղի 
նկատ մամբ կա րող են կի րառ վել 
կար գա պա հա կան պա տաս խա
նատ վութ յան մի ջոց ներ` դի տո
ղութ յուն, նկա տո ղութ յուն, խիստ 
նկա տո ղութ յուն, հա մալ սա րա նից 
հե ռա ցում:
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ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ
Ու սում ա ռութ յան ըն թաց քում գե րա զանց 

ա ռա ջա դի մութ յուն, հա սա րա կա կան բարձր ակ
տի վութ յուն ու պատ շաճ վար քա գիծ ու նե ցող  
ու սա նող նե րի հա մար հա մալ սա րա նում սահ ման
վում են Մ խի թար  Հե րա ցու,  Վա հան Արծ րու նու, 
 Հա կոբ  Հով հան նիս յա նի, Լ ևոն  Հով հան նիս յա նի, 
Գ րի գոր Ա րեշ յա նի,  Ռու բեն  Յոլ յա նի,  Բար դու ղի մեոս 
 Ֆա նարջ յա նի, Լ ևոն Օր բե լու ան վան կրթա թո շակ
ներ: 
 Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան հա վակ նորդ կա րող են 

լի նել բա ցար ձակ գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ, 
վար կա նի շա յին ա ռա ջին ե րեք տե ղը զբա ղեց րած 
ու սա նող նե րը: Կր թա թո շա կի չափ սահ մա նել ամ սա
կան 45.000 դրամ:
Մ նա ցած ան վա նա կան կրթա թո շակ նե րի հա վակ

նորդ կա րող են լի նել բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ ու
սա նող նե րը՝ ել նե լով տվյալ կուր սի վար կա նի շա յին 
ցու ցա նի շե րից (լավ գնահա տա կան նե րի քա նա կը 
չպետք է գե րա զան ցի 3ը): Կր թա թո շա կի չափ սահ
մա նել ամ սա կան 30.000 դրամ:
Ան վա նա կան կրթա թո շա կի հա վակ նորդ նե րի 

մրցույ թի հա մար սահ մա նել հետև յալ չա փո րո շիչ նե
րը. 
. գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յուն (քննա կան ա ռար

կա նե րի գնա հա տա կա նի ընդ հա նուր գու մար),

. ամ բիո նի պլա նա յին գի տա կան աշ խա տանք նե րի 
շրջա նա կում տպագր ված գի տա կան աշ խա տանք
ներ,
. օ տար լեզ վի ի մա ցութ յուն (մրցույ թին թույ լատր

վում են միայն օ տար լեզ վի քննութ յու նից առն վազն 
լավ գնա հա տա կան ստա ցած ու սա նող նե րը),
. մաս նակ ցութ յուն ֆա կուլ տետ նե րի, հա մալ սա րա

նի ու սա նո ղա կան, հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե
րին,
. հա մա պա տաս խան կուր սի ե րաշ խա վո րութ յամբ 

մրցույ թին մաս նակ ցե լու թույլտ վութ յուն:

 Ուս ման վար ձի փոխ հա տուց ման նպաս տի հա
մա կար գում ընդգրկ վե լու հա մար (վճա րո վի հա մա
կար գից անվ ճար հա մա կարգ անց նե լը) ու սա նո ղը 
պար տա վոր է ու սում ա կան ծրագ րով սահ ման ված 
ստու գարք նե րը և քն նութ յուն նե րը հանձ նել միայն 
քննաշր ջա նի ըն թաց քում:  Մար ման շրջան նե րում 
ստու գարք ներ և քն նութ յուն ներ հանձ նած՝ ան կախ 

ստա ցած գնա հա տա կա նից, ու սա նո ղը չի մաս

նակ ցում ուս ման վար ձի փոխ հա տուց ման 
նպաս տի մրցույ թին: 
Ա ռա ջին կուրս ըն դուն ված ու սա նո ղի նպաս

տի ձևով ուս ման վճա րի լրիվ փոխ հա տու ցում 
տրվում է ՀՀ պե տա կան ԲՈւՀե րի ըն դու նե
լութ յան կա նոն նե րով սահ ման ված կար գով հա
մալ սա րան ըն դուն ված ու սա նող նե րին:  Հա ջորդ 
կուր սե րում ու սա նո ղա կան նպաս տի ձևով ուս
ման վճա րի լրիվ փոխ հա տու ցում տրվում է 
մեկ ու սում ա կան տար վա քննութ յուն նե րի և 
ս տու գարք նե րի արդ յունք նե րով ա ռա վել բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րին` 
մրցու թա յին հի մունք նե րով:  Պե տութ յան կող մից 
տրվող ուս ման վճա րի լրիվ փոխ հա տուց ման 
նպաստ նե րի քա նա կը սահ ման վում է ՀՀ կա ռա
վա րութ յան կող մից, ո րը տե ղա փոխ վում է կուր

սից կուրս:
Ու սա նող նե րին պե տա կան կրթա թո շակ է տրվում 

գե րա զանց և  լավ ա ռա ջա դի մու թյան, հա սա րա կա
կան ակ տի վութ յան, պատ շաճ վար քա գիծ դրսևո րե
լու հա մար:  Պե տա կան կրթա թո շա կի տրման կար
գը և  չա փը սահ մա նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը:

ԳԻ ՏԵ՞Ս` Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒՄ ՌՈ ՏԱ ՑԻԱ
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԱԶԱՏՈՒՄ)

∗ Ու սա նո ղը կա րող է ա զատ վել
 հա մալ սա րա նից՝ 
ա) իր դի մու մի հա մա ձայն, ԲՈւՀից ու սա նո ղի 

ա զատ ման հրա մանն իր դի մու մի հա մա ձայն չի կա
րող տրվել, ե թե նա են թա կա է հե ռաց ման:
բ) այլ ԲՈւՀ տե ղա փոխ վե լու կա պակ ցութ յամբ:

∗ Ու սա նո ղը կա րող է հե ռաց վել
 հա մալ սա րա նից՝ 
ա) ուս ման վար ձը սահ ման ված ժամ ե տում չվճա

րե լու պատ ճա ռով,
բ) ան բա վա րար ա կա դե միա կան ա ռա ջա դի մու

թյան պատ ճա ռով,
գ) մե ծա թիվ ան հար գե լի բա ցա կա յութ յուն նե րի 

դեպ քում,
դ) հա մալ սա րա նի ներ քին կար գա պա հա կան կա

նոն նե րը խախ տե լու դեպ քում:
∗ Ու սա նո ղի ու սումն ա ռութ յու նը 
 դա դա րեց վում է`
ա) զին վո րա կան ծա ռա յութ յան անց նե լու կա պակ

ցութ յամբ` զո րացր վե լուց հե տո ու սա նո ղա կան ի րա
վունք նե րի վե րա բեր յալ վե րա կանգն ման ի րա վուն
քով,
բ) ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով`
բժշկա փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա

ցութ յան հի ման վրա ա կա դե միա կան ար ձա կուր դի 
ձևա կերպ մամբ, որն ա վար տե լուց հե տո ու սա նո ղը 

կա րող է շա րու նա կել ու սու մը,
գ) հղիութ յան և ծնն դա բե րութ յան, ինչ

պես նաև մինչև 3 տա րե կան ե րե խա յի 
խնամ քի դեպ քում:
● ԲՈւՀից հե ռաց ման հրա ման նե րը 

տրվում են քննաշր ջա նի ա կա դե միա
կան պարտ քե րի մար ման արդ յունք
ներն ամ փո փե լուց հե տո՝ 5 աշ խա տան
քա յին օր վա ըն թաց քում, ո րի մա սին 
ու սա նո ղը նա խա պես տե ղե կաց վում է:
● ԲՈւՀից հե ռաց վե լու (ա զատ վե լու) 

դեպ քում ու սա նո ղի դի մու մի հա մա ձայն 
3 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում 
նրան տրվում է հե ռաց ման (ա զատ ման) 
հրա մա նի պատ ճե նը, ա կա դե միա կան 
տե ղե կան քը և  միջ նա կարգ կրթութ յան 
կամ մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ
յան ա վար տա կան վկա յա կա նը: ԲՈւՀի 
կող մից հաս տատ ված ա վար տա կան 
վկա յա կա նի պատ ճե նը պահ վում է ու
սա նո ղի գոր ծում:
● Ըն թա ցիկ «ան բա վա րար» ա ռա

ջա դի մութ յուն ցու ցա բե րած ու սա նող
նե րին, բա ցա ռութ յամբ պար տա դիր զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յու նից տար կետ ման ի րա վուն քով ըն դուն
ված ու սա նող նե րի, ի րա վունք է վե րա պահ վում մինչ 
ա վար տա կան ու սում ա կան տար վա սկիզ բը լրաց
նել ա ռա վե լա գույ նը 12 կրե դիտ կազ մող ա կա դե
միա կան պարտ քե րը` վե րա հանձ նե լով ա ռար կա նե
րը` ևս 2 ան գամ կրկնե լով դրանք:
● Ու սում ա ռութ յունն ընդ հա տած ու սա նող նե րը շա

րու նա կում են ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րը մինչև  
ու սում ա ռութ յան ընդ հա տու մը` ու նե ցած կար գա վի
ճա կը պահ պա նե լով:
● Ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մը 

թույ լատր վում է սկսած ա ռա ջին կուր սի երկ րորդ կի
սամ յա կից:
●  Հա մալ սա րա նից հե ռաց ված (ա զատ ված) ա րա

կան սե ռի ու սա նող նե րի վե րա բեր յալ հրա ման նե րը 
ե ռօր յա ժամ ե տում ներ կա յաց վում են զին կո մի սա
րիատ ներ:
●  Հա մալ սա րա նից հե ռաց ման հրա ման նե րը ձևա

կերպ վում են ըն թա ցիկ և  եզ րա փա կիչ ա տես տա
վո րում ե րի, ստու գարք նե րը հանձ նե լու, քննա կան 
և  ա կա դե միա կան պարտ քե րի մար ման շրջան նե րը 
ա վար տե լուց հե տո, յո թօր յա ժամ ե տում: Հ րա մա
նը տա լու մա սին ու սա նո ղին տե ղե կաց նե լը պար
տա դիր է, բա ցա ռութ յամբ ան հար գե լի պատ ճա ռով 
բա ցա կա յութ յան առ կա յութ յան, ո րը հրա մա նի ձևա
կերպ ման գոր ծըն թա ցի կա սեց ման հիմք չէ:
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● Ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե
րի վե րա կագ նու մը թույ լատր վում 
է` սկսած ա ռա ջին կուր սի երկ րորդ 
կի սամ յա կից:
● Ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե

րը վե րա կանգ նե լու դի մում ե րը 
ներ կա յաց վում են կի սամ յակ նե
րի ու սում ա կան պա րապ մունք
նե րին նա խոր դող և  հա ջոր դող 
եր կու շա բաթ նե րի ըն թաց քում: 
Բուհից հեռացված ուսանողները 
վերականգնում են իրենց 
ուսանողական իրավունքները 
առնվազն 1 կիսամյակ հետո:
● Ու սում ա կան պլան նե րի փո

փո խութ յան պատ ճա ռով ա ռա
ջա ցած ա ռար կա յա կան տար բե
րութ յուն նե րը ու սա նո ղը պետք է 
հանձ նի ռեկ տո րի հրա մա նով հաս
տատ ված ան հա տա կան ժա մա նա
կա ցույ ցով, բայց ոչ ուշ, քան մինչև 
տվյալ կի սամ յա կի քննաշր ջա նի սկիզ բը (1 անգամ):
● ԲՈւՀից հե ռաց ված (ա զատ ված) ու սա նող նե րը վե

րա կանգն վում են ԲՈւՀի ռեկ տո րի հրա մա նով:
●  Վե րա կանգն վող ու սա նողն ա զատ վում է նախ կի

նում ու սում ա սի րած և  հա մա պա տաս խան կրե դիտ
ներ հա վա քած ա ռան ձին ա ռար կա նե րի ու սում ա կան 
պա րապ մունք նե րից և  ա տես տա վո րու մից: Ու սա նո ղը 
պար տա վոր է վճա րել միայն այն ա ռար կա նե րի ու սում
նա կան պա րապ մունք նե րի հա մար, ո րոնց հա ճա խե լու 
է` ըստ ԲՈւՀում մաս նա գի տութ յան հա մար գոր ծող 
մեկ կրե դի տի ար ժե քի:
● ԲՈւՀը քննար կում է ու սա նո ղի վե րա կանգն ման դի

մու մը և  ո րո շում նրա ու սում ա ռութ յան կուր սը և մ յուս 
պայ ման նե րը կամ հիմ ա վո րում է մեր ժե լու մա սին իր 
ո րո շու մը: 
● Ա ռար կա յա կան տար բե րութ յուն նե րը և  ա կա դե միա

կան պարտ քե րը հանձ նե լուց հե տո կցագր ման հրա մա
նը փո խա րին վում է ու սա նո ղի հրա մա նագ րու մով: 
●  Զո րա կոչ վե լու կա պակ ցութ յամբ և  ա ռող ջա կան վի

ճա կի պատ ճա ռով ա կա դե միա կան ար ձա կուրդ ձևա
կեր պած, ու սում ա ռութ յունն ընդ հա տած ու սա նող նե րը 
ու սում ա ռութ յու նը շա րու նա կում են այն պա հից, ո րից 
ընդ հա տել են` ան կախ ծրագ րա յին տար բե րութ յուն նե
րի:
● Վ ճա րո վի հա մա կար գում ու սա նող նե րի հրա մա նագ

րու մը կա տար վում է ուս ման վար ձը վճա րե լուց հե տո:
● ԲՈւՀից հե ռաց ված (ա զատ ված) ու սա նող նե րը վե

րա կանգն վում են այն կի սամ յա կում, ո րից նրանք հե
ռաց վել (ա զատ վել) են, ե թե վե րա կանգն ման պա հին 
ա ռար կա յա կան ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րով 
պայ մա նա վոր ված կրե դիտ նե րի գու մա րա յին քա նա
կը չի գե րա զան ցում 20 կրե դի տը: 20 կրե դի տը գե րա
զան ցե լու դեպ քում ու սա նո ղին ա ռա ջարկ վում է վե րա
կանգն վել նա խորդ կի սամ յակ, ո րի հա մար ա ռար կա
յա կան ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րի սույն կե տում 
նշված պա հան ջը բա վա րար վում է, բա ցա ռու թյամբ 
ա ռա ջին կի սամ յա կի:

● ԲՈւՀից հե ռաց ված ու սա նող նե րը վե րա կանգ նում 
են ի րենց ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րը առն վազն 1 կի
սամ յակ հե տո: 
●  Հա մալ սա րա նից հե ռաց ված ու սա նո ղը վե րա կանգն

վում և  շա րու նա կում է ու սու մը վճա րո վի սկզբունք նե րով:
●  Վե րա կանգն ված ու սա նո ղի անձ նա կան գոր ծում 

պահ վում են ու սա նո ղի դի մու մը, ա կա դե միա կան տե
ղե կան քը, վե րա կանգն ման մա սին հրա մա նի պատ ճե
նը, ԲՈւՀի հետ կնքած պայ մա նա գի րը և  միջ նա կարգ 
կամ մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յան ա վար տա կան 
վկա յա կա նը, ուս ման վար ձի վճար ման ան դոր րա գի րը, 
ե թե ու սա նո ղը վե րա կանգն վել է վճա րո վի սկզբուն քով:
●  Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տից հե ռաց ված և 

 նույն ֆա կուլ տե տում վե րա կանգն վե լու ի րա վուն քը 
կորց րած նախ կին կուր սան տը կա րող է վե րա կանգն
վել հա մալ սա րա նի որ ևէ ֆա կուլ տե տում միայն վճա
րո վի հի մունք նե րով` վճա րե լով նաև ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տում ու սա նած բո լոր տա րի նե րի ուս ման 
վար ձը` տե ղա փոխ ված ֆա կուլ տե տի հա մար սահ ման
ված ուս ման տա րե կան վար ձի չա փով:
● Անվ ճար սկզբուն քով ու սու ցու մը կա րող են շա րու

նա կել հետև յալ ան ձինք.
 անվ ճար սկզբուն քով ու սում առ վող ու սա նող նե րը, 

ով քեր վե րա կանգն վել են ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ
ճա ռով ձևա կեր պած ա կա դե միա կան ար ձա կուր դը 
ա վար տե լուց հե տո,
 երկ կող մա նի ծնո ղա զուրկ ու սա նող նե րը,
 1ին և 2րդ  կար գի հաշ ման դամ ու սա նող նե րը,
 հղի կամ մինչև 3 տա րե կան ե րե խա ու նե ցող ու սա

նող նե րը, ով քեր մինչև վե րա կանգն վե լը սո վո րել են  
ու սուց ման անվ ճար հա մա կար գում,
 զին ծա ռա յութ յու նից զո րացր ված այն ու սա նող նե րը, 

ով քեր մինչև զո րացր վե լը սո վո րել են ու սուց ման ան
վճար հա մա կար գում:
Վ ճա րո վի սկզբուն քով վե րա կանգն ված ու սա նող նե

րին ու սա նո ղա կան կրթա թո շակ չի նշա նակ վում:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
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Ու սուց ման կա նոն նե րի նկատ մամբ ան մի
ջա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նում են  
ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տո րը, 
ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե րը և  ուսումամեթոդական 
վարչությունը:
Ու սա նող նե րը դա սե րին պետք է ներ կա յա նան սահ

ման ված ժա մա նա կին: 
Ու շաց ման դեպ քում ու սա նո ղը մատ յա նում ստա

նում է «բա ցա կա»:
  Դա սե րի ժա մա նակ լսա րա նից դուրս գալ ու սա նո ղը 

կա րող է միայն դա սա խո սի թույլտ վու թյամբ:
Ու սա նո ղի բա ցա կա յութ յուն նե րը հա մար վում են 

հար գե լի, ե թե ներ կա յաց վում են հա մա պա տաս խան 
փաս տաթղ թեր:
Ու սա նող նե րը դա սե րին հա ճա խում են բժշկա կան 

խա լաթ նե րով:

 Հա մալ սա րա նի աշ խա տող նե րը և  ու սա նող նե րը 
բա րե խիղճ օգ տա գոր ծում և  պահ պա նում են հա մալ
սա րա նի գույ քը, սար քա վո րում ե րը և  այլ ու նեց ված
քը` ի րենց բո լոր պատ կա նե լիք նե րով, հա տու ցում են 
ի րենց մեղ քով պատ ճա ռած վնաս նե րը:
Անվ տան գութ յան բաժ նի աշ խա տող ներն ի րա վունք 

ու նեն ու սա նող նե րից և  աշ խա տող նե րից պա հան
ջե լու պահ պա նել հա մալ սա րա նի անվ տան գութ յան 
կա նոն նե րը, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ստու գե լու 
աշ խա տող նե րի վկա յա կան նե րը և  ու սա նող նե րի ID 
քար տե րը, կամ ուսանողական տոմսերը:
 Հա մալ սա րա նի տա րած քում ու սա նող նե րը պար

տա վոր են ու նե նալ ID քարտ, կամ ուսանողական 
տոմս:

 Հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը և  աշ խա տող նե րը 
պար տա վոր են են թարկ վել հա մալ սա րա նի անվ
տան գութ յան կա նոն նե րին, անվ տան գութ յու նից 
թե լադր վող դեպ քե րում են թարկ վել անվ տան գութ
յան աշ խա տող նե րի ցու ցում ե րին, աշ խա տան քա
յին օր վա ա վար տից հե տո և  աշ խա տան քա յին օր վա 
ըն թաց քում սեն յա կից կամ լսա րա նից ժա մա նա կա
վոր բա ցա կա յե լու դեպ քում ան ջա տել լամ պե րը և 
մ յուս է լեկտ րա սար քե րը, փա կել պա տու հան նե րը և 
 կող պել դռները, ծա նո թա նալ հա մալ սա րա նի ան
վտան գու թյան կա նոն նե րին: 
Ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին մուտ քը հա մալ սա րան 

ար գել վում է:

Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
հա մալ սա րա նը ու սա նո ղին տրա
մադ րում է  հան րա կա ցա րան: 
 Հան րա կա ցա րա նում բնակ վե լու 
պայ ման նե րը սահ ման վում են հա
մա պա տաս խան պայ մա նագ րով:
Ու սա նո ղի կող մից հան րա կա ցա

րա նում բնակ վե լու մա սին պայ մա
նա գի րը միա կող մա նի լու ծա րե լու 
և  ու սա նո ղի` հա մալ սա րա նից կամ 
հան րա կա ցա րա նից հե ռաց նե
լու դեպ քում տվյալ ու սում ա կան 
տար վա վճար ված բնա կութ յան 
վար ձը չի վե րա դարձ վում, բա ցա
ռութ յամբ ա ռող ջա կան վի ճա կի 
պատ ճա ռով ու սում ընդ հատ վե
լու դեպ քի:

ՆԵՐՔԻՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԿԱՆՈՆՆԵՐ



Քեզ համար, առաջին կուրսեցի

 Սի րե լի ու սա նող ներ, մի մո ռա ցե՛ք, որ 
միայն դուք չեք օգտ վում դա սագր քե րից, 
այն պետք է փո խանց վի ձե զա նից հե տո 
ե կող նե րին, ուս տի աշ խա տեք չվնա սե՛լ, 
չկորց նե՛լ, չպատ ռե՛լ` հա կա ռակ դեպ քում 
ստիպ ված կլի նեք հա տու ցել: 
 Դա սագր քե րը տրվում են  

ու սում ա կան ծրագ րե րին հա մա պա
տաս խան, մինչև ա ռար կա յի ա վար տը: 
 Ժա մա նա կին չվե րա դարձ նե լու դեպ քում 
նոր գիրք չեք կա րող ստա նալ:
 Գիր քը կորց նե լու կամ վնա սե լու դեպ քում 

ձե զա նից կպա հանջ վի նույն գրքից կամ 
գրա դա րա նին անհ րա ժեշտ հա մար ժեք 
գիրք:
 Կա րող եք օգտ վել նաև ըն թեր ցաս րա հի 

ծա ռա յութ յուն նե րից, որ տեղ դա սագր քե
րից, տե ղե կա տու հրա տա րա կութ յուն նե րից բա ցի 
կա րող եք պատ վի րել լրա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն: 
Ըն թեր ցաս րա հում սպա սար կու մը կա տար վում է 

ու սա նո ղա կան նույ նա կա նաց ման  քար տե րով (ID 
քար տե րով, կամ ուսանողական տոմսերով), չի թույ
լատր վում գրքե րը դուրս տա նել:

 Մի՛ մո ռա ցեք, որ ըն թեր ցաս րա հում պար տա վոր եք` 
∗  պահ պա նել լռութ յուն,
∗  ան ջա տել բջջա յին հե ռա խոս նե րը,
∗ քն նար կում եր չանց կաց նել:
Ըն թեր ցաս րա հը ժա մադ րա վայր չէ:

 
Սիրելի ապագա բժիշկ, այս ո րո շումն ե րում եր բեմն  

փո փո խութ յուն ներ են կա տար վում:  

 Նախ նա կան ծա նո թութ յու նից հե տո քեզ հու զող  

հար ցե րի պա տաս խան նե րն ա ռա վել  

ման րա մաս նութ յամբ կա րող ես պար զա բա նել  

հա մա պա տաս խան դե կա նա տում,  

հա մալ սա րա նի ու սումն ա մե թո դա կան  

վար չութ յու նում կամ իրավաբանական կլինիկայում:





SCIENCE

YOUTH AS A DRIVING FORCE IN SCIENCE 

On October 19, YSMU ViceRector on Scientific 
Affairs, professor Konstantin Enkoyan had a meet
ing with youth,which has already become a tradi
tion. ViceRector presented the policy of the Uni
versity to involve young people in research work 
and encourage their work, especially emphasizing 
the importance of publishing in the magazines, its 
role in changes of  the status of the lecturers,of 
the defense of the thesis, as well as the introduc
tion of a printing incentive system in journals. In 
the course of the meeting, Mariam Movsisyan, the 
Chair of the Young Researchers Union, presented 
the purpose of the reborn structure and the work 

planned for the semester. Discover and unite young and 
enthusiastic people,who love science, as well as work 
on raising scientific literacy among young people this 
will be one of the main missions of the structure. At the 
end of the meeting, the young people had the opportu
nity to address their questions toViceRector and raise 
their suggestions. ViceRector called the young people 
to be more initiative, actively participate in the work of 
the Young Researchers Union and make proposals not 
only during such meetings, but also in the daily work 
process.

Recently, the ScientificMedical 
Festival launched  in Tsakhkadzor,   
which had a largescale nature, 
including  600 participants, both 
from Yerevan and regions of Arme
nia and from abroad. The opening 
ceremony was held in Tsakhkadzor 
city square.

The next day, seminars titled 
“Therapy”, “Men’s and Women’s 
Health”, “Stomatology and Max
illofacial Surgery”, “Ophthalmol
ogy” and “Pediatrics” were given 
by lecturers, who shared their rich 
experience and  knowledge on im
plementation of innovative technol
ogies.

Master classes in dentistry and 

ophthalmology were 
held.

It is noteworthy that 
among the participants 
there were both experi
enced professionals and 
residences for whom the 
conference gave birth to 
a number of new ideas 
and cooperation.

Participants were 
also given an opportu
nity of informal con
tact, during which the 
doctors exchanged the 
questions that interested them.

A largescale and persistent work 
was carried out to realize the event, 

which gave its resulthigh appreci
ation of both the participants and 
foreign observers.

EVA CHICHOYAN

ARMENIAN ASSOCIATION OF YOUNG  
PHYSICIANS: THE FOURTH ANNUAL  

INTERNATIONAL CONFERENCE 



More than 400 doctors from Yerevan and Marzes are 
taking part in the 5th Annual Family Medicine Con
ference, which launched at YSMU, which is dedicated 
to the 20th anniversary of the Family Medicine Chair. 
Presenting the report “Men’s Health, Healthy Family,” 
YSMU Rector Armen Muradyan spoke in details about 
issues related to men’s health. He underlined that of
ten it is not only in the civilized world, but also in the 
professional circles that such issues are avoided to be 
discussed, but only in case of analyzing every health 
issue, it is possible to prevent complications and find 
solutions. According to his estimation, the health min
ister of each family is the woman and she has a very 
important role in keeping her family healthy.

 Family medicine was introduced in Armenia in 1999 
within the framework of the state strategy to increase 
the effectiveness of primary health care. Back in 1997, 
the Chair of Family Medicine was established in YSMU 
to create «Family Medicine» discipline in pregraduate 
and postgraduate education programs. In 1999, by the 
order of the RA Ministry of Health, the family medi
cine profession and the clinical residency programme 
for the specialty acquisition were approved. In the 
same year the Chair of YSMU received the first clinical 

residency in family medicine.
 The Head of the Chair of Family Medicine, Profes

sor Michael Narimanyan emphasized that the family 
doctor’s institute was established especially in the re
gions. He attached great importance to the idea of a 
healthy person as well as health and science education 
programs.

 Marina Ohanyan, co –head of the chair of the “Fami
ly Medicine Association” NGO, highlighted the success 
of the 20 years of strong relationships with primary 
health care workers, as well as the promotion of con
tinuous professional development projects.

 Leading specialists from Armenia, as well as re
nowned lecturers and doctors from the Russian Fed
eration, Republic of Belarus will make reports on the 
conference. The key topics of the 5th Family Medicine 
Conference are current issues of respiratory system, 
principles for the treatment of ENT diseases, cardio
vascular system issues, and other frequent problems 
in daily work of PHC physicians. Modern approaches 
to the diagnosis, management, prevention and treat
ment of the most common noncommunicable diseases 
are particularly important. At the end of the twoday 
event participants will be given certificates.

THE 5TH FAMILY MEDICINE CONFERENCE IS 
DEDICATED TO THE 20TH ANNIVERSARY OF 

THE FAMILY MEDICINE CHAIR

SCIENCE



THE FINAL CONFERENCE OF  
TEMPUS “VERITAS” GRANT PROJECT  

WAS HELD AT YSMU

The final conference of Tempus 
“Veritas” “Structural Development 
of the Third Cycle Based on Salz
burg Principles” project which is 
financed by European Committee 
was held at YSMU.

We should mention that since 
December 2013 YSMU has been co
ordinating this grant program, the 
main goal of which is to improve 
the third degree of higher education 
in the republic, associating it with 
European qualifications and Salz
burg principles. During these years 
the aim of the program was to solve 
the most substantial problems, such 
as development of human abilities, 
improvement of the third degree of 
higher education in Armenia and its 
international recognition, as well as 
integration of science and research 

of Armenian universities to the 
international demand. On the con
cluding conference the Vice Rec
tor on Scientific Affairs of YSMU 
Konstantin Yenkoian came forward 
with a greeting speech and men
tioned that by being so involved 
into the realization of this program, 
YSMU is trying to liven up science. 
“This program will create a suitable 
environment, where people will be 
able to understand and conceptual
ize the structure of science better, 
as well as realize its true value.” 

Vahram Mkrtchian, the vicemin
ister of RA Ministry of Education 
and Science, was also present and 
he highly appreciated the activity 
of “VERITAS” grant program, not
ing that the program has already 
registered substantial results. “It is 

very pleasant to be present at the 
closing ceremony of such a won
derful program, which has already 
registered good results. There are 
programs, that have local signifi
cance for the universities, and there 
are programs which have national 
significance and they create values.” 
–  he says.

 The conference was concluded 
by the president of INQAAHE, Su
sanna Karakhanian. She spoke of 
all the work done during precious 
4 years and the registered results. 
“The work done in 4 years is co
lossal, but this is not a conclusion, 
but a first step, a beginning. The 
4 years of work showed us, that 
there’s still a lot to do” – she point
ed out. Let us also add that along 
with YSMU, other leading universi
ties, the Ministry of Education and 
Science and other organizations are 
also integrated into the “VERITAS” 
national program. Many partners of 
Armenian department from Europe 
have shown significant support and 
assistance. Some of the partners are

World University Service 
(Austria), Heidelberg University 
(Germany), University of Girona 
(Spain), Royal Technological insti
tute (Sweden), Bath Spa University 
(UK).

The first 2017/2018 academic year University Senate 
meeting was held in YSMU. The foremost discussed is
sue referred to the opportunity of taking the exams in 
subjects which altered as a cause of changes in learn
ing curriculum  for boys who completed their military 
service. 

Secondly, the work plan of YSMU Scientific Council 

was established. 
A new website which conforms to international stan

dards was presented to the academic staff and will soon 
come into use. 

During the meeting a series of other issues concern
ing the learning process were alluded to. 

THE REGULAR SESSION OF SCIENTIFIC 
COUNCIL WAS HELD

SCIENCE



On October 14th during the meeting with clinical 
interns, YSMU Rector Armen Muradian discussed 
some important issues with them, mainly the solution 
of some problems and determining the direction they 
were taking. Interns asked numerous questions, which 
were answered impeccably by the Rector. Armen Mu

radian also did not forget to mention the innovations 
of YSMU, such as the newlyestablished juridical clin
ic. He appreciated the effort put into the professional 
development aimed to become a physician. He encour
aged clinical interns to be active and initiative.

IMPORTANAT ISSUES WERE DISCUSSED 
WITH CLINICAL RESIDENTS

EDUCATION

YSMU Rector Armen Muradian met with the 
1st year students. He mentioned that the goal of 
the meeting was to find and resolve problems 
of students of not only the first but also higher 
grades. The meeting proceeded to be produc
tive and constructive. The rector referred to 
some key issues regarding the university, after 
which he hospitably answered all the questions 
asked by the students. They discussed not 
only the academic process, but also referred 
to other topics like the start of exam session, 
use of electronic library, etc. Armen Muradian, 
besides giving clear and detailed answers, also 

remarked, that such meetings will be continuous, as 
these are not only productive, but also very beneficial 
for students to put themselves out.  He encouraged the 
future physicians to be consistent in learning, stating 
that only a good student can be a lawful citizen and 
a qualified professional, which would contribute to 
the development of Armenian Medical Industry. The 
first year students were also presented with the goals 
of newlyopened departments, in particular those of 
the ethic committee, juridical clinic, as well as Career 
Centre.

MEETING WITH FRESHMEN



From October 16, YSMU will have 
a juridical clinic. Lawyer Tigran 
Khachikyan will coordinate the 
activities of the clinic and the stu
dents’ rights and interests. The main 
purpose of the clinic is to provide 
students with free legal counseling, 
a variety of issues that arise in the 
incampus educational life and re
quire legal solutions. Specifically, 
such issues may be related to any 
tuition scholarships, procedural is
sues in filling out academic failures, 
improving the basis for the most 
effective organization of the edu
cational process, and any challenge 
to the studentuniversity legal con
nection. The clinic guarantees con
fidentiality of transmitted data and 
information and the comprehensive 

nature of legal advice provided. 
Let us inform that the applications 
may be handed to the juridical  De
partment of the University, Tigran 

Khachikyan, every Thursday from 
October 16, 2017, from 15:00 to 
16:30. 

YSMU STUDENTS WILL BE PROVIDED  
WITH PERSONAL JURIDICAL  

CONSULTATION FREE OF CHARGE 

EDUCATION

LET’S RECOGNIZE OUR UNIVERSITY  
SCHOLARSHIP RECIPIENTS 

This session of the Rectorate was 
special. The list of nominal schol
arship recipients  for 20172018  
academic year was approved. 
Thus, Sona Khachatryan from 
the Faculty of General Medicine 
will be the recipient of the schol
arship after Levon Hovhannisyan, 
Arthur AlexanyanRuben Yoly
an’s, Armine AlexanyanGrigor 
Areshian’s, Bagrat Hakobyan Bar
tuximeos Fanarjian’s scholarship 
recipients. Three students from 
the Faculty of Stomatology, Laura 
Hayrapetyan, Sona Galstyan and 
Gegham Tunyan will receive scholarships after Mkhi
tar Heratsi, Vahan Artsruni and Levon Orbeli respec
tively. Mariam Grigoryan, a student of the Faculty of 
Pharmacy, became the  recipient of scholarship after 
YSMU first Rector Hakob Hovhannisyan. The Rector 

and members of rectorate congratulated the students 
on the highest achievements, wishing them  success for 
the development of the Medical University. The stu
dents, in their turn, promised to keep the honor of re
nowned medical representatives.



On November 1, Professor Ara 
Vaporchiyan,who is the  Chair
man of the Department of Thoracic 
and Cardiovascular Surgery at the 
University of Texas MD Anderson 
Cancer Center, as well as Director 
of Clinical Education and Train
ing, will become Professor in the 
Chair sof Oncology and Surgery at 
YSMU. Professor Vaporchyan be

gan his studies at the University of 
Michigan and graduated from the 
molecular biology bachelor’s de
gree with honors and later received 
medical education at the same uni
versity. In 1989 moved to Houston 
and started clinical residency at 
the University of Texas. He spent 2 
years out of the next 7 years at the 
University of Michigan, passing the 
postgraduate study in the patholo
gy department. In 1996 after com
pleting the residency in surgery, he 
started his narrow specialization in 
cardiac surgery at the MD Ander
son Cancer Center. Over the past 25 
years, this Cancer Center has been 
ranked first in the United States ac
cording to various rankings. In 1998 
he starts to work in the same cen
tre as a cardiothoracic surgeon and 
reaches degree of professor. Now he 
is a Chairman of the Department of 
Thoracic and Cardiovascular Sur
gery. Prof. Vaporchyan is also the 
Director of the American Associa

tion for Thoracic Surgery, member 
of Thoracic Surgery Directors As
sociation, acknowledged as one of 
America’s best doctors, and has won 
numerous prestigious awards. In 
2014 Professor Vaporchyan actively 
cooperated with the Department of 
Oncology of YSMU and the Clinic 
of Chemotherapy at Muratsan Hos
pital. In 2016 he visited Armenia 
and delivered a speech at the In
ternational Conference “Overcome 
Cancer with Smile” and conducted 
a training for Armenian specialists. 
He is an honored member of the 
Armenian Association of Hematol
ogy and Oncology. At the initiative 
and under the supervision of Prof. 
Vaporchyan, YSMU and AAHO 
joint training courses are currently 
under development for Armenian 
cardiothoracic surgeons, thanks to 
which our young professionals will 
be able to take 1 year training in the 
largest cancer centers in the United 
States.

From November 1, 2017 assis
tant professor of the Department 
of Orthopedic Surgery at Harvard 
University, Doctor of Sciences,Prof. 
Ara Nazaryan will also be a visit
ing professor of YSMU orthopedic 
surgery. Prof. Nazaryan is the Head 
of Nazaryan Laboratory (www.
nazarianlab.org) at Harvard Medical 
School, Department of Orthopedic 
Surgery in Beth Israel Deaconess 
Medical Center.

During his tenure, Professor 
Nazarian trained 131 postgradu
ates and post doctorates, who later 
achieved great success, he published 

joint works, 89 scientific articles in 
popular journals and 2 books, de
veloped and launched two startups 
and registered 8 patents.

Presently, Professor Nazaryan 
is a member of Editorial Board of 
2 scientific magazines, member of 
editorial staff of 17 magazines, and 
is a invitee lecturer in the USA and 
other countries.

The renowned specialist is also 
a member of the Harvard Medical 
School’s International Research Ini
tiative and the Science and Tech
nology Festival’s Massachusetts 
Election Board.

WORLD-KNOWN PROFESSORS FILL UP THE 
RANKS OF YSMU PROFESSORS 

ARA VAPORCHIYAN

ARA NAZARYAN

EDUCATION



YSMU has been hosting students 
from abroad since 1957. The num
ber of students first from diaspora 
and later students of foreign na
tionalities has increased gradually 
over the years. A large number of 
foreign students entered the Medi
cal University since 1987. Already 
for almost 60 years, the medical 
university prepares doctors for for

eign countries. Today, there are al
most nine hundred Indian students. 
More than 1,700 students from 26 
countries are currently studying at 
the Medical University. This year 
for the first time YSMU has taken 
students from Brunei.

Foreign students study in all fac
ulties. Indians are more commonly 
accepted at General Medicine facul
ty, Iranians and Arabs at Dentistry 
and Pharmacy faculties as well.

“Students choose a universi
ty that provides high quality, at a 
more affordable price. Today qual
ity and price ratio is very import
ant, which is taken into account by 
foreigners. It can be said that this 
means that our university is quite 
attractive for students from abroad, 

“said Yervand Sahakyan, associate 
professor and YSMU ViceRector 
on International Affairs.

The admission of foreign students 
to YSMU is made by the RA Gov
ernment decision. Applicants arriv
ing from abroad are accepted on the 
basis of the submitted documents 
and knowledge check results.

YSMU is constantly trying to 
keep in touch  with all its alumni in
cluding foreign. There are also grad
uates who have stayed in Armenia 
after graduating from the univer
sity, forming a family and starting 
doctor’s career here.

In response to our question wheth
er there are differences between the 
local and foreign student’s educa
tional programs, Yervand Sahakyan 

FOR NEARLY 60 YEARS, YSMU HAS BEEN 
PREPARING MEDICAL PROFESSIONALS FOR 

FOREIGN COUNTRIES

INTERNATIONAL



replies: “The requirements which 
the foreign students are to meet are 
as strict as armenian students’, of 
course, there are some differences, 
but basically those requirements 
are the same. Our university also 
cares about the issues of foreign 
students’ residence. We are working 
to include them in the student life 
of the University. They celebrate 
their national holidays, which is not 
only a display of respect for that 
country, but also reinforces the in
tensification of Armenian and for
eign students relations.”

Foreigners are now almost ¼ of 
university students. According to 
Yervand Sahakyan, receiving med
ical education gradually becomes 
more attractive for them, which is 
the reason why the higher educa
tion institution should think about 
expanding the geography of the 
partner countries and increasing 
the number of foreign students.

The newly established Career 
Center of the University will help 
to establish contacts with foreign 
alumni of different years. 8,000 
graduates of the University have 
been successful in promoting pro
fessional healthcare in various cor
ners of the world. Today, YSMU is 
working to bring together all our 
graduates on one platform. We plan 
to create a YSMU Alumni Club, 
uniting the YSMU alumni associa
tions already operating in different 
countries.

Yervand Sahakyan says that to
day the main direction of the uni
versity is internationalization. It 
means active cooperation with var
ious medical universities around 

the world, as well as participation 
in major European educational ex
change programs.



INTERNATIONAL

UN Special Reporter on the Right 
of Everyone to Employment of  the 
Highest Standards for Mental and 
Physical Health, Dainius Pouras, 
delivered a lecture at  Medical Uni
versity. He introduced future doc
tors to  his past way, as well as spoke 
about a number of health problems. 
It is worth mentioning, that Dénius 
Pouras (Lithuania) is a physician 
with great experience in child and 
public health policy. Mr. Pouras is 
a professor at the Vilnius Universi
ty and the head of the Center for 
Social Pediatrics of Children’s Psy
chiatry and teaches at the Facul
ty of Medicine at the Institute for 
International Affairs and Political 
Science and in the Faculty of Phi
losophy at the Vilnius University in 

Lithuania. Mr. Pouras has assumed 
his duties as a Special Reporter on 
Health Law, August 1, 2014, for a 

preliminary threeyear term. 

UN SPECIAL REPORTER DÉNIUS POURAS 
WAS IN YSMU 

Extraordinary and Plenipotentiary Ambassa
dor of India in RA Mr. Sanguan Yogeshwar, as a 
tradition, visited  YSMU at the beginning of the 
academic year, where more than 900 Indian stu
dents are currently receiving medical education. 
The Ambassador congratulated the Indian future 
doctors on the start of the academic year, an
swered all the questions of the students, as well 
as expressed readiness to respond quickly to all 

the questions and suggestions. Let’s notice that for 
the past three decades, Indian doctors have been 
receiving medical education in YSMU. 2000 Indian 
graduates of our university have been successfully 
working in the prestigious health care organizations 
around the world.

MEETING WITH INDIAN  
AMBASSADOR IN ARMENIA



INTERNATIONAL

Heratsi Hospital complex  # 1 hosted a number of re
nowned American doctors, including orthopedic Vahan 
Zepkinyan, vascular surgeon Simon Koshkaryan, ar
thritis specialist Arbin Nahapetyan and neurosurgeon 
Mikayel Grigoryan. Specialists from abroad who have 
a great contribution to the development of medical sci
ence and health care have met with YSMU senior stu
dents sharing their expertise and experience. Students 
and clinical residents were listening to the stories of 
doctors with great enthusiasm and curiosity who come 
to Armenia each year with a special mission to provide 
medical care to the residents of border areas. Endocar
dular neurosurgeon Michael Grigoryan, a member of 
the team of doctors, has been working in the United 
States for many years. He confesses that every time he 
returns to his homeland he is happy to see the success of 
his university. “My body is there, but my heart is here,” 
said the doctor. In the course of the meeting, many of 
the students sent their questions to ArmenianAmeri
can doctors who responded with great pleasure. After 
the meeting the doctors shared with the impressions of 

the day and their future plans with YSMU Rector Ar
men Muradyan. Issues related to the curricula and the 
implementation of joint clinical researches were also dis
cussed with the HEI leader. The meeting with the Amer
icanArmenian doctors was organized by the YSMU Ca
reer Center and the Armenian Educational Foundation. 
Such meetings will be continual.

AMERICAN-ARMENIAN DOCTORS MET  
WITH YSMU STUDENTS

Several months ago Armenia’s 
Russian entrepreneurs gifted one of 
Armenian hospitals the first blood 
glucose monitoring device. On Octo
ber 18, their “Hermes” club provid
ed Muratsan Hospital Complex with 
24 glucose sensors which are needed 
to obtain the results from blood sug
ar testing device. These sensors also 
give information about the further 
glucose levels development intent, 
as mentioned RA Healthcare Min
istry Head pediatric endocrinologist 
Yelena Aghajanova in her interview 
with Sputnik Armenia’s correspon
dent. According to her, these devic
es are quite handy and easy to use. 
Thanks to them there is no more 
need to take finger prick blood tests 
several times a day. The glucome

ter is fixed near a patient’s shoulder 
part and fixes the sugar level every 
minute. Then the sensor shows the 
results. Besides, it compares the 
results obtained at different times, 
thus working out the possibility of 
further development. The device is 
actually really irreplaceable for peo
ple suffering from diabetes. 

In his interview with Sputnik 
Armenia’s correspondent, Andrei 
Babko said: “ From time to time 
“Hermes” realizes charity actions. 
Starting from the day the club 
formed, some membership fees were 
established. So far, it turned out 
that there was  some capital . That’s 
when we considered where to apply 
the money and eventually we came 
up with some ideas.” Approximate

ly 35 Russian organizations are in 
“Hermes” club in Armenia. It was 
formed in 2013 and is operating un
der Russian Embassy’s supervision. 
The club governor is Ivan Volinkin 
extraordinary and plenipotentiary 
Ambassador of Russian in Armenia. 

RUSSIAN ENTREPRENEURS HAVE  
PRESENTED A UNIQUE EQUIPMENT  

TO YEREVAN HOSPITAL 

CLINICS



CLINICS

The newlyopened urological cen
ter of Heratsi N1 hospital complex 
of YSMU has been replenished with 
modern equipment. Chief  Doctor 
of the University Hospital Aren 
Bablumyan mentioned that the 
equipment has a number of advan
tages. “Urinary disease is a multi
disciplinary disease that is based 
on metabolic disorders. There are 
regions where the frequency of the 
disease is high and is endemic. The 
Republic of Armenia is considered 
an endemic zone for this disease, 
“said the doctor of medical scienc
es, adding that Endoscopic Urologic 
Surgeries will be made at the Uni
versity Hospital at affordable prices 
and the population of Yerevan and 
the provinces can now benefit from 
this opportunity. According to him, 
a few days ago, the hospital was re
plenished with the latest generation 
of Siemens ultraslim shock absorb
er. “The device is successfully being 
used for longrange carbohydrates 
and kidney stones. Distant crushing 
is a noninvasive method of all avail
able methods for removal of stones. 
One of the advantages of the device 
is the fact that the minimum radi
ation exposure of the patient and 
crew is interrupted mainly without 
anesthesia, which also reduces the 
time of the patient’s stay in the med
ical institution. “ Aren Bablumyan 

said that recently  N1 hospital com
plex has also been equipped with a 
modern laser system that is used to 
treat prostate gland hypertension. 
The safety and high efficiency of 
this device has been proven to be 
worldwide practical and scientific. 
“The Revolix system, which works 
on a continuous wave of tulum la
ser, allows the surgical practitioner 
to make bold and clear cuts in the 
tissue. Patient hospitalization is 
shorter in postoperative period, and 
urinary catheters may be removed 
the next day after surgery. Laser 
technology enables patients with 
cardiovascular disease to operate 
without the control of blood glu
cose levels. One of the advantages 
of the latter is that it can be safely 
operated by artificial heart rhythm, 

avoiding the rupture of the rhythm 
“,  said the specialist. In the words 
of Aren Bablumyan, although the 
intracranial biopsy of the prostate is 
considered a gold standard for pros
tate surgery, however, in all cases 
of small and mediumsized prostate 
glands, thulium laser is considered 
to be the safest and the most ef
fective surgical method, increasing 
the quality of life of patients and 
eliminating complaints of urination.  
With the aid of the device, the inner 
part of the prostate gland and blad
der neoplasms are administered. 
This method is currently considered 
a “golden criterion” for the treat
ment of these diseases. Aren Bab
lumyan also informed that for the 
first time in the republic, surgery is 
planned to be performed using laser 
technologies, providing the popula
tion with modern, safe and effective 
medical care. Surgeries will be per
formed at the first hospital. YSMU 
ViceRector on Clinical Affairs Ar
men Minasyan underlines that this 
step is first of all aimed at providing 
better quality medical care, without 
violating the principle of accessibil
ity and security. 

THE NEWLY-OPENED UROLOGICAL CLINIC  
HOSPITAL HAS BEEN REPLENISHED WITH 

MODERN EQUIPMENT



The hospital complex General and 
Invasive Cardiological Clinic was 
supplemented with General Elec
tric group’s Vivid E9 cardiograph
ical scanner, which was invented 
specially for 4D observations. In 
his interview with Armenpress, Ha
mayak Sisakyan, the head of the 
clinic noted that with the help of 
this innovative ultrasound device 
they can afford an opportunity for 
2D, 3D and 4D examinations. Like
wise, it lets evaluate heart func
tions, valve apparatus, the minor, 
insignificant changes in heart mus
cle’s function, which was impossible 
previously. According to Hamayak 
Sisakyan, this new generation de
vice is not only handy, but also safe. 
It provides abundant information to 
detect heart diseases. What’s more, 

the echocardiography machine is 
quite affordable for the population 
and depending on the service, the 
price fluctuates between 15000 to 
20000 AMD. Vivid E9 managed 
to grab the attention of specialists 
and students in the echocardiogra
phy sphere. More than a half of the 
republic’s cardiologists retrain at 
this exact hospital and in Thomas 
Jefferson Ultrasound Educational 
Centre. Therefore, by mastering the 
usage of this device they improve 
their skills and broaden their pro
fessional knowledge. The universi
ty hospital’s General and Invasive 
Cardiological clinic is leading in the 
region. On the whole, in the clinic 
all new methods of diagnosing car
diovascular system are applied.  

YSMU HOSPITAL WAS REPLENISHED WITH 
THE REGION’S EXCLUSIVE ULTRAMODERN 

ECHOCARDIOGRAPHY MACHINE

CLINICS

The lecturer of Children’s Ophthalmology Chair 
of Yerevan State Medical University, as well as the 
ophthalmologist at YSMU “Heratsi” No. 1 hospi
tal complex Tamara Gevorgian took the first place 
during the annual Ophthalmology Seminar in Salz
burg, Austria. She notes that the seminar had partic
ipants from 37 countries, such as Poland, the Czech 
Republic, Italy, Kazakhstan,Italy and Kyrgyzstan.

 “All the participants presented interesting cases 
from their ophthalmic career. I as well presented 
some of cases from my career and took the first 
place. Those were rare cases that regarded children’s 
retinopathy. In Salzburg I presented 4 cases, which 
were considered to be exceptional”– discloses Ta
mara Gevorgian.

As a result our compatriot was awarded 3 certif
icates. The sphere of ophthalmology in Armenia, ac
cording to the physician, is quite developed. 

“As of today, we have modern equipment. I think 

that high quality medical treatment does not require 
going abroad. Here in Armenia, we have both smart 
physicians and high quality equipment.”asserted the 
ophthalmologist. 

THE SUCCESS OF THE ARMENIAN DOCTOR 
ON THE INTERNATIONAL LEVEL



 How would you assess 
the situation in Armenia 
with regard to the field of 
osteoporosis in general? 

 When I first came to Ar
menia ten years ago, there 
was very little interest, 
and there was very little 
knowledge about osteopo
rosis. The doctors thought 
that this was something 
that happens when you 
got old. We had only one 
machine to measure bone 
density in the country. 
That was the situation ten 
years ago. Now, ten years later, we 
have about ten of these instruments. 
These are machines that allow us to 
safely measure how much calcium 
is in patient’s skeleton. And through 
this information we can determine 
whether that patient has osteoporo
sis. So, I have to say that many of the 
doctors in Armenia today are much 
more knowledgeable about osteopo
rosis than they were ten years ago. 
There is an awareness that this is an 
important disease in this country as 
it is all over the world. Armenia is no 
different in this regard than any other 
country. I think we have a lot more 
to do. One area that Armenia would 
be good to develop is a research in
frastructure, doing research on issues 
related to osteoporosis here in Arme
nia, and that research structure can 
establish Armenia as a country that 
is contributing new knowledge to this 
field. And that is one of my goals – to 
have research projects, hopefully in 
association with Yerevan State Med
ical University. 

The profession of a doctor is very 
difficult, it requires great efforts, a 
lot of time. Please, share your for
mula of success. 

 I have been a doctor for many 
years. I went to Medical school at Co
lumbia University. And my career has 
developed not in a way I thought. I 
was going to be just a regular doctor. 
But I was inspired by a teacher who 

gave me enthusiasm about research 
and the idea that I could do research, 
I could teach, I could advance knowl
edge and, at the same time, take care 
of patients. So, my career has been a 
mixture of what I jut said. I do a lot of 
teaching, I do a lot of research. I have 
also had a career of leadership. I ran 
our Division of endocrinology at Co
lumbia University for 29 years. When 
I built my division, we had only 23 
people. Now our division has 45 doc
tors. Today my division is one of the 
top divisions in the United States. 

How do you manage to combine 
your career, your professional life 
with personal life?

 My personal and professional life 
is very hard to separate. My wife is 
also a physician. And she understands 
what I am doing. It’s very important 
when your spouse understands what 
you’re doing. I do a lot of work at 
night, I do a lot of travelling. My wife 
supports what I do. By the way, she 
has come to Armenia many times. 
She happens not to be an Armenian, 
but that’s okay(he smiles). She is an 
American but she knows more about 
Armenia than, I think, I do. She loves 
the country. Appreciation and under
standing what your spouse is doing is 
the secret to a successful personal life 
and a successful professional life. 

Professor, what is your advice to 
future doctors?

 My advice to young doctors is 
– first of all, do not worry on what 

people say about our field. 
By being a doctor, you have 
an opportunity to do many 
things – to go into practice, 
to research, to teach. Don’t 
be discouraged because it’ s 
a veryvery fulfilling field. 

The other thing I tell 
young doctors is that you 
always want to have a role 
model, some of who is older 
than you, with more expe
rience. And you can say: 
“I wanna be like that per
son”. So, it’s a message of 
optimism, hope, inspiration. 

And never mind the hard work. Hard 
work is never hard if you enjoy what 
you’re doing!

Do you have a favorite place in 
Armenia?

 My center of Armenia is Yere
van. This is my meeting place, this is 
where I feel very comfortable. So, I 
feel like this is my home. When the 
plane landed in Armenia in 2007, I re
alized that this is home. It’ s a feeling 
that I will never have. My mother and 
father have both come to the Unites 
States from Marash, Western Arme
nia. My father came to the United 
States in 1922. That was 7 years after 
the Genocide. So, some of our fami
ly escaped. We are very proud of our 
roots.  

What is your favorite Armenian 
dish?

 I don’t eat meat. In this country 
there is a lot of meat. I grew up in eat
ing meat, but 20 years ago I stopped. 
Nevertheless, the fish here in Arme
nia is really good. 

“Plav” is my favorite dish. It’s a 
very special dish. But I have never 
seen such kind of “plav” in this coun
try. Rice “plav” is one of my favorite 
dishes. The other thing that’s fabulous 
about Armenia – there is no place in 
the world that has better cucumbers, 
tomatoes and cheese.  

Author – TATEVIK GHAZARYAN
Photo – by KAREN SEROBYAN 

NEVER BE DISCOURAGED!

The Armenian professor’s advice to young doctors 

SOCIETY



The festival of lights in India is 
usually celebrated at the end of 
October or at the beginning of  No
vember. This year it’s on October 
19th. Regarding the event, YSMU 
has officially freed Indian students 
from classes . Shankari and Jananey 
are from Chennai, India. On Diwa
li’s eve, the future doctors appeared 
in YSMU in national costumes. 
They weren’t left without attention 
from both Armenian and foreign 

students. “Diwali” means “rows of 
lighted lamps.” The name of the 
festival itself hints  the way it’s cel
ebrated. So, people light and deco
rate their houses with lamps, flow
ers, candles and electrical coloured 
lamps.the festival symbolizes the 
victory of light over darkness. Like 
other Indian feasts, Diwali has a 
legend behind it. As it is commonly 
said, Happy Diwali, dear students!

Armine Harutyunyan has been working at YSMU li
brary since 1974. He graduated from the university and 
came to work at the Medical University. She has always 
been into this strong bond with the books. She knows the 
story of each book. The library, established in the 1930s, 
was heavily damaged by the flood in 1946. 13.000 out of 
67,000 books were saved. There is a unique photo kept 
in the library museum speaking about it. “They tell that 
many people were trying to save lives but the founder 
of the Medical University library, longtime leader Yeva 
Miskaryan was saving  the books from the water,” says 
Mrs. Armine. After the flood, the library was located in 
Teryan Street.

In the spring of 1974 the library moved to the labora
tory building with relatively good conditions. During the 
relocation, I  II –year students’ help was great, many of 
whom later became prominent doctors  Mushegh Miri
janyan, Arthur Shukuryan and others. Educational and 
scientific literature was separated in the new building. 
The new school year approached, and the library was not 
ready yet. In order not to break the teaching process, that 
very year the literature was given to the students from  
the windows of the building in Heratsi Street, “recalls 
Mrs. Armine.։ 

Armine Harutyunyan has been heading the medical li
brary since 2001. During those years YSMU Rector was 
Vilen Hakobyan. By his instruction, the library renova
tions begin.

And at the end of the eighties, when the Medical Uni
versity no longer received any literature from Moscow, 
the chairs started publishing books  by rector Vilen Ha
kobyan’s instruction. At the same time, Mrs. Armine 
searched and found all the new medical publications that 
was needed for future doctors. The library has 529. 200 

units of literature. In the catalog of Armenia, which in
cludes thirteen major libraries, YSMU Library is also in
cluded. Currently, medical literature inventory is being 
realized also the library book database is being created 
which makes the search of the books so much easier. 

The reading hall is attended by five hundred to three 
hundred students each day. According to Armine Ha
rutyunyan, the university needs another reading room. 
The university has the necessary literature, the library 
is regularly replenished with new literature, and foreign 
students donate books to the university library before 
leaving Armenia.

And there are exceptional publications in the library 
museum. Along with the first medical textbooks, profes
sional literature, Hrachya Acharyan’s manuscript dictio
nary of 1927 is carefully preserved. Armine Harutyunyan 
wants students to be more concerned about books. Not to 
harm the book as it is for teaching generations of future 
doctors.

SOCIETY
THE EXPERIENCED LIBRARIAN KNOWS THE PLACE AND  

VALUE OF EACH BOOK OUT OF HALF A MILLION UNITS OF BOOKS. 
THERE ARE EXACTLY THAT MANY BOOKS IN THE 

87-YEAR-OLD LIBRARY OF FUTURE DOCTORS

INDIAN STUDENTS WON’T GET ABSENCES 



The utmost difficulties on the first days for 
first year students is to find their departments, 
that’s why we have included in here a guide to the 
departments of YSMU. We are sure that getting 
aquainted with the building you’ll find the needed 
department easily. These guide is a necessary part 
for the first year students. Further you will be in
formed about other departments.

The department of Social Sciences, 
Armenian Language and Medical Terminolo-

gy, the Course of Medical History The department of Normal Anatomy

The department of 
Physical Culture and Health

The departments of Latin and 
Foreign Languages, Russian Lan-

guage, General and Bioorganic Chemistry, 
 Pharmaceutical Chemistry, Normal  
Physiology, Medical and Biological  

Physics, Medical Biology and Genetics

CAN’T FIND THE  
NEEDED BUILDING? 

HERE’S A COMPACT MAP...

CENTRAL 
BUILDING

LABORATORY 
BUILDING

ADMINISTRATIVE 
BUILDING

ANATOMICUM

FOR YOU FRESHMAN



BE INFORMED ABOUT YOUR   
RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

YOU HAVE THE RIGHT... AND YOU OUGHT TO
· To elect and be elected in the faculty councils of the 
University.
· To take part in the most important issues of the Uni-
versity concerning the students 
·To use the library, educational, scientific, sport sec-
tions of the University free of charge.
· To take part in the student scientific work.
· To determine the list of the subjects according to the 
specialization in the frames of the curriculum by the 
knowing of the dean's office.
· To attend any classes organized in the University, 
raise the questions to change the lecturers who don't 
give high-quality academic lectures.
· To master the theoretical part of the chosen spe-

cialty thoroughly, practical skills and the innovative 
methods of research.
· To attend the lectures and practical lessons by all 
means.
· To perform all the tasks in time according to the 
syllabus.
· Always do one's best for raising the overall level , 
physical and moral perfection.                                                                                                           
· To obey the rules of the inner disciplinary regula-
tions of the University.
· To use the equipment of the university properly, to 
save material resources and to take care of the prop-
erty of the University.

THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
IN THE UNIVERSITY

AWARDS PENALTIES

The educational process in the University is orga-
nized by the timetable according to the syllabus. The 
educational timetable is formed for a semester and is 
posted not later than 10 days before the start of each 
semester. Before each class(during the breaks) in all 
the classes, laboratories and cabinets the assistants 
and postgraduates prepare the educational devices.
For doing the educational practical classes each year 
students are divided into groups.
Out of each group an organizer of the group is ap-
pointed by the order of the Dean.
The organizer of the group is directly exposed to the 

Faculty Dean and realizes all the instructions and or-
ders of the latter.
Having and excused absences the student ought to 
inform the Faculty Dean not later than the next day 
and right on the coming day give the corresponding 
reasoning for not being present at the lessons. In 
case of illness the student gives a reference from the 
corresponding medical institution. 
The students must stand when the lecturer enters the 
classroom.
The students must take care of the property of the 
University.

For being a high-achiever and for actively taking part 
in social life the following awards are given.
1. giving thanks
2. nominal scholarship
3. awarding

In case of the violation of the inner disciplinary regu-
lations the following penalties are carried out.
1. warning
2. rebuke
3. strong rebuke
4. expulsion

FOR YOU FRESHMAN



The students must be in time for the lessons. On 
being late he/she must get an absent.. During the les-
sons the students is allowed to leave the classroom 
only by the permission of the lecturer.The absence 
of the student is considered an excused one if the 
corresponding documents are presented.
The students attend lessons in medical uniform.

For getting the check-ups the student must take part 
in the lectures and in practical lessons(seminars, lab-
oratory works): Not covering the 15 % of the subject 
attendances  the students doesn’t cover the program 
and thus is deprived of the right to pass the check-
ups and exams and is removed from the university.

EDUCATIONAL PROCESS
Yerevan State Medical University realizes ongoing 
and integrated educational program besides the Fac-
ulties of Public Health and Pharmacy.  The faculty 
of Pharmacy realizes two-level system of  education 
Bachelor's and Master's study.
Bachelor's education duration is 4 years.
In the faculties of General Medicine and Military Med-
icine the educational process is 6 years and in the 
faculty of Stomatology it is 5 years.
After the basic education graduates continue their 
education in  clinical ordinatura or the Masters of 
Public Health. 
The duration of the Clinical ordinatura is fixed by the 
chosen specialization.

EXAMS, TESTS

PRESENT, ABSENT, BEING LATE

Right -side  check-ups
At the end of the semester, and in the higher grades, 
at the end of the  term  studies, in the right page 
of the check-book the check-up mark is put. The 
right side check –up is put in case the student has 
been present at all the lessons and has done all the 
tasks of the syllabus. In the case of all the presence 
of all the right-side chechk-ups the check-book is 
"closed" by the Dean and the students is allowed to 
take exams.. 

Left-side check -ups

From some subjects taught the students must 

pass check-ups which are marked in the list 

and in the left side of the check-book. They are 

equal to the exams. The aim of the left-side 

check-ups is to check the students' knowledge. 

It is put in case the student has the check-up 

mark in the right side, attended the lectures or 

covered the missed lessons and has satisfacto-

ry marks during the term.

ALL THE WORKERS AND STUDENTS OF THE  
UNIVERSITY MUST FOLLOW THE SAFETY RULES
The students and workers of the 

University must use the equipment 
, the goods of the university prop-
erly and must cover the costs of 
the damage caused by them.
The security staff has the right 

to demand from the workers and 

students to keep the rules of safe-
ty , if needed to check the student 
cards or documents that state their 
identity.
The workers must obey all the 

rules of the safety and after the 
working day or being out of the 

office , they must switch off all 
the lights, electarical equipment 
, close the windows and lock, be 
aware of the rules of safety of the 
University.
 On days off the entrance to the 

university is banned.

FOR YOU FRESHMAN



REGULATIONS FOR ORGANISING AND  
FOR TAKING THE EXAMS AND CHECK-UPS

Be aware of the regulations of check-ups and ex-
ams , for not saying you weren’t aware of them  later.
By the end of each semester, according to  YSMU 

rector’s order, the clear deadlines for both semester  
examinations , check-ups anf 2 reexamination ses-
sions  are announced.
. The exams and check-ups of the subjects are or-

ganized at the end of each studies or the nexd day 
and the 2 reexamination sessions are organized by 
the deadline of the Rector,

. Students studying by the programe of Ongoing  
and Integrated Education and pass the exams by 
computer testing by 10 point assessment system.
. The exams of the main subjects in the Bachelor's 

and Master's are organized according to the "Oral 
exam  check system".
. The left -side check-up is put in the case of sat-

isfacorty mark recieved by the quizes during he se-
mester. The students not passed th check-ups are 
allowed to pass only  in the reaxmination session.

THE ORGANIZATION AND PASSING PROCESS OF  CHECK-UPS AND EXAMS

THE REGULATIONS FOR 
 THE LIBRARY AND READING HALL USE

Dear students, don’t forget that 
it’s not only you who comes to this 
library and uses the books, they 
must pass on to other students too, 
so try not to damage the books , 
lose or tear them, otherwise you’ll 
have to compensate.
The textbooks are given accord-

ing to the syllabus up to the end 
of the subject studies. In case of 
book loss or damage, you have 
to return back the same book or a 
book corresponding to it that the 
library needs.

You can also use the 
reading hall , where you 
can order additional lit-
erature besides the text-
books and other materi-
als.
The service in the read-

ing hall is held by means 
of the student cards.You 
are not allowed to take 
out the textbooks.
Don’t forget that in the 

reading hall  you ought to 
· Keep silence 
· Switch off the cell phones

· Don’t hold discussions
· Also remember
· The reading hall is not a dating 

area

IT IS NOT ALLOWED TO SMOKE IN YSMU
Be informed: You are not allowed 

to smoke in the area of the univer-
sity except for the smoking areas.
It is banned to have alcohol in the 

university except for the meetings 
organized by the University staff. 
It’s a rude violation being under al-
cohol or drug  influence in the uni-

versity area.
The cases of violation of the rules 

mentioned above and also any 
other activity that is restricted must 
be prevented by the correspond-
ing sections and the violators must 
be inflicted a penalty.
In case violation of the regu-

lations of the university and the 
duties and responsibilities stated 
by the inner discipline rules,  re-
marks,rebukes,or removal from 
the university can be carried out 
for the workers, and students of 
the University.

HOSTEL
 If needed the University gives rooms in the hostel. 

The regulaions for living in the hostel are defined ac-
cording to the agreement.In the case of dissolving 
the agreement by the student or for being expelled 

from the University the fee for living is not given back 
except if the educational process is stopped in case 
of health issues.

FOR YOU FRESHMAN



ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
(FUTURE DOCTOR)

Գլխավոր խմբագիր
ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Editor
SEDA TOROSYAN

Թղթակից
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Գրական աշխատողներ
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Անգլերեն նյութերի պատասխանատու
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ

Համակարգչային ձևավորող
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 

բժշկական համալսարան» հիմնադրամ:
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության 

նախարարությունում:
Գրանցման վկայական՝ N 299

Տպագրվում է «Յունիպրինտ» ՍՊԸ 
հրատարակչությունում:

Հասցե՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2
Հեռախոս՝ (011) 62-12-46, 2-46, 2-47

E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 56 էջ

Տպաքանակը՝ 300 օրինակ
Անվճար


