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Իրադարձություն

COBRAIN ծրա գի րը ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նի  Հա յաս տա նի հա մար

Ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը. մարտահրավերներ ու ձեռքբերումներ 

  Գիտ խոր հուրդն ընտ րեց ամ բիո նի վա րիչ ներ ու պրո ֆե սոր ներ

ՈՒԳԸ-ն և ու սա նող նե րի գի տա կան, կրթա կան և  հոգևոր զար գա ցու մը

Գի տակր թա կան ո լոր տի  նո րույ թը՝ « Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» 
նոր ա ռար կան

Գի տա կան հրա վա ռութ յուն՝ տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և օ պե րա տիվ 
վի րա բու ժութ յան ա կում բում

Ե րի կա մա յին պա թո լո գիա նե րը՝ CINCO-ի դի տա կե տում

 Հա վաս տագ րեր՝ հնդիկ ու սա նող նե րին

 Դա սա խո սութ յուն՝ նվիր ված սե ռա կան ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը

Ն յար դա վի րա բույժ նե րի բարդ վի րա հա տութ յունը

Ս տա մոք սի քաղց կե ղի բուժ ման նոր մո տե ցումն եր՝ « Մի քա յել յան»
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում

 Մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի թե ման՝ ա ղես տա մոք սա յին տրակ տի 
նա խա քաղց կե ղա յին ախ տա հա րումն եր

Հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը հաս տա տեց 2020 թվա կա նի բյու ջեի նա խա գի ծը

Նո րայր Ա վագ յա նը 100 տա րե կան է. նա դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նը 
ղե կա վա րել է շուրջ 40 տա րի

Հան դի պում՝ « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա գիստ րո սա կան 
ծրագ րի նախ կին և  ներ կա սո վո րող նե րի մաս նակ ցութ յամբ

Է միլ  Գաբ րիել յա նի հար թա քան դա կը՝ իր ան վան լսա րա նի մուտ քի մոտ

Տե սա դա սա խո սութ յուն նե րի մի ջո ցով կրթա կան նյու թերն ա վե լի 
հա սա նե լի են սո վո րող նե րին

Doctors for Tomorrow ու սա նո ղա կան ա կումբ՝ ԵՊԲՀ-ում
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ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ`

 ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
  EDITOR SEDA KH. TOROSYAN

Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ

Համակարգչային ձևավորող՝
ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Գրական աշխատող՝
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

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

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

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 48 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Մշակույթ

 Յու րա քանչ յուրս՝ ԵՊԲՀ-ի պատ մութ յան լույ սի մի ճա ռա գայթ. 
 Սու րեն Ս տե փան յան

Ու սա նող նե րի սե րը ե րի տա սար դաց նում է դա սա խո սին.  Ռա ֆա յել  Մես րոպ յան

Բժշ կութ յան հիմ քը կան խար գե լումն է. Սոֆ յա Մկրտչ յան

Ն յար դա վի րա բու ժութ յու նը մեծ ջան քեր է պա հան ջում. Ս ևակ Բա դալ յան

ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետն ընդ լայ նում է մի ջազ գա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը

Բ ժիշկ լի նե լը ոչ միայն մաս նա գի տութ յուն է, այլև՝ ապ րե լաձև. վստա հեց նում է 
ա պա գա բժիշ կը

Ու սա նող նե րի քայ լե րը՝ զար գա ցող ֆի զիո լո գիա յին հա վա սար

Ցան կա ցած գոր ծու նեութ յան, երևույ թի՝ խո րը, ման րակր կիտ, բազ մա կող մա նի 
ու սումն ա սի րութ յու նը գի տութ յուն է 

« Դի մակ ներ» թա տե րա կան ա կում բը կներ կա յաց նի
նոր բե մադ րութ յուն ներ

« Խոյ» ազ գա յին պա րի խում բը հասց րել է սի րե լի դառ նալ ա պա գա 
բժիշկ նե րի կող մից

Չի նա րիում գրա դա րա նի բա ցու մը՝ սո ցիա լա կան կարևոր նա խա ձեռ նութ յուն

 Հի մա նո րոգ ված մար զա դահ լի ճում պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան
 կազ մը հաղ թեց ու սա նող նե րին

ԵՊԲՀ դա սա խո սը՝ վո լեյ բո լի մի ջազ գա յին միակ 
մրցա վա րը  Հա յաս տա նից

Մե դալ ներ՝ հա մալ սա րա նա կան ձյու դո յի մրցա շա րում



COBRAIN ԾՐԱԳԻՐԸ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՆԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՄԱՐ

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նը մեկ նար կեց « Հո րի զոն 2020» ծրագ րի շրջա նա կում շա հած «Ք րո-
նիկ նեյ րո դե գե նե րա տիվ հի վան դութ յուն նե րի տրանսլ յա ցիոն հե տա-
զո տութ յուն նե րի կենտ րոն՝  Հա յաս տա նում. նեյ րո գի տութ յուն՝ հա նուն 
ու ղե ղի ա ռողջ ծե րաց ման - COBRAIN» նա խա գի ծը:  Մեկ նար կա յին 
գի տա ժո ղո վին ներ կա էին ՀՀ փոխ վար չա պետ  Տիգ րան Ա վին յա նը, 
ԿԳՄՍ նա խա րար Ա րա յիկ  Հա րութ յուն յա նը, ՀՀ-ում Եվ րա միութ յան 
պատ վի րա կութ յան ղե կա վա րը, հա մա պա տաս խան երկր նե րի դես-
պան ներ, ո րոնց մաս նակ ցութ յամբ ազ դա րար վեց ծրագ րի պաշ տո նա-
կան մեկ նար կը:

ՀՀ փոխ վար չա պետ  Տիգ րան Ա վին յա նը՝ շնոր հա վո րե լով ԵՊԲՀ-
ին COBRAIN ծրագ րի մեկ նար կի ա ռի թով, նշեց, որ գի տե լի քը ուժ է, 
որն ուղ ղոր դող կողմ ա ցույ ցի դեր պետք է խա ղա հա ջո ղութ յան ճա-
նա պար հով ըն թա ցող յու րա քանչ յուր երկ րի հա մար, և  կար ևոր է, որ 
լա վա գույնս օգ տա գործ վեն Եվ րա միութ յան « Հո րի զոն 2020» ծրագ րի 
ըն ծե ռած հնա րա վո րութ յուն նե րը: «Վս տահ եմ, որ COBRAIN-ը նպաս-
տե լու է ոչ միայն նեյ րո գի տութ յան, այլև բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
հե տա զո տա կան հմտութ յուն նե րի և  կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը: 

Ող ջու նե լի է, որ ծրագ րի շրջա նա կում հա մալ սա րա նը կա պեր է 
հաս տա տե լու եվ րո պա կան պե տութ յուն նե րի ա ռա ջա տար հա մալ-
սա րան նե րի հետ՝  Հա յաս տան բե րե լով վեր ջին նե րիս հա րուստ 
փոր ձը»,- ա սաց նա՝ հույս հայտ նե լով, որ ծրագ րի հա ջո ղութ յու նը 
կնպաս տի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի և պ րակ տիկ բժշկութ յան 
զար գաց մա նը՝  Հա յաս տան վե րա դարձ նե լով ար տեր կիր մեկ նած 
մեր բժիշկ նե րին:  Տիգ րան Ա վին յանն ընդգ ծեց, որ ամ բողջ աշ-
խար հում ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն նե րը գե րա կա յութ յուն են հա-
մար վում, և ԵՊԲՀ-ի շա հած ծրա գի րը ռազ մա վա րա կան նշա նա-
կութ յուն ու նի: «ՀՀ կա ռա վա րութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից 
է ո րակ յալ մարդ կա յին կա պի տալ ու նե նա լը, ին չը նա խա պայ ման 
է նե րա ռա կան տնտե սա կան զար գաց ման հա մար:  Հա մոզ ված 
եմ, որ ներդ րու մը մարդ կա յին կա պի տա լի զար գաց ման մեջ, 
այն է՝ ո րակ յալ կրթութ յուն և  ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն-
ներ, հան գեց նե լու է մար դու կյան քի ո րա կի էա կան բա րե լավ ման: 

 Սահ մա նա փակ ֆի նան սա կան կա պի տա լի և բ նա կան ռե սուրս նե րի 
պայ ման նե րում մեծ ա ռա ջըն թա ցի շար ժիչ ու ժը մարդ կա յին 
նե րուժն է: COBRAIN-ը թի րա խա վո րում է մարդ կա յին կա-
պի տա լի զար գա ցու մը:  Կա տար վող հե տա զո տութ յուն նե րը 
նպաս տե լու են  Հա յաս տա նում նեյ րո գի տութ յան ա ռաջ խա-
ղաց մա նը»,-եզ րա փա կեց փոխ վար չա պե տը:

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա-
րար Ա րա յիկ  Հա րութ յուն յա նի խոս քով՝ այս ձեռ նար կը ող ջու-
նե լի է, քա նի որ թույլ է տա լիս եվ րո պա կան ան վա նի կենտ-
րոն նե րի հետ ու նե նալ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն, ո րի 
արդ յուն քում մեր լա վա գույն փոր ձը կա րող ենք փո խան ցել 
մեր գոր ծըն կեր նե րին, ինչ պես նաև՝ եվ րո պա կան լա վա գույն 
փոր ձը ներդ նել  Հա յաս տա նում:  Սա զար գաց ման լա վա գույն 
տար բե րակ նե րից մեկն է: «ԵՊԲՀ-ն հ նա րա վո րութ յուն է 
ստա ցել ե րեք տար վա ըն թաց քում այս ո լոր տը միան գա մայն 
այլ մա կար դա կի բար ձաց նել և  ու նե նալ հա մա գոր ծակ ցութ-
յան հնա րա վո րութ յուն ներ՝ աշ խար հի հայտ նի կենտ րոն նե րի 
հետ»,-շեշ տեց նա խա րա րը:
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը փաս տեց, որ բու հի հա-
մար օ րը պատ մա կան է: « Մենք եր կար ճա նա պարհ հար թե-
ցինք, որ պես զի այ սօր ար ձա նագ րենք՝ ճա նա չե լի ենք և  կա րող 
ենք թա փան ցիկ ու կար ևոր աշ խա տանք ի րա կա նաց նել եվ րո-
պա կան ա մե նա խո շոր հա մալ սա րան նե րի հետ: ԵՊԲՀ-ն  
եր կար տա րի ներ ի րա կա նաց րել է մի շարք ծրագ րա յին փո-
փո խութ յուն ներ, ին չի արդ յուն քում քայլ ար վեց դե պի հաշ-
վա ռե լի գի տութ յուն: COBRAIN-ը այ սօր մեզ թույլ է տա լիս 
ու նե նալ մեծ ֆի նան սա վո րում և  ճա նա պարհ է հար թում 
ա պա գա գիտ նա կան նե րի հա մար»,-ա սաց ռեկ տո րը՝ հա վե-
լով, որ նշվում է  Հա յաս տա նում բժշկա կան կրթութ յան հիմ-
նադր ման 100-ամ յա կը, և  այս հո բել յա նին նվիր ված ա ռա-
ջին մի ջո ցա ռու մը՝ COBRAIN-ի մեկ նար կա յին գի տա ժո ղո վը, 
տե ղի ու նե ցավ ՀՀ փոխ վար չա պե տի, ԿԳՄՍ նա խա րա րի, 
ՀՀ-ում Եվ րա միութ յան պատ վի րա կութ յան ղե կա վա րի, դես-
պան նե րի և  գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի մաս նակ ցութ-
յամբ:

Ար մեն  Մու րադ յա նը հա վաս տիաց րեց, որ «Ք րո նիկ նեյ րո-
դե գե նե րա տիվ հի վան դութ յուն նե րի տրանսլ յա ցիոն հե տա-
զո տութ յուն նե րի կենտ րոն՝  Հա յաս տա նում. նեյ րո գի տութ-
յուն՝ հա նուն ու ղե ղի ա ռողջ ծե րաց ման - COBRAIN» 
ծրագ րի աշ խա տանք ներն ու նե նա լու են հա մա կարգ-
ված, թա փան ցիկ և  շա րու նա կա կան բնույթ:

ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին 
Են կո յա նը ներ կա յաց րեց ծրագ րի հիմ ա կան խնդիր նե-
րը՝ նշե լով, որ սահ ման ված է ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն-
նե րի խթան ման մի ջո ցով զար գաց նել հա մալ սա րա նի 
հե տա զո տա կան և  նո րա րա րա կան կա րո ղութ յուն նե-
րը՝ շեշ տը դնե լով ու ղե ղի հի վան դութ յուն նե րի բուժ-
ման բջջա յին և  դե ղո րայ քա յին նյար դա պաշտ պան 
մե խա նիզմ ե րի վրա:  Սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցե-
լով Թ յու բին գե նի (EKUT,  Գեր մա նիա),  Բո խու մի (RUB, 
 Գեր մա նիա) և  Լուն դի (ULUND, Շ վե դիա) հա մալ սա-
րան նե րի հետ՝ նա խա տես վում է հաս տա տել նեյ րո գի-
տութ յան հե տա զո տութ յուն նե րի կա ռուց ված քը, կա-
տա րե լա գոր ծել ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի 
հմտութ յուն նե րը, ընդ լայ նել հե տա զո տա կան կա-
րիե րա յի հնա րա վո րութ յուն նե րը, զար գաց նել հա-
մալ սա րա նի նո րա րա րա կան կա րո ղութ յուն նե րը, 
ին չի արդ յուն քում հա մալ սա րանն ա վե լի ներ կա յա-
նա լի կդառ նա գի տա կան հան րութ յան առջև: « Մեր 
ե րա զանքն է ու ղե ղի մա սին հե տա զո տութ յուն նե րի 
շնոր հիվ  Հա յաս տա նը տե ղո րո շել մի ջազ գա յին գի-
տա կան քար տե զում»,-ե զա րա փա կեց պրո ռեկ տո-
րը:

Գիտություն



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում հա գե-
ցած օ րա կար գով տե ղի ու նե ցավ գի տա կան խորհր դի տա րե վերջ յան՝ 19-րդ  նիս տը, 
ո րը մեկ նար կեց օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յամբ « Բազ մազգ» երգ-
չախմ բի կա տա րում ե րով:  Հա ջոր դիվ գիտ խորհր դին ներ կա յաց վեց ըն թա ցիկ տա-
րում ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րի մա սին պատ մող տե սա ֆիլմ:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հան դես ե կավ տա րե կան ամ փո փիչ հաշ վետ-
վութ յամբ, ո րը բաղ կա ցած էր 5 հիմ ա կան մա սե րից՝ ու սում ա կան, գի տա կան, մի-
ջազ գա յին, կլի նի կա կան և  ֆի նան սա կան: « Հաշ վի առ նե լով մար տահ րա վեր նե րը՝ 
կա տար ված աշ խա տանք նե րը բու հի հա մար ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նեն»,-ա-
սաց ռեկ տորն` ա վե լաց նե լով, որ այդ ա մենն ի րա կա նութ յուն է դար ձել 3500 հո գուց 
բաղ կա ցած թի մի ա մե նօր յա աշ խա տան քի արդ յուն քում: Անդ րա դառ նա լով ու սում ա-
կան կա ռու ցա մա սին՝ Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ բու հում այս պա հի դրութ յամբ սո-
վո րում է 5271 ու սա նող: Աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են 89 ամ բիոն նե րում՝ 1178 
հո գա նոց դա սա խո սա կան կազ մով: «Մ տա հո գիչ է դա սա խո սա կան կազ մի մի ջին տա-
րի քը:  Հաշ վի առ նե լով կո մու նի կա ցիոն գոր ծըն թաց նե րը՝ ամ բողջ աշ խարhում ի րա-
կա նաց վում է աշ խա տա կից նե րի ե րի տա սար դաց ման գոր ծըն թաց:  Մենք չենք գնա-
ցել այն ճա նա պար հով, երբ պետք է դա սա խո սա կան կազ մը ե րի տա սար դաց նեինք 
աշ խա տան քից ա զա տե լով՝ ել նե լով տա րի քա յին ցեն զից, այլ ե րի տա սար դաց ման 
գոր ծըն թա ցը ա պա հո վում ենք ա վագ գոր ծըն կեր նե րի առ կա յութ յամբ ու ղե կա վար-
մամբ»,-ընդգ ծեց ռեկ տո րը՝ հի շեց նե լով, որ չնա յած վեր ջին տա րի նե րին ու սում ա կան 
ցու ցա նի շը նվա զել է՝ որ ևէ կրճա տում բու հում չի ի րա կա նաց վել, ա վե լին՝ բու հի ֆի-
նան սա կան վի ճա կը կա յուն է: « Մենք աշ խա տում ենք ճիշտ, ո րի արդ յուն քում ու նենք 
շա հույթ և  ա վել ե կա մուտ»,-փաս տեց նա, գո հու նա կութ յամբ նշե լով, որ պե տա կան 
քննութ յուն նե րի անց կա ցում ու սա նող նե րի 97 տո կո սը փակ հարց ման ըն թաց քում 
գնա հա տել է օբ յեկ տիվ: «Խս տա ցում ե րից հե տո գե րա զանց սո վո րող նե րի թի վը 
նվա զել է, սա կայն այս տա րի մի տում կա ինչ պես գե րա զան ցիկ նե րի, այն պես էլ լավ 
ստա ցող նե րի թվի ա վե լաց ման»,-ա սաց ռեկ տո րը՝ շա րու նա կե լով, որ այս ա մե նը հնա-
րա վոր է դար ձել ո րո շա կի բա րե փո խում ե րի արդ յուն քում՝ ներդր վել է է լեկտ րո նա-
յին գրա դա րա նը, մինչև 500 էջ ու սում ա կան նյու թի պա ճե նա հա նում բու հի կող մից 
ի րա կա նաց վում է անվ ճար, ինչ պես նաև ԵՊԲՀ-ի գրա դա րա նում այս տա րի շրջա նա-
վարտ նե րի շնոր հիվ հա վա քագր վել է ա վե լի քան 5000 գիրք:

 Ռեկ տո րը նշեց, որ դա սըն թաց ներն ի րա կա նաց վում են 197 ու սում ա կան սեն յակ նե-
րում: «Այս տա րի կսահ ման վեն ու սում ա կան սեն յակ նե րի հա տուկ չա փո րո շիչ ներ ոչ 
միայն հա մալ սա րա նում, այլև՝ կլի նի կա նե րում, քա նի որ մի ջա վայ րը, որ տեղ անց կաց-
վում են դա սե րը կար ևո րա գույն նշա նա կութ յուն ու նեն»,-հա վե լեց նա և  անդ րա դառ-
նա լով դա սա խո սա կան կազ մի հա մար բարձր աշ խա տա վար ձեր սահ մա նե լուն, նշեց, 
որ այ սօր տես նում է դրա հրա մա յա կա նը, ե թե վեր ջին ներս հա մա պա տաս խա նեն 
բու հի կող մից սահ ման ված պա հանջ նե րին: Իսկ դա սա խո սա կան աշ խա տան քը տե-
սա կան ամ բիոն նե րում ա ռա վել գրա վիչ դարձ նե լու հար ցին անդ րա դառ նա լով, նշեց, 
որ 2021 թվա կա նից կքննարկ վի ուս ման վար ձավ ճա րի բարձ րաց ման հար ցը, ին չը չի 
վե րա բե րի ար դեն սո վո րող և  գա լիք ու սում ա կան տա րի ըն դուն վող ու սա նող նե րին: 
 Խո սե լով ու սում ա մե թո դա կան սար քե րով, ձեռ նարկ նե րով բու հի հա մալր ման մա սին՝ 
ռեկ տո րը նշեց, որ ամ բիոն նե րի կող մից ներ կա յաց ված 72 հայ տե րը բուհն ա պա հո վել 
է՝ գնման գոր ծըն թա ցի հա մար տրա մադ րե լով ա վե լի քան 193 մի լիոն դրամ, հոր դո-
րե լով ամ բիոն նե րին ա վե լի ակ տիվ լի նել հա մալ րում եր կա տա րե լու հար ցում, նշե լով, 
որ գնում ե րի բա ժինն այս տա րի կազ մա կեր պել է շուրջ 700 գնման գոր ծըն թաց, ո րի 
99,7 տո կոսն ի րա կա նաց վել է տեն դե րի մի ջո ցով:

Անդ րա դառ նա լով մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցին՝ նշվեց, որ տա րին հա ջող ված 
է: «ԵՊԲՀ-ում սո վո րում է 1820 օ տա րերկ րա ցի ու սա նող: ՀՀ-ում գոր ծում է 68 բուհ, 
ո րից 12-ը՝ մաս նաճ յուղ, ո րոն ցում սո վո րող ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի 40 տո-
կո սից ա վե լին բա ժին է հաս նում ԵՊԲՀ-ին»,-ընդգ ծեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ ա վե լաց-
նե լով, որ բու հը պատ րաստ վում է ա պա հո վել դա սա խոս նե րի և  ու սա նող նե րի շարժն 
այլ երկր նե րի բու հե րում սո վո րե լու հա մար:  Ռեկ տո րի տա րե կան ամ փո փիչ հաշ-
վետ վութ յամբ ներ կա յաց րեց նաև հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի աշ խա տան քը՝ 
մատ նան շե լով ձեռք բե րում ե րը, և  այն ծրագ րե րը, ո րոնք ի րա կա նաց ման փու լում են, 
ընդգ ծե լով, որ հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րում աշ խա տե լը ոչ միայն պատ վա բեր, 
այլև՝ ե կամ տա բեր: Նշ վեց նաև այն փաս տը, որ ԵՊԲՀ հի վան դա նոց ներն ըն թա ցիկ 
տա րում սպա սար կել են ա վե լի քան 75300 մար դու:

 Տա րե կան ամ փո փիչ հաշ վետ վութ յա նը հա ջոր դեց ռեկ տո րի խորհր դա կան Գ ևորգ 
 Թա մամ յա նի զե կույ ցը, ո րով գիտ խորհր դի հաս տատ մա նը ներ կա յաց վեց ԵՊԲՀ 
100-ամ յա կին նվիր ված մի ջո ցա ռում ե րի տես լա կա նը, ա պա  Կա րիե րա յի կենտ րո նի 
ղե կա վար  Խա չա տուր  Մար գար յա նի «Ա ռաջ նոր դենք ա պա գան» ծրագ րի ներ կա յա-
ցու մը:  Գի տա կան խորհր դի կող մից հաս տատ վե ցին ներ կա յաց ված հար ցե րը, ո րից 
հե տո տե ղի ու նե ցավ գի տա կան կո չում ե րի շնոր հում:

ՌԵԿՏՈՐԻՏԱՐԵԿԱՆՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ.
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 Գի տա կան խորհր դի 2020 թվա կա նի ա ռա ջին նիս տը քննար-
կեց ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջար կութ յու նը՝ ապ-
րիլ յան պա տե րազ մի հե րոս, « Մար տա կան խաչ» 1-ին աս-
տի ճա նի շքան շա նի աս պետ, ա վագ լեյ տե նանտ  Մե րու ժան 
Ս տե փան յա նի ան վան կրթա թո շակ սահ մա նե լու վե րա բեր-
յալ։ Այն նա խա տես ված կլի նի բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ և 
 հո գա տա րութ յամբ ա ռանձ նա ցող ու սա նո ղի հա մար։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ հե րո սի ա նու-
նով կրթա թո շակ հիմ ադ րե լը պատ վա բեր է: « Մե րու ժան Ս տե-
փան յա նը ժա մեր շա րու նակ մարտն չե լով՝ պաշտ պա նել է դիր քը 
և  կա րո ղա ցել է փրկել նաև իր հետ սահ մա նին գտնվող զին-
վոր նե րին:  Նա փայ լուն օ րի նակ է ինչ պես ա պա գա սպա նե րի, 
այն պես էլ ռազ մա կան բժիշկ նե րի հա մար»,-ա սաց ռեկ տո րը:

 Հաշ վի առ նե լով սուր շնչա ռա կան վա րակ նե րով պայ մա նա-
վոր ված հա մա ճա րա կա յին վի ճա կը հան րա պե տութ յու նում՝ 
Ար մեն  Մու րադ յա նի ա ռա ջար կով կլի նի կա կան աշ խա տանք-
նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մեն  Մի նաս յա նը ներ կա յաց րեց 
« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց դի մած հի-
վանդ նե րի վի ճա կագ րութ յու նը: 

Ար մեն  Մի նաս յա նը նկա տեց, որ ձմռան ա միս նե րին, սո վո-
րա բար, « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 
դիտ վում է դի մե լիութ յան աճ: « Վեր ջին եր կու շա բաթ վա ըն-
թաց քում ար ձա նագր վել է դի մե լիութ յան ան նա խա դեպ աճ: 
 Հի վան դա նոց է դի մել 1802 հի վանդ, ո րից 1162-ը՝ սուր շնչա ռա-
կան վա րակ նե րով»,-ա սաց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ փետր վա րի 
4-ին « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցում կբաց վի նոր բոք սա յին բա-
ժան մունք, ո րի շնոր հիվ հի վան դա նո ցի թո ղու նա կութ յու նը կա-
վե լա նա:

Պ րո ռեկ տո րի խոս քով՝ մե ծա հա սակ նե րի դեպ քում վի ճա կը 
հա մե մա տա բար բար վոք է: « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցում ար տա ռոց դի մե լիութ յուն չի նկատ վել:

Օ րա կար գի հա մա ձայն՝ ԵՊԲՀ գի տա կան խոր հուրդն անց-
կաց րեց ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րի և պ րո ֆե սոր նե րի ընտ րութ-
յուն:  Փակ գաղտ նի քվեար կութ յամբ ընտր վե ցին ֆար մա կո-
լո գիա յի, հո գե բու ժութ յան, ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան, 
հյուս վա ծա բա նութ յան, ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին տեն սիվ թե-
րա պիա յի, սրտա բա նութ յան, օ տար լե զու նե րի ամ բիոն նե րի 
վա րիչ ներ և պ րո ֆե սոր ներ:

 Ֆար մա կա լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ ընտր վեց  Մա րի նե 
 Բա լա սան յա նը, ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի 
ամ բիո նի վա րիչ՝ Ի րի նա  Մալ խաս յա նը, հյուս վա ծա բա նութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ՝  Կար մեն  Սա հակ յա նը, սրտա բա նութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ՝  Հա մա յակ  Սի սակ յա նը, ֆի զի կա կան դաս տիա-
րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ՝  Հա րութ յուն  Թա միր յա նը, հո գե-
բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ՝  Կա րի նե  Թա թար յա նը, օ տար 
լե զու նե րի ամ բիոն նե րի վա րիչ՝  Հաս միկ  Հով հան նիս յա նը:

 Ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր ընտր վեց Էլ մի րա 
Ամ րո յա նը, իսկ հյուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր ներ 
ընտր վե ցին  Տաթ ևիկ Ա վագ յա նը և  Մա րի նա  Թա թո յա նը:

ԳԻՏԽՈՐՀՈՒՐԴՆԸՆՏՐԵՑ

ԱՄԲԻՈՆԻՎԱՐԻՉՆԵՐՈՒ
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ԵՊԲՀ-ի ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յու նը հիմ ադր վել է 1947 
թվա կա նին։ ՈՒԳԸ-ին շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հա ջող վել է գրա-
վել ու սա նող նե րի, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ու շադ րութ յու նը: Աշ-
խա տան քա յին 72 տար վա ըն թաց քում ՈւԳԸ-ն ձգ տել է ու սա նո ղութ յան ու-
շադ րութ յան կենտ րո նում պա հել գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը և ն պաս տել 
է այն բա նին, որ եր կար տա րի ներ ու սա նո ղա կան գի տութ յու նը լի նի բարձր 
մա կար դա կի վրա: Ըն կե րութ յան հիմ ա կան նպա տա կը ա ջակ ցելն է ու սա-
նող նե րի գի տա կան, կրթա կան և  հոգ ևոր զար գաց մա նը:

ՈՒԳԸ նա խա գահ Էմ մա նո ւել  Ղան դիլ յա նի խոս քով՝  գի տա կան և կր թա-
կան ո լորտ նե րում ՈՒԳԸ-ն  սա տա րում է ու սա նող նե րի նա խա ձեռ նութ յուն-
նե րը, հնա րա վո րինս ա ջակ ցում շնոր հա շատ ու սա նող նե րին:  Մեր օ րե րում 
բժշկութ յունն ա ռանց գի տութ յան հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել: Ուս տի՝ յու-
րա քանչ յուր բա ցա հայ տում տա նում է դե պի նոր հար թակ ներ՝ բժշկա գի տութ-
յան ո լոր տում, ո րի վառ օ րի նակ է հան դի սա նում ա մե նամ յա անց կաց վող՝ 
«Ու սա նող նե րի գի տա կան շա բա թը», ո րի ժա մա նակ ներ կա յաց վում են բազ-

մա թիվ նո րա րա րութ յուն ներ, հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ, 
ո րոնք կա տա րել են ԵՊԲՀ-ի ու սա նող նե րը:

Ըն կե րութ յու նը մշտա պես կազ մա կեր պում է գի տա ժո ղով եր, 
նստաշր ջան ներ, սե մի նար ներ, դա սա խո սութ յուն ներ և  գի տա կան 
ու կրթա կան այլ ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող մի ջո ցա ռում եր՝ դրան-
ցում ներգ րա վե լով նաև ար տա հա մալ սա րա նա կան նե րու ժը։ Ու-
սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան աշ խա տանք նե րում մեծ դեր 
ու նի նե րամ բիո նա կան գի տա կան ա կումբ նե րի առ կա յութ յու նը՝ 
հա մալ սա րա նի ամ բիոն նե րի մե ծա մաս նութ յա նը կից։  Գի տա կան 
ա կումբ նե րում բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը հնա րա-
վո րութ յուն են ստա նում ա վե լի շատ խո րա նալ ի րենց նա խընտ-
րած ա ռար կա յի մեջ և  ու սում ա սի րել ի րենց ծա նոթ թե մա նե րը 
դա սագր քից դուրս, մաս նակ ցել ամ բիոն նե րում կա տար վող գի-
տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին և, ին չու ոչ՝ տպագր վել 
գի տա կան ամ սագ րե րում։

ԵՊԲՀ ՈւԳԸ-ն  ան մասն չի մում մի ջազ գա յին հար թա կից և  
ա մեն տա րի կազ մա կեր պում է «Ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բաթ» (Brain 
Awarness Week), ո րը նշում են աշ խար հի գրե թե բո լոր բու հե րում։

ՈւԳԸ-ի նպա տակն է հա սա րա կութ յան լայն 
շեր տե րին ցույց տալ մեր ու ղե ղի զար մա նահ րաշ 
հնա րա վո րութ յուն նե րը և  գաղտ նիք նե րը։

Այս ծրա գի րը ի րա կա նաց վում է DANA Foun-
dation-ի կող մից տրվող գրան տա յին ֆի նան-
սա վոր մամբ և  այն միա կը չէ։ Ու սա նո ղա կան 
գի տա կան ըն կե րութ յու նը բազ միցս ստա ցել է 
նաև Բ րի տա նիա յի  Կեն սա բան նե րի ըն կե րութ-
յան (the Company of Biologists) կող մից գրանտ-
ներ և  կազ մա կեր պել « Տե սութ յու նից՝ գործ նա-
կան կի րա ռում» շար քի գի տա կան դպրո ցը, և 
« Բա ցա հայ տե լով հի վան դութ յուն նե րի մե խա-
նիզմ ե րը» գի տա ժո ղո վը։

Ա մե նա մեծ գրան տա յին ձեռք բե րում ե րից է 
ե ղել IBRO-ի՝ International Brain Research Organ-
isation, կող մից ստաց ված ֆի նան սա վո րու մը, 
ո րը նույն պես օգ տա գործ վել է ա մա ռա յին գի-
տա կան դպրո ցի կազ մա կերպ ման հա մար։

Այ սօր ՈւԳԸ-ն  հա մառ և ն պա տա կաս լաց 
գնում է ա ռաջ՝ ներգ րա վե լով իր կազ մում բա զում շնոր հա լի, խե լա ցի ու բժշկա գի-
տութ յա նը նվիր ված ու սա նող նե րի՝ օգ նե լով նրանց ընտ րել ճիշտ ու ղի ի րենց մաս-
նա գի տա կան կյան քում:  Տա րի ներ շա րու նակ ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ-
յան ան դամ ե րը ճա նաչ վել են ՀՀ լա վա գույն ու սա նող ներ, ինչ պես նաև ստա ցել են 
բա զում կրթա թո շակ ներ, մեկ նել են ար տեր կիր՝ գոր ծու ղում ե րի և  զե կու ցում ե րի։

Ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան Ու սա նո ղա կան գի տա կան օ րը տե ղի ու-
նե ցավ դեկ տեմ բե րի 17-ին, 6-րդ լ սա րա նում։

ՈՒԳԸ-ՆԵՎՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

ԳԻՏԱԿԱՆ,ԿՐԹԱԿԱՆԵՎ

ՀՈԳԵՎՈՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
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Գի տակր թա կան ո լոր տը 2019 թվա կա նին նշա նա-
վոր վեց 2-րդ կուր սե ցի նե րի հա մար նա խա տես ված 
« Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» նոր ա ռար կա յի 
ներդր մամբ։ Ընտր ված 10 դա սա խոս ներ և հա տուկ 
թե մա ներ, 3 ա միս տևո ղութ յամբ ծրա գիր, MOODLE 
կրթա կան հա մա կար գի կի րա ռում, 88 մաս նա կից ու-
սա նող, ու սա նող նե րի կող մից ընտր ված 38 թե մա և 
ներ կա յաց ված թի մա յին զե կույց ներ, ըն կե րա կան 
և հե տա զո տա կան մի ջա վայր, նոր հա յացք դե պի 
կրթութ յուն և գի տութ յուն, փոխ ված մտա ծե լա կերպ 
և քն նա դա տա կան մտա ծո ղութ յուն, ա պա գա փայ լուն 
գիտ նա կան ներ և գե րա զանց բժիշկ-հե տա զո տող ներ. 
հենց այս պես բնու թագ րեց ա ռար կան և գ րանց ված 
արդ յունք նե րը ա ռար կա յի ու սում ա կան հա մա կար-
գող, ԵՊԲՀ ա լեր գո լո գիա յի և կ լի նի կա կան ի մու նո լո-
գիա յի ամ բիո նի աս պի րանտ Մա րիամ Մով սիս յա նը։

Ծ րա գի րը լի նե լու է շա րու նա կա կան, հա ջորդ կի-
սամ յա կում հեր թը ստո մա տո լո գիա կան և դե ղա գի-
տա կան ֆա կուլ տետ նե րի 2-րդ կուր սե ցի նե րինն է։

« Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» ա ռար կա յի պա-
տաս խա նա տու ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ-
տոր, պրո ֆե սոր Կոնս տան տին Են կո յա նը ընդգ ծում 
է. « Կի սամ յա կի ըն թաց քում ու սա նող նե րի ոգ ևոր-
ված աշ խա տան քը, պա տաս խա նատ վութ յամբ պատ-
րաստ ված զե կույց նե րը և հա ջող ներ կա յաց ման 
ձգտող աչ քե րի փայ լը փաս տում են այն մա սին, որ 
ա ռար կան հա ջո ղել է, և  ա պա գա յում մենք քա ղե լու 
ենք վեր ջի նիս պտուղ նե րը՝ հե տա զո տող նե րի նոր և  
ա ռա վել մրցու նակ սերն դի տես քով։

Գի տութ յունն ու կրթութ յու նը ին տեգ րե լու այս կար-
ևոր ինս տի տու ցիո նալ մար տահ րա վե րը հա ջո ղութ-
յամբ պսակ վեց»:

ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆՈԼՈՐՏԻ

ՆՈՐՈՒՅԹԸ՝

«ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»ՆՈՐԱՌԱՐԿԱՆ

Գիտություն



Տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և  օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ-
բիո նին կից ար դեն գրե թե մեկ տաս նամ յակ գոր ծում է օ պե րա տիվ 
վի րա բու ժութ յան խմբա կը, որն իր ստեղծ ման օր վա նից միտ ված էր 
ու սա նող նե րի գործ նա կան հմտութ յուն նե րի կա տա րե լա գործ մա նը: 
Այս կի սամ յակն ա ռանձ նա նում է կա տար ված հսկա յա ծա վալ աշ-
խա տանք նե րով և, հատ կա պես, ներգ րավ ված  ու սա նող նե րի ան նա-
խա դեպ թվով: Տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և  օ պե րա տիվ վի րա բու-
ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ Սեմ յոն Օր դու յա նի ա ռա ջար կութ յամբ 2019 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րից սկսած՝ գի տա կան խմբա կի աշ խա տանք-
նե րի շեշ տը դրվեց ա պա գա վի րա բույժ նե րի հա մար հատ կա պես 
կար ևոր, միմ յանց փոխլ րաց նող եր կու բա ղադ րիչ նե րի՝ գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րի և տե սա կան գի տե լիք նե րի զար գաց ման վրա:  

Աշ խա տանք նե րը հենց սկզբից էլ շատ հա գե ցած մեկ նար կե ցին: 
Շ նոր հիվ դա սա խոս ներ Նա րի նե Թո րոս յա նի, Ան նա Ռո լի չի, հա մա-
կարգ չա յին օ պե րա տոր Մա րիամ Հայ րա պետ յա նի, Ա նա հիտ Մար դո-
յա նի և  ի հար կե՝ կու րա տոր ներ Տիգ րան Սև յա նի, Մի խա յիլ Բոլ յա նի, 
Մե րի Կա րագ յոզ յա նի, Սար գիս Գ րի գոր յա նի, Հով հան նես Սի մոն յա-
նի և Դիա նա Ա տոմ յա նի, ինչ պես նաև խմբա կի ա նես թե զիո լոգ Հայկ 
Ա վակ յա նի՝ խմբա կի գոր ծու նեութ յու նը մտավ կա նո նա վոր ված հու նի 

մեջ: Կու րա տոր ներն ա ռա վել քան արդ յու նա վետ կեր պով ցան կա-
ցող նե րին սո վո րեց նում էին վի րա բու ժութ յան ա ռանց քում ըն կած 
գործ նա կան հմտութ յուն ներ և դ րան զու գա հեռ զե կույց նե րի տես-
քով օգ նում էին ամ րապն դել գործ նա կան և տե սա կան գի տե լիք-
նե րը: Վեր ջին ա միս նե րին կու րա տոր նե րի թի մը, ո րում ար դեն 
իսկ հա մալ րում եր էին ե ղել ա ռա վել ակ տիվ նո րեկ նե րից, կա րո-
ղա նում էր մեկ շա բա թում սպա սար կել ա վե լի քան 180 ու սա նո ղի: 
Արդ յուն քում, կի սամ յա կի ա վար տին, կու րա տոր նե րի թի մի ջան-
քե րի շնոր հիվ ի րենց ա ռա ջին քայ լերն ա րե ցին կամ գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րը կա տա րե լա գոր ծե ցին 400-ից ա վե լի ու սա նող ներ՝ 
ԵՊԲՀ-ի ընդ հա նուր բժշկութ յան, ստո մա տո լո գիա կան և  ան գամ 
դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րից, ընդ ո րում, ու սու ցում ի րա-
կա նաց վում էր 3 լե զու նե րով, քա նի որ մաս նա կից նե րի թվում նաև 
ար տա սահ ման ցի ու սա նող ներ կա յին: Ա կում բի աշ խա տանք նե րին 
մաս նակ ցե լու և  ի րենց նախ նա կան բժշկա կան գի տե լիք նե րը հղկե-
լու հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց նաև ԵՊԲՀ-ի 80-ից ա վե լի քո լե-
ջա կան նե րի:

Դեկ տեմ բե րի 14-ին տե ղի ու նե ցավ օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան 
օ լիմ պիա դան, ո րը յու րա հա տուկ ստու գա տես և պա տաս խա նա տու 
հար թակ էր ու սա նող նե րի՝ այս ըն թաց քում ի րենց սո վո րա ծով մրցե-

լու և  ի րենց ձեռք բե րած հմտութ յուն նե րը պատ վա վոր Ժ յու րի նե-
րին ներ կա յաց նե լու հա մար: Ժ յու րիի կազ մում էին Հա յաս տա նի 
վի րա բույժ նե րի ա սո ցիա ցիա յի ղե կա վար Մու շեղ Մի րի ջան յա նը, 
ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի ամ բիո նի վա րիչ 
Ի րի նա Մալ խաս յա նը, դա սա խոս Նա րի նե Թո րոս յա նը, ա սիս-
տենտ Ան նա Թոփ լա ղալց յա նը, ինչ պես նաև կու րա տոր Մի խաիլ 
Բոլ յա նը:

Մու շեղ Մի րի ջան յա նը կար ևո րեց օ լիմ պիա դա յի անց կա ցու մը՝ 
այն հա մա րե լով բժշկա կան հա մալ սա րա նի լա վա գույն ա վան-
դույթ նե րի շա րու նա կութ յուն՝ կոչ ա նե լով մյուս կլի նի կա կան ամ-
բիոն նե րին այս օ լիմ պիա դան հա մա րել օ րի նա կե լի և հան դես 
գալ նմա նա տիպ նա խա ձեռ նութ յուն նե րով:

Ն կա տե լով ու սա նող նե րի ոգ ևո րութ յու նը ու աշ խա տա սի րութ-
յու նը՝ վի րա բույ ժը հույս հայտ նեց, որ այս ու սա նող նե րը վա ղը 
կդառ նան վի րա բու ժա կան ա ռա քե լութ յան ի րենց ար ժա նա պա-
տիվ հետ նորդ նե րը: Օ լիմ պիա դա յին մաս նակ ցում էին 9 թի մեր, 
իսկ մաս նա կից նե րի մեջ կա յին ու սա նող ներ ԵՊԲՀ-ի գրե թե բո-
լոր ֆա կուլ տետ նե րից, կուր սե րից և  ան գամ քո լե ջից: Թի մե րը գի-
տա կան, բայց միև նույն ժա մա նակ գե ղար վես տա կան, և  ի հար կե 

ԳԻՏԱԿԱՆՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻԵՎ

ՕՊԵՐԱՏԻՎՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
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հու մո րա յին կեր պով ներ կա յաց րին ի րենց պատ րաս տած հո լո վակ-
նե րը, ա պա մրցե ցին ա ռա վել ճշգրիտ բարդ կա րեր դնե լու, ա ռա վել 
հու սա լի վի րա կա պե լու, վի րա բու ժա կան գոր ծիք նե րի նշա նա կութ յու-
նը լա վա գույնս ի մա նա լու և  ա վե լի ա րագ վի րա բու ժա կան հան գույց-
ներ ա նե լու հմտութ յուն նե րով: Ողջ ըն թաց քում թի մե րի միջև գրե թե 
հա վա սար պայ քար էր ըն թա նում և վերջ նա կան հաղ թո ղը ո րոշ վեց 
միայն վիկ տո րի նա յի արդ յուն քում, ո րի շրջա նակ նե րում կար ան գամ 
հա տուկ տե սա հարց՝ ու ղարկ ված Սե չե նո վի հա մալ սա րա նի մեր գոր-
ծըն կեր նե րից: Վերջ նա կան արդ յունք նե րով հաղ թող ճա նաչ վեց «Hae-
ma alba», իսկ երկ րորդ և  եր րորդ հո րի զո նա կան նե րը զբա ղեց րին 
հա մա պա տաս խա նա բար «Адепты Пирогова», «Бойци-Спасатели» 
թի մե րը : Օ լիմ պիա դա յում լա վա գույնս հան դես ե կած թի մե րը հնա րա-
վո րութ յուն կստա նան ի րենց ու ժե րը կրկին փոր ձել՝ ար դեն ա ռա վել 
բարդ և մաս նա գի տա կան օ լիմ պիա դա յի հա ջորդ փու լում:

Դեկ տեմ բե րի 21-ին ԵՊԲՀ-ի կա պույտ դահ լի ճում գի տա կան հրա-
վա ռութ յու նը շա րու նակ վում էր: Վեր ջին ա միս նե րին ա կում բի շրջա-
նակ նե րում պատ րաստ ված և ներ կա յաց ված տասն յակ ա մե նա բազ-
մա զան ե լույթ նե րից ընտր վել էին 9 լա վա գույն նե րը՝ եզ րա փա կիչ 
կոն ֆե րան սում հան դես գա լու հա մար: Պ րո ֆե սոր Օր դու յա նի բնո-
րոշ մամբ՝ կոն ֆե րան սի մաս նա կից նե րին միա վո րող գլխա վոր գոր ծո նը 
հենց սերն է օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և տե ղագ րա կան ա նա տո-
միա յի հան դեպ: Գի տա կան սեր, ո րով ներշնչ ված տասն յակ ու սա-
նող ներ, նույ նիսկ դեռ չանց նե լով այս ա ռար կան, կամ սո վո րե լով 
ստո մա տո լո գիա կան, ան գամ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րում, 
ամ բիո նի ղե կա վա րի ա ջակ ցութ յամբ և  ի րենց կա մա յին աշ խա տա-
սի րութ յամբ ի վեր ջո հա ջո ղե ցին ա նել ա ռա ջին քայ լե րը գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի ո լոր տում, ին չը մե ծա պես խրա խուս վում է 
ողջ աշ խար հի ժա մա նա կա կից հա մալ սա րան նե րում: Կոն ֆե րան-
սի ըն թաց քում ե րեք լե զու նե րով ներ կա յաց վե ցին ա մե նա բազ մա-
զան զե կույց նե րը՝ ե րի կամ ե րի, հա րա կան ջա յին և վա հա նաձև 
գեղ ձե րի քաղց կեղ նե րի վի րա հա տա կան բու ժու մից մինչև ար-
տաօր գա նիզ մա յին ար յան շրջա նա ռութ յուն, ա նո թա յին վի րա բու-
ժութ յուն, հյուս վածք նե րի փոխ պատ վաս տում եր, ակ նա բու ժա-
կան գեր ժա մա նա կա կից լա զե րա յին մի ջամ տութ յուն ներ, ան գամ 
գան գա հա տում եր ոչ միայն վի րա բու ժա կան, այլև բժշկա կան 
պատ մութ յան տե սանկ յու նից: Կոն ֆե րանսն, ինչ պես նաև ա կում-
բի այս կի սամ յա կի գոր ծու նեութ յու նը ամ փո փե լով՝ տե ղագ րա կան 
ա նա տո միա յի և  օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Սեմ յոն Օր դու յա նը ար ձա նագ րեց, որ այս կի-
սամ յա կում կա տար ված ահ ռե լի արդ յու նա վետ աշ խա տան քի շնոր հիվ՝ 
գի տա կան խմբակն ար դեն իսկ վե րած վել է գի տա կան ա կում բի, և  այս-
քան կարճ ժա մա նա կում նկա տե լի է, թե ա կում բի ան դամ երն ինչ քան են 
հա րա զա տա ցել միմ յանց, ինչ քան դրա կան և փո խօգ տա կար հա րա բե-
րութ յուն ներ են ձևա վոր վել, ո րոնք էլ հենց ըն կած են թի մա յին 
աշ խա տան քի հա ջո ղութ յան հիմ քում:

Պ րո ֆե սոր Օր դու յա նը իր խո րին շնոր հա կա լութ յու նը հայտ-
նեց բո լոր կու րա տոր նե րին՝ ընդգ ծե լով նրանց նվիր ված աշ-
խա տան քը, քա ջա լե րեց բո լոր զե կու ցող նե րին և  ա կում բի ան-
դամ ե րին, կոչ ա րեց էլ ա վե լի լայն թա փով զբաղ վել գի տա կան 
գոր ծու նեութ յամբ՝ վե րա հաս տա տե լով իր պատ րաս տա կա-
մութ յու նը ա ջակ ցե լու և ն պա տաս տե լու ա պա գա զե կուց նե րի 
կա յաց ման գոր ծում:

Ամ բիո նի ղե կա վա րութ յան և գի տա կան այս մաշ տա բա յին 
ի րա դար ձութ յան մաս նա կից շուրջ 500 ու սա նող նե րի ա նու նից 
ու զում ենք մեր շնոր հա կա լութ յու նը հայտ նել մե ծար գո ռեկ տոր 
Ար մեն Մու րադ յա նին, պրո ռեկ տոր ներ Լա րի սա Ա վե տիս յա նին 
և Գառ նիկ Ա վե տիս յա նին, ի րա վամբ ու սա նո ղա մետ այս հրա-
շա լի նա խա ձե ռութ յան կա յաց ման գոր ծում ի րենց ա վան դի և 
հա մա կող մա նի ա ջակ ցութ յան հա մար: Ա ռանձ նա հա տուկ շնոր-
հա կա լութ յուն մոտ ա պա գա յում « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա-
նա կան հի վան դա նո ցում կա ռուց վող վի րա բու ժա կան մաս նա-
գի տա կան կրթա կան կենտ րո նի հա մար, ո րի առ կա յութ յու նը 
ա ներկ բա նոր մաս նա գի տա կան բար ձունք նե րի է մղե լու հայ-
կա կան վի րա բու ժութ յու նը:

 
 Հոդ վա ծի հե ղի նակ՝ 

ընդ հա նուր բժշկութ յուն ֆա կուլ տե տի
 2-րդ կուր սի ու սա նող 

Ա ՀԱ ՐՈՆ ԾԱ ՏՈՒՐ ՅԱՆ

Գիտություն



4-րդ լ սա րա նում կա յա ցավ հեր թա կան 
CINCO-ն՝ Clinical investigations, cases and 
other:  Հան դիպ ման դի տա կե տում այս ան-
գամ ե րի կա մա յին պա թո լո գիա ներն էին, 
մաս նա վո րա պես՝ գլո մե րու լո նեֆ րիտ նե-
րը:  Դա սա խո սութ յուն նե րով հան դես ե կան 
ԵՊԲՀ ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի դո-
ցենտ Ար տեմ Գ րի գոր յա նը՝ «Գ լո մե րու լո նեֆ-
րիտ նե րի ախ տա ֆի զիո լո գիան», Եր ևա նի 
գլխա վոր ախ տա բան Ար մեն Մ խի թար յա-
նը՝ «Գ լո մե րու լո նեֆ րիտ նե րի մոր ֆո լո գիա» 
և ՀՀ ԱՆ գլխա վոր ե րի կա մա բան Ա շոտ 
 Սարգս յա նը՝ «Գ լո մե րու լո նեֆ րիտ նե րի կլի-
նի կա կան դրսևո րում ե րը» թե մա նե րով:

 Հան դիպ ման մաս նա կից նե րին ա նակն-
կալ այ ցով ող ջու նեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը, ում գլխա վո րութ յամբ կազ մա-
կերպ վեց ին տե րակ տիվ քննար կում-բա նա-
վեճ բժիշկ նե րի և  ու սա նող նե րի միջև, ո րից 
հե տո մրցու թա յին կար գով ներ կա յաց վե ցին 
կլի նի կա կան դեպ քեր, իսկ հաղ թող նե րը 
հա մալ սա րա նի կող մից ստա ցան մրցա նակ-
գրքեր:

Ու սա նող նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ կազ մա-
կերպ ված այս պի սի հան դի պում ե րը ա ռա-
վել սերտ են դարձ նում ու սա նող-դա սա խոս 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը՝ ու սա նող նե րին 
հնա րա վո րութ յուն տա լով ամ րապն դել գի տե-
լիք նե րը, զար գաց նել կլի նի կա կան մտա ծե լա-
կեր պը, ձեռք բե րել հա մա կարգ ված գի տե լիք-
ներ տար բեր թե մա նե րից և, ի հար կե, ու նե նալ 
հե տաքր քիր ու բո վան դա կա լից ժա մանց:

ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում անց կաց ված 
դա սա խո սութ յու նը՝ նվիր ված սե ռա կան ա ռող-
ջութ յան պահ պան մա նը, վա րում էր ԵՊԲՀ սեք-
սո պա թո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս, դո ցենտ 
Վ րեժ  Շահ րա ման յա նը:

Բ ժիշկ-սեք սո պա թո լո գը, կար ևո րե լով դա սա-
խո սութ յան անց կա ցու մը, նշեց, որ ին քը նպա-
տակ ու նի ընդգր կել այն ար դիա կան հար ցե րը, 
ո րոնք առնչ վում են մար դու սե ռա կան վար քագ-
ծին, հատ կա պես՝ դրա անվ տան գութ յա նը:

« Շատ կար ևոր է խո սել սե ռա կան խնդիր նե-
րի մա սին, ի հար կե՝ ճիշտ չա փա բաժ նով, ճիշտ 
մա տուց մամբ՝ հաշ վի առ նե լով տվյալ ազ գի էթ-
նո-մշա կու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 
 Սե ռա կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման հա մար 
ան ձը պետք է սե ռակրթ ված լի նի:  Հա մա ցան ցը, 
ըստ էութ յան, մեր ա մե նա մեծ թշնա մին է, ո րով-
հետև այն տեղ հեշ տութ յամբ կա րող ենք վտան-
գա վոր նյու թե րը գտնել, ո րոնք կա րող են սե ռա-
կան վար քա գի ծը դարձ նել ա վե լի վտան գա վոր՝ 
խո ցե լով սե ռա կան ա ռող ջութ յան հիմ քե րը»,-ա-
սաց նա:

 Խո սե լով սե ռա կան վար քագ ծի վտանգ-
նե րի, սե ռա վա րակ նե րի մա սին՝ Վ րեժ 
 Շահ րա ման յա նը նշեց հիմ ա կան ախ տան շան-
նե րը և հ նա րա վոր բար դութ յուն նե րը՝ օգ նե լով 
հաս կա նալ դրան ցից խու սա փե լու ե ղա նակ նե-
րը:

« Սե ռա կան ա ռող ջութ յան լրջա գույն թշնա-
մի նե րից մեկն էլ սե ռա վա րակ ներ են, ո րոնց 
հետ պայ քա րը պա հան ջում է հստակ գրա գի-
տութ յուն:  Սե ռա վա րակ նշա նա կում է սե ռա-
կան ճա նա պար հով փո խանց վող ան տե սա նե լի 
միկ րոօր գա նիզմ, ո րոնք թվով շատ են՝ 30-ից 
ա վել»,-ա սաց նա՝ հա վե լե լով, որ ըստ ա ռող-
ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր-
պութ յան՝ աշ խար հում օ րա կան ա վե լի քան 1 մլն 
 սե ռա վա րակ ման դեպք է գրանց վում:

 Սեք սո պա թո լո գի խոս քով՝ սե ռա վա րա կու մը 
նաև ըն թա նում է ա ռանց կլի նի կա կան նշան նե-
րի և  այդ պատ ճա ռով մար դիկ հա ճախ չեն դի-
մում բժշկի, ին չը կրկին սխալ տե ղե կատ վութ-
յան արդ յունք է:

 Դա սա խո սութ յան ըն թաց քում Վ րեժ 
 Շահ րա ման յա նը անդ րա դար ձավ նաև անպտ-
ղութ յա նը, ինչ պես նաև ճիշտ սննդա կար գին, 
ներ կա յաց րեց տե սան յու թեր:

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ՝ՆՎԻՐՎԱԾ
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ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նի գոր ծու նեութ յան մեջ ու րույն 
տեղ են զբա ղեց նում թվա յին հա մալ սա րա նի զար գաց ման 
աշ խա տանք նե րը: Տեսադասախոսությունների միջոցով 
կրթա կան նյու թերն էլ ա վե լի հա սա նե լի դարձ նե լը կենտ-
րո նի քա ղա քա կա նութ յան կար ևոր բա ղադ րիչն է: Կա-
րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար Խա չա տուր Մար գար յա նի 
խոս քով՝ ներ կա յումս շա րու նա կա բար նկա րա հան վում 
է 3 տի պի տե սան յութ՝ հա մալ սա րան կան հո լո վակ ներ, 
տե սա դա սա խո սութ յուն ներ, ակ նար կա յին տե սա դա սեր: 
« Հա մալ սա րա նա կան հո լո վակ նե րը, որ պես կա նոն հնչեց-
վում են օ տար լեզ վով, ին չի նպա տակն է հա մալ սա րա նի 
մա սին տե ղե կատ վութ յու նը ա վե լի հա սա նե լի դարձ նել մի-
ջազ գա յին հար թակ նե րում:

Տե սա դա սա խո սութ յուն նե րը ա կա դե միա կան ժա մի տևո-
ղութ յամբ դա սա խո սութ յուն ներ են, ո րոնք հա մալր վում են 
ա նի մա ցիոն բա ղադ րիչ նե րով: Տե սա դա սա խո սութ յուն նե-
րի հատ վա ծում ստեղծ վում են մի քա նի նշա նա կութ յամբ 
նյու թեր, ո րոնց մի մա սը հա սա նե լի են հան րա յին տի րույ-
թում, իսկ մյուս նե րը կի րառ վում են Կենտ րո նի ծրագ րե-
րում: Ի դեպ՝ 2020 թվա կա նին Կենտ րո նը սկսում է վի րա-
բու ժա կան ուղղ վա ծութ յան նոր նա խա գիծ ի րա կա նաց նել, 
ո րի մա սին կհայ տա րա րենք մոտ ժա մա նակ ներս»,- պատ-
մում է Խա չա տուր Մար գար յա նը։ Ակ նար կա յին տե սա-
դա սե րը անց նում են «100 վայրկ յան կար ևո րի մա սին» 
խոր հագ րի ներ քո: Ս րանց նպա տակն է տե սա դա րա-
նի հիմ ում, որ տեղ կա րե լի է գտնել ա մեն ինչ բա զա յին 
բժշկութ յան վե րա բեր յալ: « Սա նմա նը չու նե ցող հա յա լե զու 
նա խա գիծ է, ո րում ներգ րավ ված են մեր լա վա գույն դա-
սա խոս նե րը և  ա ռա ջա տար ամ բիոն նե րը: Ներ կա յաց վում 
են այս կամ այն դիս ցիպ լի նա յի վե րա բեր յալ բա զա յին 
տվյալ ներ, հի շեց ման կամ ակ նար կի տես քով: Գա ղա փա-
րը նպա տակ ու նի ա ռա ջա ցել ա ջակ ցե լու ու սա նող նե րին և 
բ ժիշկ նե րին՝ կարճ ժա մա նա կում վեր հի շե լու անհ րա ժեշտ 
նյու թը»,- նշում է կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վա րը՝ հա-
վե լե լով, որ որ պես այս նա խա ձեռ նութ յան հա ջող օ րի նակ 
կա րե լի է հի շա տա կել ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման ամ-
բիո նի հետ հա մա տեղ պատ րաստ ված 100 վայրկ յան նե-
րի շար քը, ո րի նպա տակն էր պե տա կան ա վար տա կան 
քննութ յուն նե րին ու սա նող նե րին ա ջակ ցել գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րի «ռենտ գեն» բա ղադ րի չին նա խա պատ-
րաստ վե լիս: Ն շենք, որ տե սա դա սա խո սութ յուն նե րի դի-
տում ե րը ըն դա մե նը մի քա նի օ րում ան ցան 5000-ը, իսկ 
շրջա նա վարտ նե րը շռայ լում էին ի րենց շնոր հա կա լա կան 
խոս քե րը նման նյու թե րի հա մար:

Կա րիե րա յի կենտ րո նը շա րու նա կե լու է տե սան յու թե-
րի պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րը, թի րա խա վո րե լով 
ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի կող մից մատ նանշ ված 
թե մա նե րը, շա րու նա կե լով ստեղ ծել ար դի բո վան դա-
կութ յամբ ա ջակ ցող նյու թեր՝ զար գաց նե լով թվա յին հա-
մալ սա րա նի նա խա գի ծը:

ՏԵՍԱԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՄԻՋՈՑՈՎԿՐԹԱԿԱՆՆՅՈՒԹԵՐՆ

ԱՎԵԼԻՀԱՍԱՆԵԼԻԵՆ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ
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Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի 22-ամ յա ա մե-
րի կա հայ ու սա նո ղու հի  Լի լիան Ալ նիհ մը ե րախ տա պարտ է ԵՊԲՀ-
ում իր ու սում ա ռութ յան հա մար։  Նա մեկն է նրան ցից, ով հա սա-
րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի դա սա խոս  Հա յար փի 
 Սա հակ յա նի հա մա կարգ մամբ գոր ծող Doctors for Tomorrow նա-
խա ձեռ նութ յան ակ տիվ ան դամ է։  Նա խա ձեռ նութ յու նը ամ փո-
փում է տար բեր սո վո րող նե րի գա ղա փար նե րը։ DOT-ը ա կումբ 
է կամ ա պա գա ստո մա տո լո գի բնո րոշ մամբ՝ ա պա հով տա րածք 
ու սա նող նե րի հա մար։ « Մեր տես լա կանն ա վե լի զար գա ցավ հա-
մալ սա րա նում անց կաց ված մի քա նի հան դի պում ե րից հե տո։ 
Որ պես օ տա րերկ րա ցի ու սա նող ներ մենք հար մա րա վետ մի-
ջա վայ րում ենք մեզ զգում, քա նի որ ա կում բի նպա տակն է հա-
մախմ բել ար տերկ րից ժա մա նած նե րին»,- պատ մում է  Լի լիա նը՝ 
հա վե լե լով, որ տե ղա ցի ու սա նող նե րը ևս  կա րող են ցան կութ յան 
դեպ քում ան դա մակ ցել ա կում բին, նպաս տել այս նա խա ձեռ նութ-
յան կա յաց մա նը։

Որ պես DOT-ի նա խա ձեռ նող՝ ԵՊԲՀ ու սա նո ղը նշում է, որ 
ա կում բը նպա տակ ու նի տար բեր մշա կույթ ներ, կրո նա կան պատ-
կա նե լիութ յուն, հա յացք ներ ու նե ցող ու սա նող նե րին հա մախմ-
բել հա մընդ հա նուր գա ղա փար նե րի շուրջ։ « Կա ռու ցել կա մուրջ-
ներ և  ոչ թե պա տեր»,- ընդգ ծում է նա։ Ա կում բի մաս նա կից նե րը 
ծրագ րում են քննար կել տա րաբ նույթ հար ցեր։ Դ րան ցից որ պես 
օ րի նակ  Լի լիա նը մատ նան շում է պա ցիենտ-բժիշկ փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րը, ո րոնց և ն վիր ված են ե ղել վեր ջին քննար կում ե-
րը։  Լի լիան Ալ նիհ մի գնա հատ մամբ՝ հա մա տեղ ի րենք հնա րա-
վո րութ յուն ու նեն ար տա հայ տել ի րենց տե սա կետ նե րը, ի հայտ 
բե րել սխալ նե րը, մատ նան շել դրանց լուծ ման ու ղի նե րը։ DOT-ի 
ան դամ ե րը ծրագ րում են ա պա գա բժիշկ նե րի, դե ղա գետ նե րի և 
ս տո մա տո լոգ նե րի հա մար ա մուր հիմ քեր ստեղ ծել։ « Մենք կենտ-
րո նա նում ենք այն խնդիր նե րի վրա, ո րոնք ու սա նող ներն են վեր 
հա նում։  Մենք քննար կում ենք փի լի սո փա յութ յա նը, է թի կա յին, 
հո գե կան աող ջութ յա նը վե րա բե րող, ինչ պես նաև բազ մա թիվ այլ 
թե մա ներ»,- նշում է ա կում բի հիմ ա դի րը։

Ա ռա ջի կա յում հան դի պում ե րը շա րու նա կա կան են լի նե լու։ 
 Հա յար փի  Սա հակ յա նի խոս քով՝ ու սա նո ղա կան ա կում բը մի շարք 
նպա տա կա ներ ու նի։ Ա կում բի գոր ծու նեութ յու նը կնպաս տի այն 
բա նին, որ ա պա գա հայ և  օ տա րերկ րա ցի բժիշկ նե րը սո ցիա լա-
կան, կթա կան, մշա կու թա յին և  այլ ուղ ղութ յուն նե րով խորհր դատ-
վութ յուն ստա նան, քննար կեն ի րենց հետքրք րող և  հու զող հար-
ցեր։  Դա սա խոսն ընդգ ծում է, որ պա տա հա կան չէ, որ ա կում բը 
չու նի նա խա գահ, քար տու ղար։  Նո րաս տեղծ նա խա ձեռ նութ յու նը 
ծա ռա յե լու է հար թակ՝ օ տա րեկ րա ցի ու սա նող նե րի բու հա կան մի-
ջա վայ րին ին տեգր վե լուն։  Յու րա քանչ յուր հա ջորդ հան դի պու մը 
նա խա ձեռ նում են հենց ի րենք ու սա նող նե րը։ Քն նար կում ե րի 
շրջա նա կում բարձր կուրս ցի նե րը կիս վում են ի րենց փոր ձով այս 
կամ այն ա ռար կա յի քննութ յա նը պատ րաստ վե լու և  ու սում ա-
կան այլ թե մա նե րի վե րա բեր յալ։

 Հա յար փի  Սա հակ յա նը նշում է նաև, որ Doctors for Tomorrow 
ա կում բը « Ճա նա պարհ դե պի փի լի սո փա յութ յուն» խո րագ րով 
հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նում գոր ծող խմբի 
օր գա նա կան շա րու նա կութ յունն է։

 Հե ղի նակ  ՏԱԹԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ
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ԵՊԲՀ հնդիկ ու սա նող նե րը հան դի սա վոր 
պայ ման նե րում ստա ցան «Տ րո պի կա կան հի-
վան դութ յուն ներ» վե րա պատ րաստ ման հա-
վաս տագ րեր, ո րոնք դա սըն թա ցի ա ռա ջին 
շրջա նա վարտ նե րին հանձ նե ցին ԵՊԲՀ ռեկ-
տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը և  ՀՀ-ում Հնդ կաս-
տա նի դես պան  Կի շան  Դան Դ ևա լը:

 Ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ 
ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նի նա խա ձեռ նած 
ծրա գի րը հա ջո ղութ յամբ է ի րա կա նաց վել: 
« Մենք պլա նա վո րել ենք կազ մա կեր պել մի 
շարք դա սըն թաց ներ, ո րոնք կօգ նեն ձեզ ձեր 
հե տա գա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում»,-ա-
սաց նա՝ ու րա խութ յուն հայտ նե լով, որ բժշկա-
կան հա մալ սա րա նը կա րո ղա նում է մի ջազ-
գա յին դաշ տում ա պա հո վել մաս նա գետ նե րի 
այն ո րա կը, ո րը պա հանջ ված է:

Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց նաև, որ չնա յած 
 Հա յաս տա նում տրո պի կա կան հի վան դութ-
յուն նե րը պրակ տիկ դաշ տում չեն հան դի-
սա նում սուր անհ րա ժեշ տութ յուն, սա կայն 
այս ուղ ղութ յամբ ու սա նող նե րի վե րա պատ-
րաս տու մը կար ևոր է: « Հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ ԵՊԲՀ-ում սո վո րում են 35 
երկր նե րի 1800-ից ա վե լի ու սա նող ներ, նրան-
ցից ո մանք հե տա գա յում հնա րա վոր է աշ խա-
տեն այն պի սի երկր նե րում, որ տեղ տրո պի կա-
կան հի վան դութ յուն նե րի մա սին գի տե լիք ներ 
ու նե նալն ար դիա կան է»,-ընդգ ծեց ռեկ տո րը:

 Կի շան  Դան Դ ևա լը ող ջու նեց դա սըն թա-
ցին մաս նակ ցած և  հա վաս տագ րե րի ար ժա-
նա ցած ու սա նող նե րին՝ կար ևո րե լով ԵՊԲՀ-ի 
կող մից անց կաց վող ծրագ րե րի անհ րա ժեշ-
տութ յու նը հնդիկ ու սա նող նե րի հա մար:

Ն շենք, որ «Տ րո պի կա կան հի վան դութ յուն-
ներ» վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցը, որն 
անց է կաց վում կա րիե րա յի կենտ րո նի նա-
խա ձեռ նութ յամբ, նպա տակ ու նի ա ռա վել խո-

րաց ված դա սա վան դել 
ո րոշ հի վան դութ յուն-
ներ, ո րոնք մեծ տա րա-
ծում ու նեն Հնդ կաս տա-
նում։ Այն անվ ճար է 
ու սա նող նե րի հա մար և 
 կազ մա կերպ վում է ար-
տա սահ մա նում բազ-
մա թիվ վե րա պատ րաս-
տում եր ան ցած ԵՊԲՀ 
դա սա խոս նե րի ու ժե րով։

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ՝ՀՆԴԻԿ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

16



« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցի նյար դա վի րա-
բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի կաթ վա ծի բուժ ման մաս-
նա գի տաց ված կենտ րո նում նյար դա վի րա բույժ ներ 
Ս ևակ Բա դալ յա նը և Հայկ Հա րութ յուն յանy oրերս 
կա տա րել են վենտ րի կու լո պե րի տո նեալ շուն տա-
վոր ման վի րա հա տութ յուն՝ նուրբ է լաս տիկ խո ղո-
վա կի տե ղադ րում գխու ղե ղի կողմ ա յին փո րո քից 
դե պի ո րո վայ նամ զի խո ռոչ՝ ու ղեղ-ող նու ղե ղա յին 
հե ղու կի ար տա հոս քի և ներծծ ման հա մար. հի վան-
դի կյան քին վտանգ էր սպառ նում ա ռե զորբ տիվ 
հիդ րո ցե ֆա լիան։

Հիդ րո ցե ֆա լիան այն վի ճակն է, երբ ու ղեղ-ող նու-
ղե ղա յին հե ղու կի քա նա կի ա վե լաց ման հետ ևան-
քով մե ծա նում են գլխու ղե ղի հե ղուկ պա րու նա կող 
տա րա ծութ յուն նե րը՝ ճնշե լով ու ղե ղի հյուս ված քը, 
ո րը լի նում է բնա ծին և ձեռք բե րո վի:

Տար բե րում են օկլ յու զիոն տի պի հիդ րո ցե ֆա լիա, 
երբ խան գար վում է հե ղու կի տե ղա փո խու մը նրա 
ար տադր ման հատ վա ծից դե պի ներծծ ման հատ-
ված և  ա ռե զորբ տիվ տի պի հիդ րո ցե ֆա լիա, երբ 
խան գար վում է հե ղու կի ներծծ ման գոր ծըն թա ցը: 
Արդ յուն քում շատ ա րագ սկսում է բարձ րա նալ ներ-
գան գա յին ճնշու մը, ո րի հետ ևան քով վա տա նում է 
տե սո ղութ յու նը, ա ռա ջա նում է շլութ յուն, հա յաց քի 
պա րեզ, ցնցում եր:

Ի հայտ է գա լիս քնկո տութ յուն, հոգ նա ծութ յուն, 
նյար դա բա նա կան կո պիտ խան գա րում եր, մտա-
վոր ու նա կութ յուն նե րի ան կում: Այս ա մե նը կա-
վարտ վի մա հով, ե թե ժա մա նա կին չցու ցա բեր վի 
բժշկա կան օգ նութ յուն:

ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ
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Ս տա մոք սի քաղց կե ղը Հա յաս տա նում հա ճախ հան դի պող չա րո րակ 
ու ռուցք նե րից մեկն է։ Ա վե լի քան մեկ դար բուժ ման միակ մե թո դը հա-
մար վել է վի րա հա տութ յու նը, երբ նոր զար գա ցող քի միա թե րա պիա յի և 
ճա ռա գայ թա յին թե րա պիա յի հնա րա վո րութ յուն նե րը դեռևս մեծ չէին: 
Բուժ ման հիմ ա կան մե թոդ հան դի սա ցող վի րա հա տա կան մի ջամ-
տութ յու նը՝ ու ռուց քի և ն րա տա րած ման հնա րա վոր ու ղի նե րի հե ռա ցու-
մը (դա ստա մոք սի մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան հե ռա ցում է և ռա դի-
կալ լիմ ֆո դի սեկ ցիան) ու ղեկց վում է հիմ ա կա նում քի միա թե րա պիա յի 
հետ կոմ բի նաց ված: Ին չու հիմ ա կա նում, ո րով հետև ստա մոք սի քաղց-
կե ղը, ցա վոք, մե ծա մա սամբ ախ տո րոշ վում է ոչ սկզբնա կան փու լում՝ ոչ 
ա ռա ջին ստա դիա յում, ո րի դեպ քում միայն վի րա հա տութ յու նը բա վա-
րար կլի ներ լիար ժեք ա ռող ջաց ման հա մար։ 

Նա խա վի րա հա տա կան՝ նեոադ յու վանտ և հետ վի րա հա տա կան՝ ադ-
յու վանտ քի միա թե րա պիան ներ կա յումս ստա մոք սի քաղց կե ղի բուժ-
ման մեջ շրջա դար ձա յին բա րեն պաստ փո փո խութ յուն նե րի է բե րել: 
Ա պա ցուց ված է, որ վի րա հա տութ յան և քի միա թե րա պիա յի հա մակց-

ման դեպ քում ստա մոք սի քաղց կե ղով հի վանդ նե րի ա ռող-
ջաց ման հա վա նա կա նութ յունն ա վե լի բարձր է լի նում, 
հի վան դութ յան կրկնութ յուն ներն ա վե լի պա կաս են գրանց-
վում։

« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 
վի րա բույժ նե րի (կլի նի կա յի ղե կա վար՝ պրոֆ. Ս.Ա.Ս տե-
փան յան, բա ժան մուն քի վա րիչ՝ Ա.Ռ.  Հա րութ յուն յան) և  
օն կո լոգ նե րի (կլի նի կա յի ղե կա վար՝ Դ.Գ. Զոհ րաբ յան, 
բա ժան մուն քի վա րիչ՝ Լ.Ա.  Հա րութ յուն յան, ու ռուց քա-
բան-քի միա թե րապևտ՝ Ա.Տ. Ա վագ յան) թի մե րի հա մա-
տեղ աշ խա տան քի շնոր հիվ ի րա կա նա նա լի է դառ նում 
վե րը նկա րագ րած մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին հա մա-
պա տաս խան բու ժում կազ մա կեր պե լը։ 

Ն ման թի մա յին աշ խա տան քի լավ օ րի նակ է բուժ ման մի 
դեպք, երբ ստա մոք սի քաղց կե ղով տե ղա յին տա րա ծում ու-
նե ցող հի վան դին նա խա վի րա հա տա կան քի միա թե րա պիա 
(օն կո լոգ ներ՝ Դա վիթ Գ.  Զոհ րաբ յան, Լի լիթ Ա.  Հա րութ-

յուն յան, Ար մեն Տ. Ա վագ յան), այ նու հետև վի րա հա տա կան բու ժում (վի-
րա բույժ ներ Սու րեն Ա.Ս տե փան յան, Հայկ Հ. Սա ֆար յան, Լ ևոն Ա. Մար-
տի րոս յան)  անց կաց նե լուց հե տո պա թո մոր ֆո լո գիա կան քննութ յու նը 
պար զեց, որ ու ռուց քը փոք րա ցել է, գրե թե՝ վե րա ցել, տա րած ված պրո-
ցե սը վե րած վել է զար գաց ման վաղ ստա դիա յի։ Շ նոր հիվ նա խա վի րա-
հա տա կան քի միա թե րա պիա յի հա ջող վել էր ճնշել ու ռուց քա յին պրո ցե-
սը, ո րը հնա րա վո րութ յուն տվեց ա վե լի բա րեն պաստ պայ ման նե րում 
կա տա րել ու ռուց քի ռա դի կալ հե ռա ցու մը, իսկ հետ վի րա հա տա կան 
քի միա թե րա պիան կա պա հո վի էլ ա վե լի կա յուն արդ յունք՝ ա ռող ջաց-
ման ա ռա վել հա վա նա կա նութ յամբ: Հատ կան շա կան է, որ կլի նի կա յում 
քի միա թե րա պիա յի կի րառ վող սխե ման հի վանդ նե րը տա նում են լավ, 
ա ռանց բար դութ յուն նե րի, վի րա հա տութ յու նից հե տո ա րագ ա պա քին-
վում են:

Քաղց կե ղի բուժ ման մուլ տի դիս ցիպ լի նար նման մո տեց ման օ րի նա կը 
ցույց է տա լիս, որ հնա րա վոր է եվ րո պա կան և  ա մե րիկ յան չա փո րո-
շիչ նե րին հա մա պա տաս խան ո րակ յալ բու ժում կազ մա կեր պել ՀՀ-ում, 
մաս նա վո րա պես՝ « Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցում, ին չը մեծ ձեռք բե րում է մեր հայ ազ գաբ նակ չութ յան հա մար։

ՍՏԱՄՈՔՍԻՔԱՂՑԿԵՂԻԲՈՒԺՄԱՆ
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« Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տը շա րու նա կում է պահ պա նել մի ջազ-
գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան իր ձևա վո րած ա վան դույթ նե րը: Բժշ կա կան կենտ րո նը 
կազ մա կեր պե լով մի ջազ գա յին տար բեր մի ջո ցա ռում եր՝ նպա տակ ու նի ա վե լի 
զար գաց նել ինչ պես բու ժա կան, այն պես էլ՝ գի տա կան աշ խա տանք նե րը:

ԵՊԲՀ 100-ամ յա հո բել յա նի շրջա նա կում « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս-
տի տու տում անց կաց վեց հեր թա կան մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վը՝ «Ա ղես տա մոք-
սա յին տրակ տի նա խա քաղց կե ղա յին ախ տա հա րում եր, 3-րդ  տա րա ծութ յան 
էն դոս կո պիա, POEM» թե մա յով, ո րի ըն թաց քում զե կու ցում ե րով հան դես ե կան 
 Ճա պո նիա յի ա ռա ջա տար հի վան դա նոց նե րից հրա վիր ված մաս նա գետ նե րը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ կար ևո րե լով բու հի 100-ամ յա կի շրջա նա-
կում նման կար ևոր մի ջո ցա ռում ե րի անց կա ցու մը, նշեց. « Պա տիվ ու նեմ ձեզ ող-
ջու նե լու այս հիաս քանչ կենտ րո նում: ԵՊԲՀ 100-ամ յա կին նվիր ված բազ մա թիվ 
գի տա ժո ղով ե րի շար քում կար ևոր է նաև այս գի տա ժո ղո վի անց կա ցու մը: Բժշ կա-
կան հա մալ սա րա նը կա րո ղա ցավ « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը բե րել այն մա կար դա կի, որ ար դեն հնա րա վոր 
է այս տեղ կազ մա կեր պել մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով եր: Այս ա մե նը հնա րա վոր 
է դար ձել վիթ խա րի աշ խա տան քի շնոր հիվ:  Կենտ րո նը ջանք չի խնա յում իր ծա-
ռա յութ յուն նե րը մա տու ցել ժո ղովր դին՝ ա պա հո վե լով բարձ րո րակ բժշկա կան 
օգ նութ յուն», հա վե լե լով, որ  Ռեկ տո րը հա վե լեց, որ ԵՊԲՀ-ն գ րան ցած ցու ցա-
նիշ նե րը հո բել յա նա կան տա րում ա վե լի է բա րե լա վե լու:

 Գի տա ժո ղո վին զե կույ ցով հան դես ե կած՝ « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան 
ինս տի տու տի ՍԱՏ էն դոս կո պիկ ծա ռա յութ յան ղե կա վար  Կա րեն  Մա նուկ յա նը՝ 
ամ փո փե լով վեր ջին 1,5 տա րում կա տար ված աշ խա տանք նե րը, ա սաց. «Այս 
ըն թաց քում տար բեր մե թոդ ներ են ա վե լա ցել, ո րոնք ուղղ ված են հի վան դա նո-
ցի զար գաց մանն ու կա տա րե լա գործ մա նը:  Կա տար վել են բազ մա թիվ մի ջամ-
տութ յուն ներ, այդ թվում՝ վա րի կոզ ե րակ նե րի է լաս տիկ լի զա վո րում, կե րակ-
րա փո ղի ա խա լա զիա յի սխե մա տիկ բա լո նա յին դի լա տա ցիա, կե րակ րա փո ղի 
բու ժա վո րում, ներս տա մոք սա յին բա լո նի տե ղադ րում, կե րակ րա փո ղի, հաստ 
ա ղու, ստա մոք սաել քի ստեն տա վո րում, պո լի պէկ տո միա, ար յու նա հո սութ-
յան դա դա րե ցում, օ տար մարմ ի հե ռա ցում, լոր ձա թա ղան թի էն դոս կո պիկ 
ռե զեկ ցիա, էն դոս կո պիկ գաստ րոս տո մա յի տե ղադ րում, լե ղու ղի նե րից քա-
րե րի հե ռա ցում, ստեն տա վո րում և  այլն»:  Նա հա վե լեց, որ  Մի քա յել յան վի-
րա բու ժութ յան ինս տի տու տում ճա պո նա ցի բժիշկ նե րի շնոր հիվ մեկ տար վա 
ըն թաց քում բազ մա թիվ վի րա հա տութ յուն ներ են կա տար վել, իսկ այս գի տա-
ժո ղո վի հիմ ա կան նպա տակն է ներ կա յաց նել կա տար ված վի րա հա տութ-
յուն նե րի արդ յունք նե րը՝ մյուս մաս նա գետ նե րի հետ կիս վե լով փոր ձով:

 Ճա պո նիա յի  Քո բե հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի գաստ րոէն տե րո-
լոգ  Շին վա  Տա նա կան կիս վեց մաս նա գի տա կան փոր ձով՝ ներ կա յաց նե լով 
« Պե րօ ռալ Էն դոս կո պիկ միո տո միա. POEM» զե կույ ցը:  Նա անդ րա դար ձավ 
բուժ ման ըն թաց քին՝ շեշ տե լով մի շարք կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ:

Այ նու հետև  Ճա պո նիա յի ՍԱՏ ու ռուց քա բա նութ յան ծա ռա յութ յան ղե կա-
վար, մի ջազ գա յին քաղց կե ղի Օ սա կա յի ինս տի տու տի գաստ րոէն տե րո լոգ, 
ու ռուց քա բան  Յո ջի  Տա կեու չին խո սեց կո լո ռեկ տար նա խա քաղց կե ղա յին գո-
յա ցութ յուն նե րի մա սին՝ ա ռանձ նաց նե լով կան խար գել մանն ուղղ ված 
կար ևոր մի ջո ցա ռում ե րը:

 Գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի-
տու տի գաստ րոէն տե րո լոգ  Մա նիկ  Գե միլ յա նը անդ րա դար ձավ կո լո-
նաս կո պիա յին՝ խո սե լով ցու ցում ե րի և  բուժ ման մա սին:  Հան դի պում 
ամ փոփ վեց « Դա վիդ յանց» լա բո րա տո րիա նե րի պա թո լոգ Ան նա 
 Խաչ պան յա նը՝ կո լո ռեկ տար պո լիպ նե րի հիս տո պա թո լո գիա յի մա սին 
զե կուց մամբ:

 Հա գե ցած օ րա կար գով մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վին ներ կա մաս նա-
գետ նե րը հույս հայտ նե ցին, որ նման մի ջո ցա ռում ե րը կլի նեն շա րու-
նա կա կան, քա նի որ փոր ձի փո խա նա կու մը նպաս տում է գի տե լիք նե րի 
ա վե լաց մանն ու ամ րապնդ մա նը:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ
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Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում տե ղի ու նե ցավ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նիստ՝ 6 հար ցե րից կազմ-
ված օ րա կար գով: Նիս տին ներ կա էին խորհր դի 21 ան դամ ե րը: Օ րա կար-
գի հաս տա տու մից հե տո ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նը հան դես ե կավ 
զե կույ ցով՝ ներ կա յաց նե լով բու հի տա րե կան ամ փո փիչ հաշ վետ վութ յու նը՝ 
ու սում ա կան, գի տա կան, մի ջազ գա յին, կլի նի կա կան և ֆի նան սա կան ուղ-
ղութ յուն նե րով: «ԵՊԲՀ-ի հա ջո ղութ յուն ներն ակ նա ռու, ա ռար կա յա կան և շո-
շա փե լի են: 2019 թվա կա նը լի էր տա րաբ նույթ ի րա դար ձութ յուն նե րով, ո րոնք 
մեծ հա ջո ղութ յուն ներ բե րե ցին հա մալ սա րա նին: Բու հի առջև ծա ռա ցած խո-
չըն դոտ ներն ու մար տահ րա վեր նե րը մենք կա րո ղա ցել ենք հաղ թա հա րել հա-
մա տեղ ու ժե րով»,- ա սաց Ար մեն Մու րադ յա նը ՝ ա վե լաց նե լով, որ « Հե րա ցի» 
մեծ ըն տա նի քը կազմ ված է 1170 դա սա խո սից, 1707 կլի նի կա կան, 157 գի տա-
կան, 128 վար չա կան աշ խա տա կից նե րից, 459 օ ժան դակ անձ նա կազ մից և 

շուրջ 8000 սո վո րող նե րից:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նի խոս քով՝ 2019 թվա կա նին բու հը 

մի ջազ գա յա նաց ման գոր ծըն թա ցում ակն հայտ հա ջո ղութ յուն ներ է ար-
ձա նագ րել: « Ճա նաչ վել ենք լա վա գույն բուհ՝ հնդիկ ու սա նող նե րի հա-
մար, աշ խար հի լա վա գույն եռ յա կում ենք Հնդ կաս տա նի FMGE քննութ-
յուն նե րի արդ յունք նե րով, ԵՊԲՀ-ի դիպ լո մը ճա նաչ վել է Շ րի Լան կա յի 
կող մից: Շուրջ 50 ու սա նող ներ, աս պի րանտ ներ և  ե րի տա սարդ մաս-
նա գետ ներ վե րա պատ րաստ վել են աշ խար հի 8 երկր նե րի 17 հա մալ սա-
րան նե րում: 2020 թվա կա նին մի ջազ գա յին ձեռք բե րում ե րը շա րու նա-
կա կան կլի նեն: Մի ջոց ներ ենք ձեռ նար կում անգ լա լե զու և ռու սա լե զու 
դա սա վան դող դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաստ ման ուղ ղութ յամբ: Մեր 
քայ լերն ուղղ ված են նոր երկր նե րից ու սա նող նե րի ներգ րավ մա նը 
ԵՊԲՀ, կար ևո րում ենք օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հա մար ու սում-
նա կան գրա կա նութ յան ար դիա կա նա ցու մը, հան րա կա ցա րա նա յին 
ֆոն դի հա մալ րու մը»,-ընդգ ծեց ռեկ տո րը՝ ա վե լաց նե լով. «Ա ռաջ նա հեր-
թութ յուն է հա մար վում ԵՊԲՀ-ի գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը խթա նե-
լու գոր ծըն թա ցը: Գի տա կան ո լոր տում ու նե ցել ենք 8 դրա մաշ նոր հա-

յին ծրա գիր, ինչ պես նաև բա զա յին և թե մա տիկ ծրագ րեր: Ֆի նան սա վոր ված 
խո շոր նա խագ ծերն են՝ COBRAIN-ը՝ 799.508.75 եվ րո, 3 տա րի տևո ղութ յամբ, 
SCAUT-ը՝ 242.725 եվ րո, 3 տա րի տևո ղութ յամբ և ՈՒՀՀԳԿԿ-ն՝ 641.981 ԱՄՆ 
դո լար ֆի նան սա վոր մամբ, 2 տա րի տևո ղութ յամբ»: Նշ վեց նաև, որ 2019 
թվա կա նին ԵՊԲՀ-ն պե տութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վել է 4,4 մլդ դ րա մի 
չա փով, ո րից 2,8 մլդ դ րա մը վե րա դարձ վել է հար կե րի տես քով: Անդ րա դառ-
նա լով բու հի կող մից ի րա կա նաց վող գնում ե րի գոր ծըն թա ցին՝ ռեկ տորն 
ընդգ ծեց, որ գնում ե րի բա ժինն այս տա րի կազ մա կեր պել է շուրջ 700 գնման 
գոր ծըն թաց, ո րի 99,7 տո կոսն ի րա կա նաց վել է տեն դե րի մի ջո ցով՝ մրցույ-
թա յին սկզբուն քով: Ար մեն Մու րադ յա նի խոս քով՝ բժշկա կան հա մալ սա րանն 
իր ե րեք կլի նի կա կան բա զա նե րով պահ պա նում է ֆի նան սա կան կա յու նութ-
յու նը և գ րան ցել է ե կա մուտ նե րի աճ: Նա խորդ տա րի ի րա կա նաց վել են մի 
շարք շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ՝ մաս նա վո րա պես վե րա նո րոգ վել են 
դա սա սեն յակ ներ, ամ բիոն ներ, լսա րան ներ, կա ռուց վել է մար զա դահ լիճ, 
բաց վել է « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ան հե տաձ գե լի բու-
ժօգ նութ յան բա ժան մուն քը, « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցի էն դոկ րին բա ժան-
մուն քը և  այլն: Օ րա կար գի հա մա ձայն ռեկ տո րը հո գա բար ձու նե րի խորհր դին 
հան գա մա նա լից ներ կա յաց րեց «Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմ ադ րա մի 2020 թվա կա նի նա խա հաշ վի 
(բյու ջե) նա խա գի ծը, ո րը քննար կու մից հե տո հաս տատ վեց հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի կող մից: Հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը քվեար կութ յամբ հաս տա-
տեց նաև բու հի կա ռուց ված քի և հաս տի քա ցու ցա կի փո փո խութ յուն նե րի և 
լ րա ցում ե րի նա խա գի ծը:

Հա գե ցած օ րա կար գով նիս տի վեր ջին հար ցը վե րա բե րում էր ԵՊԲՀ 
100-ամ յա կի տես լա կա նին և կազ մա կերպ չա կան հար ցե րին: ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն Մու րադ յա նը հույս հայտ նեց, որ բու հի 100-ամ յա կի մի ջո ցա ռում երն 
ա ջակ ցութ յուն կստա նան կա ռա վա րութ յան կող մից: « Մենք ակն կա լում ենք, 
որ պե տութ յու նը ևս  իր մաս նակ ցութ յու նը կու նե նա աշ խար հով մեկ ԵՊԲՀ-ի 
100-ամ յա կը նշե լու գոր ծըն թա ցին»,-եզ րա փա կեց ռեկ տո րը:
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ԵՊԲՀ-ում տե ղի ու նե ցած՝ « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա-
վա րում» մա գիստ րո սա կան ծրագ րի շրջա նա վարտ նե րի և  ներ կա 
սո վո րող նե րի մաս նակ ցութ յամբ հան դիպ ման ըն թաց քում ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ող ջու նե լով ներ կա նե րին՝ նշեց, որ 
« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա գիստ րո սա կան 
ծրագ րի ստեղ ծում իր կար ևոր տեղն ու նի այն ձեռք բե րում ե րի 
շար քում, ո րոնք ԵՊԲՀ-ն  ու նե ցել է 100-ամ յա պատ մութ յան ըն թա-
ցում: «Այ սօր բու հը բժիշկ ներ պատ րաս տե լուն զու գա հեռ՝ պատ-
րաս տում է նաև ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ ներ, կա-
ռա վա րիչ ներ»,-ա սաց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ « Մենջ մենթ  Միքս» 
խորհր դատ վա կան ըն կե րութ յու նը, ո րը մեծ ներդ րում ու նի ծրագ-
րի կա յաց ման գոր ծում, կօգ նի, որ « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա-
ռա վա րում» մա գիստ րո սա կան ծրագ րի շրջա նա վարտ նե րի թի վը 
տա րեց տա րի ա վե լա նա, ո րոնք մեր երկ րում, ան շուշտ, ո րակ կփո-
խեն:

Ն րա  խոս քով՝ այ սօր ղե կա վար ման մո դե լը պա-
հան ջում է բա նի մա ցութ յուն, մի ջազ գա յին բարձր 
չա փա նի շե րին հա մա պա տաս խա նութ յուն և, ի հար-
կե, մեծ ձեռք բե րում է, որ այդ ա մենն ի րա կա նաց-
վում է բժշկա կան հա մալ սա րա նում: «3 տար վա մեր 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը միայն հա ջո ղութ յուն է բե-
րել ինչ պես հա մալ սա րա նին, այն պես էլ « Մենջ մենթ 
 Միքս» ըն կե րութ յա նը»,-հա վե լեց ռեկ տո րը՝ հույս 
հայտ նե լով, որ այս ծրագ րի շրջա նա վարտ նե րը 
նույն պես ներգ րավ ված կլի նեն բու հի 100-ամ յա կի 
մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ մա նը: 

 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան 
 Մա րի նե  Հով հան նիս յա նի կար ծի քով՝ ծրա գիրն 
ա վար տե լուց հե տո շրջա նա վարտ ներն ի րենց կյան-
քում կտրուկ փո փո խութ յուն ներ են ու նե նում: « Դա 
փաս տում է մեր գոր ծու նեութ յան ե րեք տար վա փոր-
ձը:  Մա գիստ րո սա կան ծրա գի րը ե զա կի է մեր երկ-
րում և  ա ռանձ նա նում է, քա նի որ տա լիս է ժա մա-
նա կա կից կա ռա վար ման գի տե լիք ներ, ո րոնք այլ 
ծրագ րե րի շրջա նա կում հնա րա վոր չէ ստա նալ»,-
ընդգ ծեց դե կա նը:

« Մենջ մենթ  Միքս» խորհր դատ վա կան ըն կե րութ-
յան նա խա գահ  Ռա ֆի  Սե մերջ յա նի խոս քով՝ ծրա գիրն ի րա կա-
նութ յուն է դար ձել ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ռազ մա-
վա րա կան ո րո շում ե րի և  հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի 
դե կան  Մա րի նե  Հով հան նիս յա նի ան մի ջա կան ղե կա վա րութ յան 
արդ յուն քում: «Ծ րա գի րը կընդ լայն վի՝ ընդգր կե լով ա վե լի շատ 
մաս նա կից ներ, ին չի արդ յուն քում կու նե նանք բժշկա կան հաս տա-
տութ յուն նե րի կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից սկզբունք նե րով ու 
մո տե ցում ե րով աշ խա տող կա ռա վա րիչ ներ»,-ա սաց ըն կե րութ-
յան նա խա գա հը:  Հան դիպ ման ա վար տին, ա վան դույ թի հա մա-
ձայն, ծրագ րի մաս նա կից նե րը ստա ցան նո թա տետ րեր, որ տեղ 
տեղ են գտել « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա-
գիստ րո սա կան ծրագ րի ե րեք տար վա մաս նա կից նե րի մա սին տե-
ղե կատ վութ յուն, ինչ պես նաև վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ ի րա-
կա նաց ված աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ:
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Հուն վա րի 14-ին լրա նում է Եր ևա նի բժշկա կան ինս-
տի տու տի (Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րան) դա տա կան բժշկութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Նո րայր Մկր տի չի Ա վագ յա նի 100-ամ յա կը: 
Ան վա նի գիտ նա կա նը ծնվել է 1920թ., Եր ևա նում: Միջ նա կարգ 
կրթութ յուն ստա նա լուց հե տո ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան ինս տի տուտ: Գե րա զան ցութ յան դիպ լո մով Եր ևա-
նի բժշկա կան ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո, 1942 թվա կա-
նին նշա նակ վել է մայ րա քա ղա քի դա տա կան բժիշկ՝ միա ժա-
մա նակ աշ խա տան քը շա րու նա կե լով ինս տի տու տի դա տա կան 
բժշկութ յան ամ բիո նում՝ որ պես ա վագ լա բո րանտ: Ե րի տա-
սարդ մաս նա գե տը՝ հրա պուր ված իր ընտ րած բնա գա վա ռով, 
հե տաքր քիր ու սում ա սի րութ յուն ներ է կա տա րել, ու սում ա-
սի րել է մա լա րիա յի տա րած վա ծութ յու նը հան րա պե տութ յու-
նում և մա հա ցութ յու նը՝ հան կար ծա մա հութ յու նը մա լա րիա յի 
դեպ քում: Ամ փո փե լով իր ու սում ա սի րութ յան արդ յունք նե րը 
1950 թ. պաշտ պա նել է « Մա լա րիկ կո մա յից հան կար ծա մա-
հութ յան դեպ քում շնչա հեղ ձութ յան պատ ճա ռը դա տաբժշ կա-
կան տե սանկ յու նից» թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը: 
1953թ. նշա նակ վել է ամ բիո նի վա րիչ, ո րը սկիզբ է դար ձել 
նրա գի տա ման կա վար ժա կան բուռն գոր ծու նեութ յան: 1958 
թվա կա նին Ն.Ա վագ յա նը հա մա տե ղութ յան կար գով նշա-
նակ վել է ՀՍՍՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
գլխա վոր դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ և դա տաբժշ կա կան 
բյու րո յի պետ, ո րը հմտո րեն ղե կա վա րել է մինչև 1976թ.: 
Այդ ըն թաց քում դա տա կան բժշկութ յու նը կարճ ժա մա նա-
կաըն թաց քում հա սել է լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րի՝ դառ նա լով 
ԽՍՀՄ-ի ա ռա ջա տար դա տաբժշ կա կան բյու րո նե րից մե կը: 
Եր կար տա րի նե րի աշ խա տան քա յին վաս տա կը, ջա նա-
սի րութ յու նը, գի տա կան ու սում ա սի րութ յուն նե րը Նո րայր 
Ա վագ յա նին հնա րա վո րութ յուն տվե ցին պաշտ պա նե լու դոկ-
տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն, ո րի թե ման էր՝ « Վաղ ման-
կա կան տա րի քի հան կար ծա մա հութ յու նը», ո րը լուրջ ներդ-
րում էր վաղ ման կա կան տա րի քում հան կար ծա հութ յուն նե րի 
նվա զեց ման գոր ծում: Հարկ է նշել, որ Ն. Ա վագ յա նը Հա յաս-
տա նի ա ռա ջին դա տա կան բժիշկն էր, ո րը բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր-պրո ֆե սո րի կոչ մանն է ար ժա նա ցել: 
Ն. Ա վագ յա նը ստա ցել է նաև ի րա վա բա նա կան հե-
ռա կա բարձ րա գույն կրթութ յուն, դա տա կան բժշկութ-

յուն է դա սա վան դել ի րա վա բանն նե րի եր կամ-
յա դպրո ցում, հա մա միու թե նա կան ի րա վա բա նա կան 
հե ռա կա ինս տի տու տի հայ կա կան մաս նաճ յու ղում և պե-
տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տում: 
 Մեծ են Ն.Ա վագ յա նի ծա ռա յութ յուն նե րը բժշկա կան կադ-
րե րի, մաս նա վո րա պես դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ նե րի 
պատ րաստ ման, ինչ պես նաև դա տա կան բժշկութ յան վե-
րա բեր յալ գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ո րա կի 
բարձ րաց ման ու ծա վալ նե րի ընդ լայն ման գոր ծում: Բա վա-
կան է հի շել, որ իր պաշ տո նա վար ման ժա մա նա կաշր ջա նում 
ամ բիո նի և բ յու րո յի աշ խա տա կից նե րը պաշտ պա նել են 
չորս դոկ տո րա կան և 21 թեկ նա ծո ւա կան թեզ: Հ մուտ մաս-
նա գետն իր գի տա ման կա վար ժա կան անձն վեր ծա ռա յութ-
յամբ շատ է նպաս տել դա տաբժշ կա կան հա մա կող մա նի 
զարգ գաց մանն ու ա ռա ջըն թա ցին: Դ րա լա վա գույն ա պա-
ցույ ցը հրա տա րակ ված ար ժե քա վոր աշ խա տանք ներն են, 
հան կար ծա մա հութ յան վե րա բեր յալ խոր ու սում ա սի րութ-
յուն նե րը: Գիտ նա կա նի գրչին են պատ կա նում 100-ից ա վե-
լի աշ խա տութ յուն ներ, եր կու մե նագ րութ յուն և դա տա կան 
բժշկութ յան եր կու դա սա գիրք: Ն րա նա խա ձեռ նութ յամբ և  
ան մի ջա կան ղե կա վա րութ յամբ հրա պա րակ վել են դա տաբժշ-
կա կան գի տա կան աշ խա տանք նե րի չորս ժո ղո վա ծու ներ: 
 Նո րայր Ա վագ յա նի գի տա կան գոր ծու նեութ յան և կազ-
մա կերպ չա կան ե ռան դի շնոր հիվ հան րա պե տոթ յու նում 
հա ջո ղութ յամբ ի րա գործ վել է դա տաբժշ կա կան ծա ռա-
յութ յան վե րա կա ռու ցու մը, հիմ վել են նոր լա բո րա տո րիա-
ներ: Դեռևս 1954 թվա կա նին պրո ֆե սո րի նա խա ձեռ նութ-
յամբ ստեղծ վել է դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ նե րի 
հա մա միու թե նա կան գի տա կան ըն կե րութ յան հայ կա կան մաս-
նաճ յու ղը, ո րի ան փո փոխ նա խա գահն է ե ղել Ն. Ա վագ յա նը: 
 Գիտ նա կան-քա ղա քա ցին եր կար տա րի ներ վա րել է բժշկա-
կան ինս տի տու տի բժիշկ նե րի մաս նա գի տա կան և  ո րա-
կա վոր ման դա սըն թաց նե րի ղե կա վա րի, բու ժա կան ֆա-
կուլ տե տի դե կա նի պաշ տոն նե րը, ընտր վել է ինս տի տու տի 
կո մե րիտ միութ յան և կու սակ ցութ յան կո մի տե նե րի քար-
տու ղար: Ն. Մ. Ա վագ յա նը մեծ հե ղի նա կութ յուն էր վա յե-
լում նաև ԽՍՀՄ դա տա կան բժիշկ նե րի և  ի րա վա բան նե-
րի շրջա նում. նա ե ղել դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ նե րի 
հա մա միու թե նա կան գի տա կան ըն կե րութ յան վար չութ յան 
և « Դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն» միակ հան դե սի 
խմբագ րա կան խորհր դի ան դամ, «Բժշ կա կան մեծ հան րա գի-
տա րա նի» դա տա կան բժշկութ յան բաժ նի խմբա գիր և միշտ 
էլ պատ վով է կա տա րել իր պար տա կա նութ յուն նե րը, պարգ-
ևատր վե լով « Ժո ղովրդ նե րի բա րե կա մութ յուն» և ԽՍՀՄ 
մի շարք մե դալ նե րով, ար ժա նա ցել է շնոր հա կա լագ րե րի: 
Ն. Մ. Ա վագ յա նը բժշկա կան ինս տի տու տի դա-
տա կան բժշկութ յան ամ բիո նը ղե կա վա րել է մինչև 
իր կյան քի վեր ջը՝ 1989 թվա կա նի հուն վա րի 7-ը: 
Ն. Մ. Ա վագ յա նը պայ ծառ ու ի մաս տա լից կյանք ապ րեց, իր 
սկզբուն քայ նութ յամբ, բա րութ յամբ, բա րեխղ ճութ յամբ, ազն-
վութ յամբ դաս տիա րա կե լով գիտ նա կան նե րի և դա տա կան 
բժիշկ նե րի մի ողջ սե րունդ:

Պատ րաս տեց ԵՊԲՀ դա տա կան բժշկութ յան
 ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր 
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 Գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիս տը՝ նվիր-
ված բու հի նախ կին ռեկ տոր, ա կա դե մի կոս Է միլ 
 Գաբ րիել յա նի 89-ամ յա կին, նշա նա վոր վեց Է միլ 
 Գաբ րիել յա նի ա նու նը կրող լսա րա նին կից բաց վեց 
ա կա նա վոր բժիշկ-գիտ նա կա նի հար թա քան դա կի բաց-
մամբ:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ող ջու նե լով ներ-
կա նե րին՝ վեր հի շեց, թե ինչ պի սի ա ռող ջա պա հա կան, 
բժշկա կան, գի տա կան ժա ռան գութ յամբ է հա գե ցած 
Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան ցած ու ղին: «Ա ռիթ ու նենք հի շել 
այն մար դուն, ում ներ կա յութ յունն այ սօր սուր անհ րա-
ժեշ տութ յուն է, երբ հա մալ սա րա նը գրան ցում է այս պի-
սի հա ջո ղութ յուն ներ՝ մի ջազ գա յին, կրթա կան, գի տա-
կան և  այլ ո լորտ նե րում:  Նա կա րո ղա նում էր զսպել և  
ոգ ևո րել, իր խստութ յամբ՝ պար տադ րել, բայց ոչ եր բեք 
բռնա նալ»,-ա սաց ռեկ տո րը՝ ա վե լաց նե լով, որ ին քը 
Է միլ  Գաբ րիել յա նի կա րիքն ա մե նից շատն է զգում:

Ար մեն  Մու րադ յա նը շեշ տեց, որ բժշկա կան հա մալ սա-
րա նը վառ է պա հում ու սու ցիչ նե րի հի շա տա կը. « Մենք 
սի րում ենք մեր հա մալ սա րա նը, այն ու սու ցիչ նե րին, 
ո րոնք կա րո ղա ցել են ձևա վո րել ինչ պես հա մալ սա րան, 
այն պես էլ՝ սե րունդ ներ: Այ սօր մենք այդ պա տաս խա-
նատ վութ յան կրող ներն ենք և  ու նենք նույն պի սի ա ռա-
քե լութ յուն»,-ա սաց նա՝ հա վե լե լով, որ « Վե րա դարձ» 
ծրա գի րի շրջա նա կում ԵՊԲՀ-ում կշա րու նակ վեն բաց-
վել ա կա նա վոր ու սու ցիչ նե րի ա նուն նե րը կրող լսա րան-
ներ և, որ « Վե րա դարձ» ծրա գի րը հաս տա տում է սե-
րունդ նե րի միջև կա պը:

 Մե ծա նուն գիտ նա կա նի հետ կապ ված հու շե րով կիս-
վե ցին նաև ա կա դե մի կո սի սա նե րը, գոր ծըն կեր նե րը և  
այլք:

ԵՊԲՀ ֆար մա կա լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Մա րի նե 
 Բա լա սան յա նի խոս քով՝ ամ բիոնն իր գոր-
ծու նեութ յան 95 տա րի նե րի ըն թաց քում 
ստեղ ծել է հա րուստ ա կա դե միա կան և 
 գի տա կան ժա ռան գութ յուն: « Մենք հպարտ 
ենք, որ մեր ա մե նա մեծ հարս տութ յու նը մեր 
ու սու ցիչ ներն են, ո րոնց շար քում ա ռանձ-
նա նում է Է միլ  Գաբ րիել յա նը:  Նա փայ լուն 
կեր պով զու գակ ցում էր թե՛ կրթա կան, թե՛ 
գի տա կան, թե՛ կազ մա կերպ չա կան և  թե՛ 
վար չա րա րա կան ո լորտ նե րը»,-ա սաց նա՝ 
նշե լով, որ ա կա դե մի կո սը միշտ ա ռա ջա-
տար է ե ղել իր ղե կա վա րած ո լորտ նե րում, 
քա նի որ կա րո ղա ցել է հա ղոր դել նաև իր 
հոգ ևոր հարս տութ յու նը:

Ակ նա բան Ալ լա  Հով հան նիս յա նը՝ որ պես 
Է միլ  Գաբ րիել յա նի ըն տա նի քի ներ կա յա-
ցու ցիչ, շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ներ-
կա նե րին՝ ընդգ ծե լով, որ մարդն ապ րում է 
այն քան, որ քան նրան հի շում են:

ԷՄԻԼԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ

ՀԱՐԹԱՔԱՆԴԱԿԸ՝
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ՄՈՒՏՔԻՄՈՏ
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 Վի րա բու ժութ յան բնա գա վա ռը ինչ-որ չա փով խորհր դա վոր է, 
դրա մա սին հա ճախ հնչում են ի րա րա մերժ կար ծիք ներ:  Նույն վի-
րա բույ ժի մա սին կա րող են գրվել գո վեր գող գրա կան ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն ներ, նաև՝ լսվել խիստ քննա դա տութ յուն ներ: Իսկ վի-
րա բույ ժի ա ռօր յան, ան կախ նրա կո չու մից, դիր քից ու պաշ տո նից՝ 
բա վա կա նին լար ված է ու ծանր:  Պայ քա րը պա ցիեն տի կյան քի, 
ա ռող ջութ յան հա մար դառ նում է նրա ա մե նօր յա պար տա կա նութ-
յու նը:  Եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող վի րա բույժ և  դա սա խոս 
 Սու րեն Ս տե փան յանն ու իր թիմն այդ պայ քա րը մղում են ար դեն 
ա վե լի քան եր կու տաս նամ յակ։ Ա ռող ջութ յան հա մար պայ քա րի 
ա մե նօր յա ա ռա քե լութ յու նը պրո ֆե սո րը կա տա րում է պատ վով ու 
մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ՝ խո սուն օ րի նակ ծա ռա յե լով նաև 
կրտսեր գոր ծըն կեր նե րի հա մար։ ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 1 
ամ բիո նի վա րիչ, « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի 
վի րա բու ժա կան կլի նի կա յի ղե կա վար, ՀՀ ԱՆ ընդ հա նուր վի րա-
բու ժա կան գծով խորհր դա տու, պրո ֆե սոր  Սու րեն Ս տե փան յա-

նին է նվիր ված ԵՊԲՀ-ի 100-ամ յա հո բել յա նին ըն դա ռաջ ի րա կա նաց վող 
«Բժշկի ուղին»  շար քի  26-րդ  թո ղար կու մը։

-Տ րա մա բա նա կան հարց է, բայց և.. ի՞ն չը  Ձեզ բե րեց բժշկա կան ինս տի-
տուտ 1985 թվա կա նին։ Ին չո՞ւ ո րո շե ցիք մաս նա գի տա նալ հենց վի րա բու-
ժութ յան մեջ։

-Ինչ պես և  շատ ե րե խա նե րի հա մար՝ ինձ հա մար վա րա կիչ դար ձավ ծնո-
ղի օ րի նա կը:  Հայրս վի րա բույժ էր Ար թի կի շրջա նա յին հի վան դա նո ցում, 
աշ խա տում էր էն տու զիազ մով, անմ ա ցորդ նվի րու մով։  Նա մար զա յին այդ 
բժշկա կան  հաս տա տութ յու նում վի րա հա տա կան բազ մա թիվ նոր մե թոդ ներ 
է ներդ րել: 1988-ի երկ րա շար ժից հե տո նա գոր ծըն կեր նե րի հետ զօ րու գի շեր, 
ա ռանց հանգս տի աշ խա տում էր տու ժած նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հա-
մար։ Ար ցախ յան գո յա պայ քա րի տա րի նե րին ա զա տա մար տիկ նե րին ռազ մա-
ճա կատ մեկ նե լուց ա ռաջ սո վո րեց նում էր՝ ինչ պես ա ռա ջին օգ նութ յուն ցույց 
տալ:  Մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում նշա նա կութ յուն ու նե ցավ նաև 
այն մի ջա վայ րը, ո րը ստեղծ վել էր մեր ըն տա նի քում, իմ պա պի ըն տա նի քում, 
այն է՝ հար գան քը կրթութ յան, ընտ րած մաս նա գի տութ յան նկատ մամբ:

-Ինչ պե՞ս կբնո րո շեք  Ձեր ան ցած ու ղին, ինչ պի սի՞ն էր վի րա բույժ դառ-
նա լու ճա նա պար հը  Ձեզ հա մար։

- Վի րա բու ժութ յան մեջ մաս նա գի տա ցու մը համ բե րութ յուն պա հան ջող և  եր-
կա րատև, կա րե լի է ա սել՝ եր բեք չա վարտ վող պրո ցես է:  Վի րա բույժն ամ բողջ 
կյան քում պետք է սո վո րի:

 Մաս նա գի տաց ման իմ ճա նա պար հը սկսվեց ծանր, դժվա րին ժա մա նա կա-
հատ վա ծում՝ 1990-ա կան նե րին, պա տե րազ մի տա րի նե րին:  Պետք էր դի մա-
նալ ինչ պես սո ցիա լա կան, այն պես էլ մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի դժվա-
րութ յուն նե րին: Կ յան քը հան րա կա ցա րա նում, քար տե րով սահ մա նա փակ ված 
սննդի ձեռք բե րու մը, ծնող նե րից, հա րա զատ նե րից հե ռու ապ րե լը եր բեմ 
դժվար, ա նե լա նե լի վի ճակ ներ էին ստեղ ծում, բայց մյուս կող մից էլ՝ այդ ա մե-
նը կամք և դժ վա րութ յուն նե րին դի մա նա լու ու նա կութ յուն էր դաս տիա րա կում:

 Վի րա բու ժա կան գոր ծու նեութ յու նը և  այդ բնա գա վա ռում հմտա նա լը սկսել 
եմ  Հան րա պե տա կան հի վան դա նո ցի վի րա բու ժա կան կլի նի կա յում, որն այդ 
ժա մա նակ ա ռա ջա տար նե րից էր հան րա պե տութ յու նում: Ամ սա կան մինչև 10 
հեր թա պա հութ յու նը, ծանր հի վանդ նե րի հոս քը, այն ժա մա նակ ախ տո րո շիչ 
և  գոր ծի քա յին հա գեց վա ծութ յան պա կա սը լուրջ խնդիր ներ էին սկսնակ վի-
րա բույ ժի հա մար, բայց մյուս կող մից էլ ճա կա տա գի րը բա րե հաճ գտնվեց իմ 
նկատ մամբ՝ ուղ ղոր դե լով ինձ պրո ֆե սոր  Վիկ տոր  Թադ ևո սի Ա փո յա նի կլի-
նի կա:  Նա  Հա յաս տա նի վի րա բու ժութ յան մե ծա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 
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էր, նաև նրա ան վան հետ է կապ ված մեր հան րա պե տութ յու նում մի շարք վի-
րա բու ժա կան ուղ ղութ յուն նե րի՝ թո րա կալ վի րա բու ժութ յան, կե րակ րա փո ղի 
վի րա բու ժութ յան, էն դոկ րին վի րա բու ժութ յան, է խի նա կո կո զի բուժ ման զար-
գա ցու մը:  Միա ժա մա նակ պրո ֆե սոր Վ.Թ. Ա փո յա նը շատ մարդ կա յին անձ-
նա վո րութ յուն էր, կլի նի կա յի յու րա քանչ յուր վի րա բույժ, հատ կա պես, ե րի տա-
սարդ նե րը միշտ կա րող էին հույս դնել նրա օգ նութ յան վրա՝ աշ խա տան քա յին 
դժվա րին պա հե րին:  Նա իր ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նում էր, որ վի րա բու-
ժութ յու նը սի րում է ա մե նօր յա աշ խա տանք, շա րու նա կա կան կրթութ յուն, հա-
մես տութ յուն, և  այդ պի սի օ րի նակ ա ռա ջին հեր թին ինքն էր տա լիս:

- Պա րոն Ս տե փան յան, այ սօր  Դուք ոչ միայն բազ մա թիվ վի րա հա տութ-
յուն ներ կա տա րող պա հանջ ված վի րա բույժ եք, այլև ղե կա վա րում եք 
ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նը, կա տա րում եք ՀՀ ԱՆ ընդ հա նուր 
վի րա բու ժութ յան գծով խորհր դա տու ի պար տա կա նութ յուն նե րը, նաև 
 Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահն եք: Ինչ պե՞ս 
է  Ձեզ հա ջող վում տա րի ներ շա րու նակ հա մա տե ղել կլի նի կա կան ակ տիվ 
գոր ծու նեութ յու նը գի տա ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի հետ։

-Այս ա մե նի հիմ քը Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում աշ խա-
տանքն է ե ղել:  Հա մալ սա րա նում, ինչ պես նաև վի րա բու ժա կան բազ մապ րո-
ֆիլ մեծ կլի նի կա յում աշ խա տան քը ստի պում էր ինք նակրթ վել, ծա նո թա նալ 
տե սութ յա նը, կա տա րել տար բեր վի րա հա տութ յուն ներ, լե զու ներ սո վո րել: 
 Տա րի նե րի աշ խա տան քը աս տի ճա նա բար հնա րա վո րութ յուն էր տա լիս հաս-
նել նոր ո րակ նե րի՝ դրանք զու գակ ցե լով նոր պար տա կա նութ յուն նե րի: Աշ խա-
տանք նե րի մեծ ծա վա լի ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր է նաև ամ բիո նի բա նի-
մաց աշ խա տա կից նե րի, կլի նի կա յի փորձ ված վի րա բույժ նե րի շնոր հիվ:  Մայր 
բու հին մենք շատ բա նով ենք պար տա կան, և  դա պետք է միշտ հի շել ու գնա-
հա տել:

- Այժմ մաս նագ տա կան գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կում եք  Մի քա յել յա նի 
ան վան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տոմ։  Ի՞նչ ծրագ րեր եք հասց րել կյան-
քի կո չել հա մալ սա րա նա կան այս կա ռույ ցում և  ի՞նչ ա նե լիք ներ դեռ կան։

-2018թ. սեպ տեմ բե րից  վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի աշ խա տա կից-
նե րի մեծ մա սի հետ աշ խա տում եմ  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի-
տու տում: Այս հի վան դա նո ցում կա տա րում եմ վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի 
ղե կա վա րի պար տա կա նութ յուն նե րը: Իմ և  ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի կող-
մից « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում նախ ձևա վոր վեց վի-
րա բու ժա կան ծա ռա յութ յան հեր թա պա հութ յուն նե րի գրա ֆիկ, որ թույլ տվեց 
կա նո նա վոր ձևով ա պա հո վել ան հե տաձ գե լի դեպ քե րի բու ժօգ նութ յու նը: 
 Հի վան դա նո ցի վի րա բու ժա կան ծա ռա յութ յան հին կազ մի հետ  հա մա տեղ ու-
ժե րով ա վե լաց րինք աշ խա տան քի քա նա կը և  բարձ րաց նում ենք ո րա կը: Իմ 
կող մից վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի աշ խա տան քում ներդր-
վել են ստո ծա նիա կան ճող վածք նե րի և ս տա մոքս-կե րակ-
րա փո ղա յին ռեֆլ յուք սի ժա մա նակ բաց և  լա պա րաս կո պիկ 
վի րա հա տութ յուն նե րի մե թոդ ներ՝ սին թե տիկ ցան ցե րով և  
ա ռանց դրանց, ա ճու կա յին ճող վածք նե րի լա պա րաս կո պիկ 
վի րա հա տութ յուն նե րի մե թո դը, կե րակ րա փո ղի, ստա մոք-
սի քաղց կե ղի վի րա հա տութ յուն նե րի տար բեր մե թոդ ներ, 
հաստ ա ղու լա պա րաս կո պիկ մաս նա հա տում ե րը, 12-մատն-
յա ա ղու թա փա ծակ ված խո ցի և կ պու մա յին հի վան դութ յան 
լա պա րաս կո պիկ վի րա հա տութ յուն ներ:

Զ գա լի հա ջո ղութ յուն նե րի ենք հա սել լե ղա քա րա յին հի-
վան դութ յան և  լե ղու ղի նե րի ու ռուց քա յին ախ տա հա րում ե-
րի բուժ ման մեջ, ո րում իր ներդ րում ու նի էն դոս կո պիստ 
Կ.Դ.  Մա նուկ յա նը:  Կա տա րում ենք լե ղու ղի նե րի բաց և 
 լա պա րաս կո պիկ մեծ ծա վա լի վի րա հա տութ յուն ներ՝ լավ 
արդ յունք նե րով:

Զ գա լի աշ խա տանք ներ են կա տար վում էն դոկ րին վի րա-
բու ժութ յան զար գաց ման ուղ ղութ յամբ:  Կա տար վում է վա հա-
նա գեղ ձի, մա կե րի կամ ե րի վի րա հա տութ յուն ներ:  Հի վան դա նո ցում ներդ րել 
ենք վա հա նա գեղ ձի բա րա կա սե ղա յին բիոպ սիան (վի րա բույժ Հ.Հ. Սա ֆար-
յան), ո րը զգա լիո րեն լա վաց րել է վա հա նա գեղ ձի վի րա հա տա կան բուժ ման 
ո րա կը:

 Վեր քե րի բուժ ման մեջ զգա լի դրա կան փո փո խութ յուն է մտցրել վա կու մա-
յին թե րա պիա յի ներդ րու մը (վի րա բույժ Ա. Յու. Ա լեք սան յան):

 Կա տա րում ենք նաև են թաս տամ քո սա յին գեղ ձի, լյար դի, փայ ծա ղի, կրծքա-
վան դա կի օր գան նե րի տար բեր վի րա հա տութ յուն ներ:  Քայ լեր են ար վում թո-

Բժշկի ուղին



րա կալ վի րա բու ժութ յան զար գաց ման ուղ ղութ յամբ (դո ցենտ Մ.Հ.Մկրտչ յան):
 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տը գտնվում է տեխ նի կա կան ակ-

տիվ հա գեց ման փու լում:  Հի վան դա նո ցը վեր ջերս ձեռք է բե րել լա պա րաս-
կո պիա յի նո րա գույն հա մա կարգ, և  մենք նպա տակ ու նենք՝ օգ տա գոր ծե լով 
այդ հա մա կար գի հնա րա վո րութ յուն նե րը, կա տա րել նոր, ա վե լի մեծ ծա վա լի 
վի րա հա տութ յուն ներ:

- Տասն յակ մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով ե րի եք մաս նակ ցել, ան դա-
մակ ցում եք հե ղի նա կա վոր մի շարք մաս նա գի տա կան միա վո րումն ե-
րի։   Վի րա բու ժութ յան եվ րո պա կան միութ յան (ESS – European Society of 
Surgery) նա խա գա հի պաշ տո նը ստանձ նե ցիք 2017 թվա կա նին, այ նու հետև 
մեկ տա րի անց  Հա յաս տա նի վի րա բույժ նե րի և  վի րա բու ժութ յան եվ րո-
պա կան միութ յան հա մա տեղ հա մա գու մար անց կաց րիք։  Վի րա բու ժութ յան 
հատ կա պես ո՞ր ուղ ղութ յուն նե րով եք զար գաց նում, ընդ լայ նում հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե րի հետ։

-Աշ խա տան քա յին և  ըն կե րա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն ու նենք 
 Գեր մա նիա յի (ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր, պրոֆ.  Կարս տեն  Գուտտ, դր. 
 Հոլ գա  Լիստ լի), Ավստ րիա յի (պրոֆ.  Վալ տեր Կ լե պետ կո),  Ռու սաս տա նի 
(պրոֆ.  Ռու բեն Ա զիզ յան,  Մի քա յել Աբ գար յան, Ար մեն Ա վե տիս յան և  ու-
րիշ ներ),  Քա թա րի (ԵՊԲՀ հրա վիր ված դա սա խոս  Դա վիթ  Սարգս յան), 
 Լե հաս տա նի (պրոֆ. Ան տո նի Շ տե պա նիկ, պրոֆ.  Յան  Կու լիգ), Ի տա լիա յի 
(պրոֆ. Ալ ֆոն սո  Բար բա րի սի, պրոֆ.  Գո ւի դո  Գաս պար րի), ԱՄՆ-ի (Գ ևորգ 
 Մու թաֆ յան, Ար մեն Ա բուլ յան,  Շանթ  Շե խեր դին յան,  Թա լար  Թե ջիր յան), 
Վ րաս տա նի (պրոֆ.  Գիա  Տո մա ձե, պրոֆ.  Նո դար  Լո մի ձե),  Նոր վե գիա յի 
(պրոֆ.  Հայ րա զատ  Ղա զար յան) վի րա բույժ նե րի հետ:  Հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հիմ ա կան ուղ ղութ յուն ներն են՝ ե րի տա սարդ վի րա բույժ նե րի, կլի նի կա-
կան օր դի նա տոր նե րի վե րա պատ րաս տում ե րը, փո խա դարձ այ ցե րը և 
 վի րա հա տութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, մե թո դա բա նա կան քննար կում ե րը, 
գի տա կան աշ խա տանք նե րի ձևա կեր պում ե րը հոդ ված նե րի ձևով: Ինչ պես 
եր ևում է ցու ցա կից՝ այդ վի րա բույժ նե րի մի մա սը մեր հայ րե նա կից ներն են, 
ո րոնք զգա լի օգ նութ յուն են ցու ցա բե րում  Մայր  Հայ րե նի քին:

Աշ խա տան քա յին քննար կում ե րի, վե րա պատ րաս տում ե րի հիմ ա կան 
ուղ ղութ յուն ներն են վի րա բու ժա կան օն կո լո գիան և ն վազ ին վա զիվ, լա պա-
րաս կո պիկ վի րա բու ժութ յու նը:

-Ի՞նչ զգա ցո ղութ յուն ներ եք ու նե նում ա մեն ան գամ, երբ մտնում եք վի-
րա հա տա րան։

-Ան կախ նրա նից, թե վի րա հա տութ յունն ինչ ծա վա լի է և  ինչ քան հա ճախ ես 
դու այն կա տա րում՝ են թադ րում է կոնկ րետ պար տա կա նութ յան ի րա կա նա-
ցում, որ տեղ սխա լի հա վա նա կա նութ յու նը պետք է նվա զա գույ նի հաս նի, և 
 յու րա քանչ յուր ի րա վի ճակ պա հան ջում է հնա րա վոր ա մե նա ռա ցիո նալ ո րոշ-
ման ըն դու նում:

Չ նա յած վի րա հա տութ յուն նե րի մա սին աս վել և  աս վում են տար բեր ռո ման-
տիկ, բա նաս տեղ ծա կան ար տա հայ տութ յուն ներ, սա կայն դա նախ և  ա ռաջ 
լա րում պա հան ջող ֆի զի կա կան աշ խա տանք է, որ տեղ վի րա բույ ժը քմա հա-

ճույք նե րի, չհիմ ա վոր ված ինք նա գոր ծու նեութ յան ի րա վունք 
չու նի: Ս տեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում կա րող է ցու ցա բե րել, բայց 
չհիմ ա վոր ված մո տե ցում՝ ոչ:  Դա էլ պա հան ջում է տե սա կան 
գի տե լիք նե րի պա շար:

 Միշտ չէ, որ վի րա հա տութ յան արդ յուն քը կախ ված է միայն 
վի րա բույ ժի աշ խա տան քից, եր բեմ պա տա հա կա նութ յու նը կա-
րող է մեծ դեր խա ղալ: Եվ այս տեղ է, որ յու րա քանչ յուր վի րա-
բույ ժի մտքին գա լիս են  Տե րու նա կան ա ղոթ քի խոս քե րը. «…և  մի 
տա նիր զմեզ ի փոր ձութ յուն»:  Պա տա հա կան չէ, որ վի րա բույժ-
նե րի մի մա սը բա վա կա նին սնա հա վատ մար դիկ են:

- Ձեր ան ցած ու ղին ներ կա յաց նե լիս  չենք կա րող չանդ րա-
դառ նալ, չխո սել նաև ա վագ գոր ծըն կեր նե րի մա սին: Ով քե՞ր 
ա ռաջ նոր դե ցին  Ձեզ վի րա բու ժութ յան գաղտ նիք նե րի բա-
ցա հայտ ման, հմտութ յուն նե րի կա տա րե լա գործ ման մեջ։

-Ա ռա ջին ան գամ վի րա բու ժա կան բա ժան մունք և 
 վի րա հա տա րան մտել եմ, վի րա հա տութ յան մաս նակ ցել եմ 
հայ րի կիս հետ: Իսկ կա նո նա վոր ու սում վի րա բու ժութ յան բնա-
գա վա ռում տվել են իմ դա սա խոս նե րը: Ա ռա ջին վի րա բու ժա-
կան փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք նե րը կա տա րել եմ դոց. 
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Ս.Խ. Ս տե փան յա նի հետ՝ մեր հա մալ սա րա նի ա նա տո մի կու մի վի րաս րա հում: 
 Վի րա բու ժութ յուն դա սա վան դող իմ դա սա խոս ներն են ե ղել ընդ հա նուր վի րա բու-
ժութ յան ամ բիո նում դոց. Ռ.Մ. Կուր ղին յա նը, պրոֆ. Ռ.Ա.Գ րի գոր յա նը, վի րա բու ժա-
կան հի վան դութ յուն նե րի թիվ 2 ամ բիո նում՝ Ա.Վ. Ղա զար յա նը, դո ցենտ ներ Վ.Մ. 
Հա կոբ յա նը, Լ.Ա.Գ ևորգ յա նը: Պ րոֆ. Վ.Թ.Ա փո յա նի և պ րոֆ. Ս.Ս. Հով հան նիս յա նի 
ղե կա վար ման տա րի նե րին աշ խա տում էին փորձ ված վի րա բույժ ներ, հե տաքր քիր 
մար դիկ, դա սա խոս ներ (դո ցենտ ներ Ռ.Ա. Հախ վերդ յան, Ն.Ն. Բա բալ յան, Գ.Ս. Մա-
նուկ յան, Դ.Ս.Գ րի գոր յան, Հ.Խ. Բա տիկ յան, Ի. Յու. Գ ևորգ յան, ինչ պես նաև՝ Հ.Խ. 
Սեփ յան, Գ.Ա. Գաս պար յան, Հ.Ղ. Թա մամ յան և  ու րիշ ներ), ո րոն ցից սո վո րե լու շատ 
բան կար:  Նշ ված կո լե գա նե րից մի քա նիսն այժմ էլ շա րու նա կում են աշ խա տել 
որ պես վի րա բույժ, դա սա վան դել ԵՊԲՀ-ում:

- Մեր հիմն ա կան ու ա ռաջ նա յին լսա րանն ա պա գա բժիշկ ներն են։ Ի՞նչ 
կմաղ թեք այն սո վո րող նե րին, ո րոնք այ սօր ակ տիվ հետ ևում են  Ձեր գոր ծու-
նեութ յա նը, ցան կութ յուն ու նեն ընտ րել վի րա բու ժութ յու նը՝ որ պես նեղ մաս-
նա գի տա ցում, բայց գու ցե երկմ տում են։ Ինչ պես նաև նրանց, ով քեր ար դեն 
մաս նա գի տա կան ա ռա ջին քայ լերն են ա նում՝ որ պես վի րա հա տող բժիշկ ներ։

- Մեր բո լոր այն ե րի տա սարդ կո լե գա նե րին, ո րոնք պատ րաստ վում են ընտ րել 
վի րա բու ժութ յու նը, խոր հուրդ եմ տա լիս վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նե լուց ա ռաջ 
մտա ծել՝ արդ յոք պատ րաստ են մաս նա գի տութ յան հա մար սահ մա նա փա կում եր 
մտցնել անձ նա կան կյան քում:  Վի րա բու ժութ յունն ար դեն ընտ րած մաս նա գետ նե-
րին խոր հուրդ եմ տա լիս վա րել ա ռողջ ապ րե լա կերպ, մարզ վել, լի նել ֆի զի կա պես 
ու ժեղ, շատ կար դալ և  միշտ հե տաքրքր վել մաս նա գի տութ յան նո րութ յուն նե րով: 
 Նո րութ յուն նե րով չհե տաքրքր վող և  միայն մեկ-եր կու տե սա կի փոքր ծա վա լի վի-
րա հա տութ յուն կա տա րող վի րա բույ ժի հա մար շատ դժվար է մաս նա գի տա կան 
դաշ տում տեղ գտնե լը:

-ԵՊԲՀ-ն  շու տով կբո լո րի իր գո յութ յան մեկ դա րը, հա րա զատ բու հը  Ձեր 
կեն սագ րութ յան ան բա ժա նե լի մասն է ար դեն մի քա նի տաս նամ յակ, ինչ ուղ-
ղութ յուն նե րով կցան կա նաք տես նել հա մալ սա րա նի զար գա ցու մը վի րա բու-
ժութ յան բնա գա վա ռում՝ և  ոչ միայն։

- Մեր հա մալ սա րանն ար դեն ըն թա նում է այն ճա նա պար հով, որն այ սօր նա-
խընտ րե լի է: Ակ նա ռու է ձգտում՝ ա նել ա վե լին, և  հու սով եմ՝ մոտ ա պա գա յում 
կու նե նանք ա վե լի մեծ հա ջո ղութ յուն ներ: ԵՊԲՀ-ն  այ սօր մեր հան րա պե տութ յան 
լա վա գույն ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րից է, ա ռող ջա պա հութ յան խո շոր 
օ պե րա տոր նե րից մե կը, և  արդ յուն քը տե սա նե լի է՝ շրջա նա վարտ նե րը, ո րոնք կա-
րո ղա նում են ա պա հո վել  Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան զար գա ցու մը, տեղ 
գտնել աշ խար հի ա մե նա զար գա ցած բժշկա կան հա մա կար գե րում, հաս նել մի ջազ-
գա յին մա կար դա կի հա ջո ղութ յուն նե րի:

 Վի րա բու ժութ յան բնա գա վա ռի զար գաց ման ա ռու մով ԵՊԲՀ-ն  այժմ ա մուր դիր-
քեր և  մեծ հե ռան կար ներ ու նի:  Հա յաս տա նի փոր ձա ռու և  ճա նաչ ված վի րա բույժ-
նե րի մեծ մա սը ԵՊԲՀ-ի աշ խա տա կից ներ են, 
միայն ԵՊԲՀ-ն  ու նի վի րա բու ժա կան հմտութ-
յուն ներ զար գաց նե լու նպա տա կին ուղղ ված 
սի մուլ յա ցիոն կենտ րոն, մեր հա մալ սա րա նի 
100-ամ յա կի մի ջո ցա ռում ե րի շրջա նակ նե րում 
նա խա տես վում է ստեղ ծել վի րա բու ժութ յան ու-
սում ա կան կենտ րոն « Մի քա յել յան» վի րա բու-
ժութ յան ինս տի տու տում: Այ սօր ԵՊԲՀ-ի աշ խա-
տա կի ցը՝ վի րա բույժ, թե այլ մաս նա գետ, պետք 
է բա րեխղ ճո րեն կա տա րի իր աշ խա տան քը, 
ա ջակ ցի հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յա նը՝ 
բժշկա կան կրթութ յու նը զար գաց նե լու գոր ծում:

 Մե զա նից յու րա քանչ յու րը ԵՊԲՀ-ի պատ մութ-
յան մի մաս նիկն է, այդ հզոր լույ սի մի ճա ռա-
գայ թը, և  ընդ հա նուր հա ջո ղութ յու նը կախ ված 
է նրա նից, թե որ քան ու ժեղ կլու սա վո րի այդ մի 
ճա ռա գայ թը:

 
 Հար ցազ րույ ցը՝  ՏԱԹ ԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԻ

 Լու սան կար նե րը՝  ՍՈւ ՐԵՆ Ս ՏԵ ՓԱՆ ՅԱ ՆԻ 
անձ նա կան արխ վից

Բժշկի ուղին



 Վի րա բույ ժի մաս նա գի տութ յու նը շա րու նա կում է ա մե նա բարդ և 
 միա ժա մա նակ ա մե նա պա հանջ ված մաս նա գի տութ յուն նե րից մե կը հա
մար վել, ա ռանց ո րի անհ նար է պատ կե րաց նել ժա մա նա կա կից բժշկութ
յու նը:  Ս րըն թաց զար գա ցող այս ո լոր տը շա տե րի հա մար ոչ միայն սի րե լի 
մաս նա գի տութ յուն է, այլև կյան քի հիմ ա կան նպա տակ: Ուս տի շատ կար
ևոր է այս մաս նա գի տութ յու նը ճիշտ ու սու ցա նել` սե րունդ նե րին փո խան ցե
լով դրա նրբութ յուն ներն ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի փոխ դե կան, վի րա բու ժութ յան թիվ 1 
ամ բիո նի դո ցենտ  Ռա ֆա յել  Մես րոպ յա նը մեզ հետ զրույ ցում ոչ միայն ներ
կա յաց րեց վի րա բույ ժի մաս նա գի տութ յան նրբութ յուն նե րը, այլև խո սեց դա
սա խոսու սա նող հա րա բե րութ յուն նե րի, ճիշտ մաս նա գի տութ յուն ընտ րե լու 
և  այլ հար ցե րի մա սին:

- Պա րոն Մես րոպ յան, ինչ պե՞ս եք ընտ րել սրըն թաց զար գա ցող և 
 պա հանջ ված այս մաս նա գի տութ յու նը:

-Բ ժիշկ դառ նա լու ցան կութ յուն ու նե ցել եմ փոքր հա սա կից: Երբ տես նում 
էի բժիշկ նե րին, թե ինչ պես են բու ժում, ինչ պես են մո տե նում հի վանդ նե րին, 

իմ մեջ ա վե լի էր ամ րապնդ վում այդ ցան կութ յու նը:  Վի րա բու ժութ յունն 
ընտ րել եմ մեկ պարզ պատ ճա ռով՝ այն այն պի սի ուղ ղութ յուն է բժշկութ-
յան մեջ, որ տեղ ա մեն ինչ հստակ է: Եր րորդ կուր սից սկսել եմ հեր թա-
պա հել, մաս նակ ցել վի րա հա տութ յուն նե րի, իսկ 2000 թվա կա նից սկսել 
եմ դա սա խո սա կան աշ խա տանք՝ դեռևս լի նե լով աս պի րանտ ու երբ ևէ 
չեմ զղջա ցել այդ ընտ րութ յան հա մար: Իմ երկ րորդ մաս նա գի տութ յու-
նը ստո մա տո լո գիան է:  Դա սա խո սե լուն զու գա հեռ աշ խա տում եմ նաև 
որ պես ստո մա տո լոգ:

-Ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի դա սա խո սը, ի՞նչ պա հանջ ներ եք դնում դա-
սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն նե րի հիմ քում:

-Այս տեղ կա րող են լի նել բազ մա թիվ ու բազ մա զան կար ծիք ներ, ո րով-
հետև յու րա քանչ յու րը դա սա խո սի կեր պարն ըն կա լում է ան հա տա պես: 
 Դա սա խո սը պետք է կա րո ղա նա իր ժա մա նակն արդ յու նա վետ օգ տա-
գոր ծել՝ ու սա նող նե րին սո վո րեց նե լու հա մար: Ան կախ նրա նից, թե զու-
գա հե ռա բար դա սա խո սը կզբաղ վի պրակ տիկ բժշկութ յամբ, գի տութ-
յամբ, թե այլ գոր ծով, պետք է ու սա նո ղին հատ կաց ված ժա մա նակն 

օգ տա գոր ծի ու սա նո ղի օգ տին:  Շատ կար ևոր է ու սա նո ղին օգ նել հաս կա նա լու 
ինք նու րույն սո վո րե լու ու ղի նե րը և դ րա մե թո դա բա նութ յու նը։

- Ի՞նչ դժվա րութ յուն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ու սա նող նե րի հետ հա րա բե-
րութ յուն նե րում: Ինչ պե՞ս կբնո րո շեք այ սօր վա ու սա նո ղութ յա նը:

-Ե թե դա սա խո սը կա րո ղա նա ա րագ ճա նա չել ու սա նո ղին, ինչն այն քան էլ 
հեշտ չէ, քա նի որ նրանք տար բեր բնա վո րութ յուն, դաս տիա րա կութ յուն, սո վո-
րութ յուն ներ ու նե ցող մար դիկ են, ա պա ոչ մի դժվա րութ յուն չի ա ռա ջա նա: Ես 
փոր ձում եմ յու րա քանչ յու րի հետ ան հա տա կան շփման ձև, ճիշտ ճա նա պարհ 
ու մե թոդ գտնել: Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ է, որ ու սա նո ղը վստա հի դա սա խո-
սին. ա ռանց վստա հութ յան ճիշտ հա րա բե րութ յուն ներ չեն ձևա վոր վում:  Գու ցե 
տա րի նե րի ըն թաց քում ինձ հա մար ա վե լի հեշտ է աշ խա տել ու սա նո ղութ յան 
հետ, քա նի որ փոր ձը մե ծա նում է և  ա վե լի դյու րին է դառ նում շփվե լու ճիշտ 
ճա նա պարհ ներ գտնե լը:  Հաշ վի առ նե լով, որ ես 2000 թվա կա նից դա սա վան-
դում եմ, կա րող եմ նշել, որ շատ բան չի փոխ վել ու սա նո ղութ յան հետ շփվե լու 
բնա գա վա ռում:  Փոխ վել են միայն ու սուց ման մե թոդ նե րը:

-  Հա ճախ ենք լսում՝ ե թե ու սա նող նե րը սի րում են դա սա խո սին, ու րեմն սի-
րե լի է նաև նրա կող մից դաս վանդ վող ա ռար կան:

- Հա մա ձայն եմ այս մտքի հետ: Այդ պի սի օ րի նակ ներ շատ կան, երբ 
ա ռար կան սի րե լի է դառ նում դա սա խո սի մո տեց ման, ներ կա յաց նե լու ձևի և 
 բազ մա թիվ այլ մանր, բայց կար ևոր հան գա մանք նե րի շնոր հիվ:  Շատ դեպ քե-
րում ոչ այն քան ա ռա ջա դեմ ու սա նո ղը դառ նում է ա ռա ջա դեմ: Այ սինքն՝ ե թե 
չսի րե ցին դա սա խո սին, գու ցե ա ռար կան էլ չսի րեն կամ՝ հա կա ռա կը:  Բայց 
ա ռա ջին հեր թին պետք է դա սա խոսն ու սա նող նե րին սի րի:  Կա րող եմ փաս-
տել, որ իմ կող մից դա սա վանդ վող ա ռար կա յի ա ռա ջա դի մութ յու նը միշտ բա-
վա կա նին բարձր է, իսկ վի րա բույժ դառ նալ ցան կա ցող նե րի թի վը՝ գո հաց նող:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՍԵՐԸԵՐԻՏԱ-
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-Իսկ դա սա խո սին ի՞նչ է տա լիս ու սա նող նե րի սե րը:
-Ու սա նող նե րի սե րը ոչ միայն ո գեշն չում է դա սա խո սին, այլև՝ ե րի-

տա սար դաց նում: Շր ջա պատ ված լի նե լով ու սա նող նե րով մենք մեզ 
ևս  ու սա նող ենք զգում:  Բա ցի այդ՝ նրանց հետ շփու մը հա ճախ վե-
րած վում է ըն կե րութ յան, հե տա գա յում՝ եր կար տա րի նե րի բա րե կա-
մութ յան:

- Դա սա խոսն ինչ պի սի՞ դեր է ու նե նում ու սա նող նե րի մաս նա գի-
տա կան կողմն ո րոշ ման հար ցում: Դուք խոր հուրդ ներ տա լի՞ս եք:

- Խոր հուրդ ներ տա լը կախ ված է նրա նից, թե ու սա նող ներն արդ յոք 
ու նե՞ն դրա կա րի քը:  Շա տե րը դի մում են, քա նի որ չեն կա րո ղա նում 
հաս կա նալ՝ ի րենց ինչ է պետք:  Դա սա խո սը պետք է ճիշտ ուղ ղոր-
դի, իսկ դրա հա մար անհ րա ժեշտ է շատ լավ ճա նա չել ու սա նո ղին, 
հաս կա նալ նրա ըն դու նա կութ յուն նե րը, զգալ, թե ինչն է նրան հա մա-
պա տաս խան՝ ան կախ այն հան գա ման քից այդ մաս նա գի տութ յու նը 
պա հանջ ված է, թե՝ ոչ, որ պես զի ու սա նո ղը հե տա գա յում չփոշ մա նի: 
 Խոր հուր դը պետք է հիմ ա վո րել:

-Ու սա նող նե րին խոր հուրդ ներ տա լիս եք, իսկ  Ձեր ե րե խա նե րին 
ի՞նչ մաս նա գի տութ յան եք ուղ ղոր դել:

-Եր կու ե րե խա ներս ար դեն ուղ ղորդ ված են, մեկն այս տա րի ա վար-
տել է ԵՊՀ մա թե մա տի կա յի ֆա կուլ տե տը, սո վո րել է նաև 
ծրագ րա վո րում, ար դեն աշ խա տում է, մյու սը՝ Ս լա վո նա կան 
հա մալ սա րա նում է սո վո րում, ֆի նան սա կան և  ակ տո ւա րա կան 
մա թե մա տի կան է ընտ րել, նաև տա ղան դա վոր ե րա ժիշտ է: Իսկ 
կրտսեր զա վակս դպրոցն ա վար տե լուց հե տո ցան կա նում է սո-
վո րել ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տում:

-  Մաս նա գի տա կան աշ խա տան քից բա ցի ի՞նչ նա խա սի րութ-
յուն ներ ու նեք:

- Նա խա սի րութ յուն ներս շատ են:  Սի րում են ե րաժշ տութ յուն, 
նվա գում եմ դաշ նա մուր և  կի թառ, եր գում եմ, ծա ռեր եմ ա ճեց-
նում, կար դում եմ, չեմ սի րում հե ռուս տա ցույց դի տել:  Փոքր հա-
սա կում նաև նկա րել եմ, փայ տի վրա փո րագ րութ յուն ներ եմ 
ա րել:  Ցա վոք՝ ժա մա նակս չի հե րի քում նա խա սի րութ յուն նե րով 
զբաղ վե լու հա մար:

- Դուք նաև ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի փոխ դե-
կանն եք: Կնշե՞ք, թե ո րոնք են փոխ դե կա նի պար տա կա նութ-
յուն նե րը:

-  Փոխ դե կա նը ղե կա վա րում է ո րոշ կուր սեր, ու սա նող նե րի 
հետ կապ ված բազ մա թիվ աշ խա տանք ներ է կա տա րում, հետ-
ևում է ա ռա ջա դի մութ յա նը, բա ցա կա նե րին, դա սա ցու ցակ նե րի 
կազմ մա նը, ռո տա ցիա յին, ծա գած խնդիր նե րին: Ի րա զե կում է 
մրցույթ նե րի, հայ տա րա րութ յուն նե րի և  այլ նի մա սին: Այ սինքն՝ ա ռաջ-
նա յին օ ղա կը մենք ենք, և, պետք է նշեմ՝ ու սա նող նե րը 
տար բեր հար ցե րով ան կաշ կանդ դի մում են մեզ:

 Հա վե լեմ նաև, որ փոխ դե կան լի նե լը հնա րա վո րութ-
յուն է տա լիս շատ ա վե լին ա նել ու սա նո ղութ յան հա մար։ 
Ա ռաջ ու սա նող նե րի ո րակ յալ կրթութ յան ա պա հով ման 
և  ամ բիո նում ու սա նող նե րի հա մար պատ շաճ պայ ման-
նե րի ստեղծ մանն ուղղ ված գոր ծու նեութ յունս սահ մա-
նա փակ վում էր միայն վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի 
ուս մաս վա րի և քն նութ յուն նե րի պա տաս խա նա տո ւի գոր-
ծա ռույթ նե րով։  Սա կայն փոխ դե կան դառ նա լով հնա րա-
վո րութ յուն ստեղծ վեց ար դեն բո լոր բնա գա վառ նե րում 
ա ռա վե լա գույնն ա նել՝ ոչ միայն իմ ղե կա վա րած կուր սի 
ու սա նող նե րի, այլև մյուս կուր սե րի ու սա նող նե րի հա մար՝ 
ա ջակ ցե լով նրանց բազ մա թիվ այլ հար ցե րում, նույ նիսկ 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում՝ ար դա րութ յան վե րա կանգ-
նում՝ հօ գուտ ու սա նող նե րի։

-Ե թե հնա րա վո րութ յուն ու նե նա յիք այլ մաս նա գի տութ-
յուն կընտ րեի՞ք:

-Ո՛չ, կրկին կընտ րեի բժշկութ յու նը, քա նի որ այն ինձ 
շատ հո գե հա րա զատ է:

Հար ցազ րույ ցը՝ ԱՐ ՓԻ ՆԵ  ԹՈՎ ՄԱՍ ՅԱ ՆԻ
Լու սան կար նե րը՝  ՌԱ ՖԱ ՅԵԼ  ՄԵՍ ՐՈՊ ՅԱ ՆԻ

 անձ նա կան ար խի վից

Հարցազրույց



Ա ռող ջութ յան պահ պան ման և  ամ րապնդ ման հա
մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի կան խար գե լու
մը: Հի գիե նան կան խար գե լիչ բժշկութ յան հիմ քե րից 
մեկն է:  Հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ 
Սոֆ յա Մկրտչ յա նը մեզ հետ զրույ ցում նշել է հի
գիե նա յի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, խո
սել մաս նա գի տութ յունն ընտ րե լու, դա սա խոսու
սա նող հա րա բե րութ յուն նե րի և  այլ նի մա սին: 
 
- Հի գե նիան կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի հի վան դութ-
յուն նե րի կան խար գել ման գոր ծում: Արդ յո՞ք սա էր 
պատ ճա ռը, որ ընտ րե ցիք այս մաս նա գի տութ յու նը:

- Բ ժիշկ դառ նալ ե րա զել եմ ման կուց, սա կայն հի գիե նիս տի 
մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յու նը պա տա հա կան  է ստաց-
վել: Ես պատ րաստ վում էի ըն դուն վել բու ժա կան ֆա կուլ տետ, 
բայց քննութ յուն նե րից կես միա վոր պա կաս ստա նա լու պատ-
ճա ռով ըն դուն վե ցի սա նի տա րա հի գիե նիկ ֆա կուլ տետ: Այժմ 
չեմ զղջում, որ հենց այդ ֆա կուլ տե տում եմ ու սա նել, ո րով-
հետև սի րում եմ իմ մաս նա գի տութ յու նը, իմ կո լե գա նե րին, ու-
սա նող նե րին: Եր ևի սա էր իմ ճա կա տա գի րը:

-Ո րո՞նք են Ձեր մաս նա գի տութ յան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը:

-Բժշ կութ յան հիմ քը կան խար գե լում է: Հի գիե նան, որ-
պես կան խար գե լիչ բժշկութ յան ա ռար կա, ու սում ա սի րում է 
շրջա կա մի ջա վայ րի ազ դե ցութ յու նը մար դու օր գա նիզ մի վրա 
և մ շա կում է հի գիե նիկ մի ջո ցա ռում ե րի ծրագ րեր՝ ուղղ ված 
ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը։

-Երբ վա նի՞ց եք սկսել դա սա վան դել ԵՊԲՀ-ում:
-Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում սկսել եմ աշ խա տել 1993 թվա-

կա նից: Այն ժա մա նակ կար պրո ֆի լա յին հի գիե նա նե րի ամ-
բիոն, որ տեղ դա սա վան դում էի աշ խա տան քի հի գիե նա: Պ րո-
ֆի լա յին հի գիե նա նե րի ամ բիո նով անց նում էին հիմ ա կա նում 
սա նի տա րա հի գիե նիկ և ման կա բու ժա կան ֆա կուլ տետ նե րի 
ու սա նող նե րը: Սա կայն ծրագ րե րի հետ կապ ված՝ այդ ֆա կուլ-
տետ նե րը փակ վե ցին, ման կա բու ժութ յու նը դար ձավ հետ դիպ-
լո մա յին ու սուց ման  մաս նա գի տութ յուն: Պ րո ֆի լա յին հի գիե-
նա նե րի ամ բիո նը միա ցավ ընդ հա նուր հի գիե նա յի ամ բիո նին 
և դար ձավ հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիոն: Այս ամ բիո նում 
աշ խա տում եմ 2000 թվա կա նից:

-Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք ու սա նող նե րի հե տաքրք րութ-
յունն ա ռար կա յի նկատ մամբ:

- Կար ծում եմ, որ ու սա նող նե րը հա ճույ քով են սո վո րում 
ա ռար կան, դա փաս տում է նրանց ակ տի վութ յու նը ոչ միայն 
դա սապ րո ցե սի ըն թաց քում, այլև հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք ներ կա տա րե լիս, ո րոն ցից շա տե րը մի ջազ գա յին կոն-
ֆե րանս նե րում են ներ կա յաց վել և տ պագր վել: Թեև այդ 
աշ խա տանք նե րը բա վա կա նին աշ խա տա տար են և ժա մա-
նա կա տար, բայց ու սա նող նե րը հա ճույ քով են կա տա րում: Հե-
տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը հիմ ա կա նում ես եմ ղե կա-
վա րում, թե մա նե րը տար բեր են՝ աղ բա հա նութ յու նից մինչև 
տիե զերք, այ սինքն՝ այն ա մե նը, ինչ շրջա պա տում է մեզ:

-Ի՞նչ կա սեք դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն նե-
րի մա սին: Ինչ պի սի՞ն են դրանք ամ բիո նում:

- Դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն նե րը շատ բարձր եմ 
գնա հա տում: Մեր դա սա խոս նե րը  նվիր ված են ի րենց մաս-
նա գի տութ յա նը: Ամ բիո նում չեն ե ղել ա նա խորժ դեպ քեր: 
Դա սա վան դու մը, ի հար կե, շատ դժվար պրո ցես է, քա նի որ 
տար բեր բնա վո րութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ ես առնչ-
վում: Յու րա քանչ յու րին ան հա տա կան մո տե ցում է պետք և, 
կար ծում եմ, ամ բիո նին դա հա ջող վում է: Շատ կար ևոր նշա-
նա կութ յուն ու նի ու սա նո ղի դաս տիա րա կութ յու նը, չէ ո՞ր մենք 
պատ րաս տում ենք ա պա գա բժիշկ ներ, իսկ բժիշ կը ոչ միայն 
լավ մաս նա գետն է, այլև՝ լավ մար դը:

-Բժշ կութ յու նից բա ցի ի՞նչ նա խա սի րութ յուն ներ ու-
նեք:

- Հի գիե նան այն պի սի բնա գա վառ է, ո րը ստի պում է ա նընդ-
հատ կար դալ և հե տաքրքր վել, քա նի որ տե ղե կատ վա կան 
դաշ տը բա վա կան մեծ է, և հ նա րա վոր է ու սա նողն ա վե լի շատ 
բա ներ կա րո ղա նա գտնել և կար դալ: Այս պատ ճա ռով, ար դեն 
որ պես նա խա սի րութ յուն, շա րու նա կում եմ ա նընդ հատ կար-
դալ և  ու սում ա սի րել: Իսկ բժշկութ յու նից դուրս, ե թե կա րե լի 
է ա սել,  իմ ա մե նա մեծ նա խա սի րութ յունն իմ ըն տա նիքն է, իմ 
թոռ նիկ նե րը:

-Ե թե կա րո ղա նա յիք ժա մա նա կը հետ տալ՝ այլ մաս-
նա գի տութ յու կընտ րեի՞ք:

-Ե թե ժա մա նա կը հնա րա վոր լի ներ հետ տալ, կընտ րեի 
ման կա բու ժութ յու նը: Գու ցե նաև այն պատ ճա ռով, որ ե րե խա-
նե րին շատ եմ սի րում: Բա ցի այդ ՝ իմ տա տի կը ևս ման կա-
բույժ էր, և տես նե լով նրա աշ խա տա սի րութ յունն ու մար դա սի-
րութ յու նը փա փա գում էի բժիշկ դառ նալ:  

-Իսկ Ձեր ե րե խա նե րը ի՞նչ մաս նա գի տութ յուն են 
ընտ րել:

-Տ ղաս՝ Վի լեն Սեյ րան յա նը, նույն պես բժիշկ է ՝ վի րա բույժ-
ստո մա տո լոգ, աշ խա տում է վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա-
յի ամ բիո նում, իսկ աղ ջիկս՝  Ա նա հիտ Սեյ րան յա նը,  ընտ րել է 
հա րա կից մաս նա գի տութ յուն ՝ հո գե բան է: Այ սինքն, կա րե լի 
է ա սել, որ մեր ըն տա նի քում բժշկութ յու նը ժա ռան գա կան է:
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Մի ջազ գայ նա ցու մը ո րա կի ա պա հով ման կար ևոր բա-
ղադ րիչ նե րից է: Այն ուղղ ված է կրթութ յան ո րա կի ճա նաչ-
մա նը, հա մադ րե լիութ յան և մր ցու նա կութ յան ա պա հով մա-
նը։  Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն այս 
ա ռու մով ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում: ԵՊԲՀ ռազ-
մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը ևս, լի նե լով բու հի կազ մում, 
որ դեգ րել է նույն քա ղա քա կա նութ յու նը: ԵՊԲՀ ռազ մաբժ-
շա կան ֆա կուլ տե տի պետ, բուժ ծա ռա յութ յան գնդա պետ, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Վար դան 
Ծա տուր յա նի խոս քով` վեր ջին շրջա նում  ակ տի վա ցել է 
տար բեր պե տութ յուն նե րի կրթա կան հաս տա տութ յուն-
նե րի հետ ի րենց ֆա կուլ տե տի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: 
«ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը հան դի սա նում է 
ՀԱՊԿ երկր նե րի հա մար կրթա գի տա կան բա զա, ՀԱՊԿ 
երկր նե րի բա նակ նե րի հա մար կա րող ենք պատ րաս տել 
զին վո րա կան բժիշկ ներ: Գոր ծակ ցութ յան հիմ քը դրվել է 
դեռևս 4 տա րի ա ռաջ, և  ար դեն ան ցել ենք գործ նա կան 
քայ լե րի»,-ընդգ ծեց Վար դան Ծա տուր յա նը:  Ղա զախս-
տա նից Հա յաս տան է ժա մա նել չորս կուր սանտ: Մեր երկ-
րի բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո վո րե լու ցան կութ յուն 
են հայտ նել կուր սանտ ներ  ՀԱՊԿ երկր նե րից, Ղրղզս տա-
նից, Տա ջիկս տա նից, ցան կութ յուն են հայտ նել նաև Բե լա-
ռու սը, Ուզ բեկս տա նը: « Սո վո րում են 1-ին կուր սից մինչև 
6-րդ կուրս, լիար ժեք կրթութ յուն են ստա նում: Բու հում 
կրթութ յու նը ե ռա լե զու է՝ հա յե րեն, ռու սե րեն, անգ լե րեն, 
ի րենք հնա րա վո րութ յուն ու նեն կրթութ յուն ստա նալ ռու-
սե րեն: Սո վո րում են նաև հա յե րեն: ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա-
կան ֆա կուլ տե տը հա մա գոր ծակ ցում է նաև Հու նաս տա նի, 
Բուլ ղա րիա յի բու հե րի ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ նե-
րի հետ: Հու նաս տա նի հետ սկսել ենք գոր ծակ ցութ յու նը, 
նա խա տե սում ենք  վե րա պատ րաս տել բա նա կի սանհ-
րա հան գիչ ներ: Ար դեն ա ռա ջարկն ու ղարկ վել է, քննակ-
ման փու լում է»,-նշեց Վար դան Ծա տուր յա նը: Վեր ջերս 
Վար դան Ծա տուր յանն այ ցե լել է Հուն գա րիա յի մայ րա-
քա ղաք Բու դա պեշ տում գտնվող ՆԱՏՕ-ի ռազ մաբժ շա-
կա կան գե րա զան ցութ յան կենտ րոն: Նա այն տեղ ներ կա-
յաց րել է Հա յաս տա նի բժշկա կան մայր բու հի 100-ամ յա 
պատ մութ յու նը, կրթա գի տա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
« Ղա զախս տա նից եր կու վի րա բույժ՝  Աս տա նա յի, Ալ մա 
Ա թա յի  ռազ մա կան հոս պի տալ նե րի վի րա բու ժա կան բա-
ժան մունք նե րի ղե կա վար նե րը, հետ բու հա կան կրթութ յան 
ծրագ րով 2018-ին վե րա պատ րաստ վե ցին մեր ֆա կուլ տե-
տում: Ն րանք մեծ տպա վո րութ յուն նե րով մեկ նե ցին Հա-
յաս տա նից, ստա ցան ԵՊԲՀ-ի հա վաս տագ րեր»,-ա սաց 
Վար դան Ծա տուր յա նը: Նա նաև նշեց, որ ՆԱՏՕ-ի ան-
դամ երկր նե րի ի րենց գոր ծըն կեր նե րին ներ կա յաց րել են 
հա մա գոր ծակ ցութ յան՝ զո րա վար ժութ յուն նե րին մաս նակ-
ցութ յան վե րա բեր յալ ա ռա ջարկ նե րի փա թեթ: « Կար ծում 
եմ՝ այդ զո րա վար ժութ յուն նե րին կընդգրկ վի ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կուլ տե տի ամ բողջ անձ նա կազ մը՝ կուր սան տա-
կան, նաև` դա սա խո սա կան: Հու նաս տա նում մա յի սին մեր 
դա սա խոս նե րը կմաս նակ ցեն բժշկա կան մեծ կոն ֆե րան-
սի: Իսկ մեր կուր սանտ նե րը Հու նաս տա նում կմաս նակ ցեն 

ի րենց ռազ մաբժշ կա կան հա մալ սա րա նում անց կաց վող 
երկ շա բաթ յա ստա ժա վոր ման աշ խա տանք նե րին»: Փոր-
ձի փո խա նակ ման ծրագ րերն, ըստ Վար դան Ծա տուր յա-
նի, շատ են: ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը նաև 
հրա վի րել է  բժիշկ նե րի՝ վե րա պատ րաստ վե լու, փոր ձի 
փո խա նա կում անց կաց նե լու բժշկա կան հա մալ սա րա նի և 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան կլի նի կա կան հի վան-
դա նոց նե րում: « Մենք կա րող ենք փո խան ցել մեր փոր-
ձը՝ վի րա վոր զին վոր նե րին բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու 
հար ցե րում: Դա ևս ն րանց հե տաքրք րել է»,-նշեց Վար դան 
Ծա տուր յա նը: Ար տա սահ ման ցի գոր ծըն կեր ներն, ըստ 
Վար դան Ծա տուր յա նի, հե տաքրքր ված են Հայ րե նի քի 
պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի հնա րա վո-
րութ յուն նե րով, ցան կութ յուն են հայտ նել գալ, անց նել վե-
րա պատ րաս տում:  Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ղե կա-
վա րը նշեց, որ մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րին հրա վի րել 
են նաև հոկ տեմ բե րին սպաս վող բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի 100-ամ յա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վին: Հա յաս տա նի 
ռազ մաբժշ կա կան կրթա կան ծրագ րե րով հե տաքրքր ված 
են նաև Լե հաս տանն ու Ի րա նը: Չի բա ցառ վում՝ հայ մաս-
նա գետ նե րը պատ րաս տեն հնդիկ ռազ մա կան բժիշկ նե-
րի՝ այդ երկ րի բա նա կի հա մար: Վար դան Ծա տուր յանն 
ընդգ ծում է, որ Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը գոր ծակ-
ցութ յան հա մար բաց է բո լոր երկր նե րի հա մար: Նա կար-
ևոր է հա մա րում կրթութ յան մի ջազ գա յին ին տեգ րու մը: 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը մի ջազ գա յին լայն հա մա-
գոր ծակ ցութ յան ծրագ րե րին զու գա հեռ՝ կընդ լայ նի նաև 
ու սում ա կան պայ ման ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
Քն նարկ վում է նոր հար կա բա ժին, լրա ցու ցիչ սեն յակ ներ 
ստեղ ծե լու նա խա գի ծը: 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից, 
ըստ Վար դան Ծա տուր յա նի,  մի ջազ գա յին գոր ծակ ցութ-
յան ծրագ րով ֆա կուլ տե տում կսո վո րի մոտ 30 ու սա նող:

Հե ղի նակ՝ ՄԱ ՅԱ ԽԱ ՉԱՏՐ ՅԱՆ

ԵՊԲՀՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄԷ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հարցազրույց



« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 
նյար դա վի րա բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի կաթ ված նե րի բուժ-
ման մաս նա գի տաց ված կենտ րո նի նյար դա վի րա բույժ 
Ս ևակ Բա դալ յա նը շա տե րին է հայտ նի՝ որ պես ե րի տա-
սարդ և փոր ձա ռու բժիշկ: Չ նա յած ե րի տա սարդ տա րի քին՝ 
նա տար բեր բարդ վի րա հա տութ յուն նե րի արդ յուն քում բազ-
մա թիվ կյան քեր է փրկել:

Ս ևակ Բա դալ յա նը մաս նա գի տութ յունն ընտ րել է դա-
սըն կե րոջ հայ րի կի օ րի նա կով: « Նա ներ կա յա նա լի բժշկի 
կեր պար էր, որն ինձ ո գեշն չել է բժշկի մաս նա գի տութ յունն 
ընտ րե լու հար ցում»,-նշում է նա՝ ա վե լաց նե լով, որ նյար-
դա վի րա բու ժութ յու նը, որ պես մաս նա գի տա ցում, ընտ րել է 
4-րդ կուր սում, երբ ծա նո թա նում էին ու ղե ղի ա նա տո միա-
յին, ֆի զիո լո գիա յին: «Ն յա րա դա վի րա բու ժութ յան ցիկլն 
անց նե լուց հե տո՝ ե րեք օր վա ըն թաց քում այս ուղ ղութ յու նը 
գրա վեց ինձ: Ու ղե ղը միշտ ե ղել է ա ռեղծ ված նե րով և գաղտ-
նիք նե րով լի, քիչ ու սում ա սիր ված, ին չը նույն պես գրա վիչ 
է դարձ նում մաս նա գի տութ յու նը»,-կար ծում է նյար դա վի րա-
բույ ժը:

Անդ րա դառ նա լով մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յա նը՝ նշում է, որ բա ժան մուն քում տա-
րեց տա րի ա վե լա նում է վի րա հա տութ յուն նե րի քա նա կը: « Նա խորդ և  այս տա րի մոտ 250 
վի րա հա տութ յուն է ի րա կա նաց վել, ո րոն ցից գե րակշ ռում են գլխու ղե ղի ա նո թա յին հի վան-
դութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ վի րա հա տութ յուն նե րը՝ անև րիզ մա ներ, ի շե միկ ին սուլտ ներ, 
ա վե լի քիչ քա նա կութ յամբ՝ ող նա շա րի ճող վածք ներ, գլխու ղե ղի ու ռուցք ներ, վաս վածք-
ներ»,-ընդգ ծում է նա:

Ս ևակ Բա դալ յա նի խոս քով՝ ա մեն ան գամ վի րա հա տութ յան գնա լիս միակ ան հանգս տութ-
յունն այն է, որ ա մեն բան կա տար վի պատ շաճ և հի վան դի մոտ վի ճա կի վա տա ցում չլի նի: 
«Իմ կող մից կա տար ված ա մե նաեր կար վի րա հա տութ յու նը տևել է մոտ 9 ժամ. ող նու ղե ղի 
բնա ծին ա րա տի բարդ վի րա հա տութ յուն էր՝ զու գակց ված ու ռուց քով և  ող նու ղե ղի եր կա տու-
մով»,-հի շում է բժիշ կը:

Խո սե լով բժիշկ-պա ցիենտ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը մա սին՝ ա սում է, որ վի րա հա տութ-
յուն նե րից հե տո պա հանջ վում է եր կա րատև դի նա միկ հսկո ղութ յուն՝ 2-3 տա րի պետք է պա-
հա պա նել կա պը պա ցիենտ նե րի հետ: « Քա նի որ եր կա րատև է շփու մը, այդ կա պը պա ցիենտ-
բժիշկ հա րա բե րութ յու նից հա ճախ վե րա փոխ վում է ըն կե րա կան կա պի»,-հա վե լում է նա:

Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի նյար դա վի րա բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի կաթ ված նե րի 
բուժ ման մաս նա գի տաց ված կենտ րո նը տա րա ծաշր ջա նա յին նշա նա կութ յուն ու նի և  ա ռա-
ջինն ու միակն է Հա յաս տա նում: Կենտ րո նը բա ցա ռիկ է նաև նրա նով, որ այս տեղ ի րա կա-
նաց վում են ոչ միայն բու ժա կան, այլև կրթա կան աշ խա տանք ներ: « Լի նե լով հա մալ սա րա-
նա կան կլի նի կա յի աշ խա տա կից՝ ես և  իմ գոր ծըն կեր ներն ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում 
ենք մի ջազ գա յին կենտ րոն նե րի հետ, տա րե կան 1-2 ան գամ անց նում ենք եր կա րատև վե-
րա պատ րաս տում եր, ինչ պես նաև եվ րո պա կան գրե թե բո լոր մի ջազ գա յին կոն ֆե րանս նե-
րին ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ենք ու նե նում: Նե րա նո թա յին վի րա բու ժութ յան պա րա գա յում 
կա րող եմ ա սել, որ մեր հնա րա վո րութ յուն նե րը չեն զի ջում եվ րո պա կան փոր ձին՝ տեխ նի-
կա կան, նյու թա կան, ինչ պես նաև վի րա հա տութ յուն նե րի ծա վա լով: Վի րա հա տութ յուն նե րը 
կա տար վում են այն նույն մի ջոց նե րով, ինչ Եվ րո պա յում»,-նշում է նյար դա վի րա բույ ժը՝ ընդգ-
ծե լով, որ վի րա բու ժա կան արդ յունք նե րը ևս հա մե մա տե լի են այդ կենտ րոն նե րի արդ յունք-
նե րի հետ:

Ս ևակ Բա դալ յանն ա վե լի քան եր կու տա րի է մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը հա մա-
տե ղում է դա սա խո սա կան աշ խա տան քի հետ՝ դա սա վան դե լով հիմ ա կա նում անգ լա խոս ու-
սա նող նե րին: « Փոր ձում ենք տե սա կան գի տե լիք նե րի հետ մեկ տեղ ու սա նող նե րին փո խան-
ցել գործ նա կան հմտութ յուն ներ: Մեր հի վանդ նե րի օ րի նակ նե րով ներ կա յաց նում ենք բո լոր 
հի վան դութ յուն նե րը և հ նա րա վո րութ յուն ենք ըն ձե ռում որ պես զի ու սա նող նե րը մաս նակ ցեն 
վի րա հա տութ յուն նե րին»,-ա սում է բժիշ կը՝ հա վե լե լով, որ, ցա վոք, նյար դա վի րա բու ժութ յունն 
այն քան էլ գրա վիչ մաս նա գի տութ յուն չէ ու սա նող նե րի հա մար, քա նի որ պա հան ջում է շատ 
է ներ գիա լավ մաս նա գետ դառ նա լու հա մար, եր կա րատև ու սում ա ռութ յուն, ո րը մեծ ջան քեր 
է խլում նաև մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում՝  հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան 
ա ռու մով:

Հեղինակ ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ Մ ԽԻ ԹԱՐ ՅԱ Ն

ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԵԾՋԱՆՔԵՐԷՊԱՀԱՆՋՈՒՄ.

ՍԵՎԱԿԲԱԴԱԼՅԱՆ
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Ուսանողի անկյուն

ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի մա սին պատ մող շար քը շա րու նա կե լով՝ այս ան գամ անդ-
րա դար ձել ենք ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 2-րդ  կուր սի ու սա նո ղու-
հի  Զի նաի դա  Շահ նա զար յա նին:  Զի նաի դան ծնվել է  Տա վու շի մար զի Այ րում 
հա մայն քի Պտ ղա վան գյու ղում։ 2017 թվա կա նին ըն դուն վել է ԵՊԲՀ։ Ու սա նո-
ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան (ՈւԳԸ) ան դամ ակ տի վո րեն մաս նակ ցել և 
 շա րու նա կում է մաս նակ ցել ՈւԳԸ կեն սա բա նութ յան, օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ-
յան և հ յուս վա ծա բա նութ յան ամ բիոն նե րում անց կաց վող գի տա կան խմբակ նե-
րի աշ խա տանք նե րին և  հե տա զո տութ յուն նե րին։

«Ա մեն տա րի հա մալ սա րա նում անց կաց վում է « Գի տութ յան շա բաթ»՝ «Science 
Week»-ը, ո րի ժա մա նակ ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն ներ կա յաց նե լու 
գի տա կան խմբակ նե րում ի րենց կա տա րած հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը։ 
Ես ևս  ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն եմ ու նե ցել Science Week-ե րին, ո րոնց ըն թաց քում 
ու նե ցել ենք բազ մա թիվ հան դի պում եր ան վա նի բժիշկ նե րի և  գիտ նա կան ներ 
հետ, ով քեր  կիս վել են փոր ձով և դր վագ ներ ներ կա յաց րել ի րենց ան ցած ճա նա-
պար հից, ո րոնք ո գեշն չող ու պար տա վո րեց նող են »,- պատ մում է  Զի նաի դան։ 

 Լի նե լով ՈւԳԸ-ի ան դամ, նա մաս նակ ցել է մի շարք հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րի` ստա նա լով նոր գի տե լիք ներ: ՈւԳԸ-ի շրջա նակ նե րում ծա նո թա ցել է 
տար բեր դա սա խոս նե րի, բարձր կուր սե րի ու սա նող նե րի հետ, ով քեր կիս վել են 
ի րենց փոր ձով:

«Բ ժիշկ և  գիտ նա կան. հա ճախ որ պես հո մա նիշ ներ են օգ տա գործ վում այս բա-
ռե րը: Չ նա յած ծայ րաս տի ճան տար բե րութ յուն նե րին՝ իմ ներ քին հա մոզ մունքն է, 
որ մե կը մյու սից է բխում:  Բո լոր գիտ նա կան նե րը չէ, որ կա րող են լի նել բժիշկ, 
բայց յու րա քանչ յուր բժիշկ պետք է ո րոշ չա փով լի նի նաև գիտ նա կան»,- հա վե-
լում է  Զի նաի դան:

 Հա մալ սա րա նում դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րից չի ա ռանձ նաց նում  որ ևը մե-
կը, քա նի որ յու րո վի է մո տե նում յու րա քանչ յուր ա ռար կա յի ու սում ա սիր մա նը: 
Ն րա խոս քով՝ ու սա նո ղա կան կյան քը՝ չնա յած  ծան րա բեռն վա ծութ յա նը, շատ 
հե տաքր քիր ու բո վան դա կա լից է անց նում:  Ցան կա ցած բան, ո րը ար վում է սի-
րով, թող նում է բա վա կա նութ յան զգա ցո ղութ յուն։

 Ա պա գա բժիշկն ա զատ ժա մա նակ գրքեր է կար դում, եր գում ու կի թառ նվա-
գում, նաև զբաղ վում է սպոր տով։

«Ան ցած ու սում ա կան տա րում հա մալ սա րա նա կան 
ըն կեր նե րիս հետ ստեղ ծե ցինք «DNA music project»-ը, 
ո րը հա մախմ բում է տա ղան դա վոր ու սա նող նե րին, 
ո րոնք կա րո ղա նում են ինք նար տա հայտ վել ե րաժշ տութ-
յան մի ջո ցով»,- ընդգ ծում է  Զի նաի դա  Շահ նա զար յա նը։ 
 Նա գտնում է, որ բժշկա գի տութ յու նը ու նի շատ բա ցա-
հայտ ված և չ բա ցա հայտ ված կող մեր և ն րա մե ծա գույն 
ցան կութ յունն է այս ո լոր տում կա տա րել նոր բա ցա հայ-
տում եր և  ու սում ա սի րութ յուն ներ:

 «Ին չու՞ եմ ընտ րել բժշկի մաս նա գի տութ յու նը։  Հարց, 
ո րի պա տաս խա նը կդժվա րա նամ հստակ տալ։ Ա սածս 
ու նի մի պարզ պատ ճառ՝ բժիշկ լի նե լը միայն մաս նա-
գի տութ յուն չէ, այն նաև ապ րե լաձև է, նպա տակ, ո րին 
հաս նե լու հա մար պատ րաստ ես ներդ նել ամ բողջ ուժդ, 
է ներ գիադ, կյանքդ՝ դառ նա լով նվիր յալ բժիշկ»,-ա սում 
է 2-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հին: Ա ռա ջի կա յում ևս  նա նա-
խա տե սում է բաց չթող նել հա մալ սա րա նում անց կաց վող 
ա մե նա տար բեր, այդ թվում գի տա կան մի ջո ցա ռում ե րը:

 Հե ղի նակ  ՏԱԹԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ

ԲԺԻՇԿԼԻՆԵԼԸՈՉՄԻԱՅՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԷ,ԱՅԼԵՎ՝

ԱՊՐԵԼԱՁԵՎ.ՎՍՏԱՀԵՑՆՈՒՄԷ
ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿԸ



ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՔԱՅԼԵՐԸ՝

ԶԱՐԳԱՑՈՂՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻՆ

ՀԱՎԱՍԱՐ

Ֆի զիո լո գիա յի զար գա ցում ա նընդ հատ գոր ծըն թաց 
է, որն ա մեն տա րի նո րա նոր գի տա կան բա ցա հայ տում-
նե րի է հան գեց նում, ո րի պատ ճա ռով էլ այս ո լոր տի գի-
տե լիք նե րը շա րու նա կա բար լրաց նե լու անհ րա ժեշ տութ-
յուն է ա ռա ջա նում:

ԵՊԲՀ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նը ոչ միայն բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի պատ մութ յան մի ան բա ժա նե լի բա-
ղադ րիչն է, այլև իր մեծ ա վանդն ու նի հայ կա կան ֆի-
զիո լո գիա յի զար գաց ման գոր ծում: Ամ բիո նի վա րիչ, 
պրո ֆե սոր Դ.Ն. Խու դա վերդ յա նը մշտա պես ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն է հա մա րել ժա մա նա կա կից ֆի զիո լո գիա յի 
հետ հա մա չափ ըն թա նալն ու ամ բիո նում դա սա վանդ-
վող նյու թե րի շա րու նակ ար դիա կա նա ցու մը: Հենց ժա-
մա նա կա կից ֆի զիո լո գիա յի նոր բա ցա հայ տում երն 
ու սում ա սի րե լուն էր միտ ված գի տա կան ա կում բի գոր-
ծու նեութ յան վե րա կանգ նու մը, ո րի ան դա մը դառ նա լու 
ցան կութ յուն են հայտ նել տասն յակ ու սա նող ներ:

Ձեզ ենք ներ կա յաց նում այդ ու սա նող նե րից մե կի՝ 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 221 խմբի ու սա-
նող Ա հա րոն Ծա տուր յա նի հոդ վա ծը: Ա պա գա բժիշկն 
անդ րա դառ նում է գի տա կան ա կում բի գոր ծու նեութ-
յունն ու նշա նա կութ յու նը:

«Ա կում բի հա մա կար գող, ա վագ դա սա խոս Կա րի նե 
Մել քում յա նին հա ջող վել է ա կում բի հան դի պում ե րը 
վե րա ծել ա մե նա հե տաքր քիր գի տա կան բա նա վե ճե րի 
և ժա մա նա կա կից ո ճով քննար կում ե րի: Ու սա նող նե րի 
հա մար հենց այս ե ռան դը վա րա կիչ դար ձավ, և կարճ 
ժա մա նակ հե տո սկսե ցին հա մա գոր ծակ ցել Կա րի նե 
Մել քում յա նի հետ՝ զե կույց ներ պատ րաս տե լու և  օ տա-
րա լե զու գրա կա նութ յան ա մե նաար դի աղբ յուր ներն 
ու սում ա սի րե լու գոր ծում: Շա տե րին այս քան հա մա-
պար փակ գի տա կան հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րութ յուն տրվեց ա ռա ջին 
ան գամ, և  այս ա միս նե րի ըն թաց քում ա կում բի շրջա-
նակ նե րում ու սա նող նե րը հան դես ե կան բազ մա զան 

զե կու ցում ե րով, ո րոնց ամ փոփ մա նը մշտա պես մաս-
նակ ցում էր նաև դա սա խոս Հեր մի նե Աբ րա համ յա նը:

Դեկ տեմ բե րի 20-ը հատ կա պես կար ևոր օր էր գի տա-
կան ա կում բի հա մար: Ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի պրո-
ֆե սոր Հ.Ա. Հաս րաթ յա նը, կար ևո րե լով ե րի տա սարդ 
սերն դին ամ բիո նի աշ խա տանք նե րում ներգ րա վե լու 
գա ղա փա րը, հան դես ե կավ նա խա ձեռ նութ յամբ՝ այս 
կի սամ յա կի ֆի զո լո գիա յի վեր ջին դա սա խո սութ յու նը 
զի ջե լով ա կում բա կան նե րին: Գի տա կան ա կում բի ա ռա-
վել ակ տիվ մաս նա կից ներ Հ րակ Թո րո սեա նը, Էլ մի րա  
Գ ևորգ յա նը, Ար ևիկ Քո չար յա նը, Է լի զա Վար դան յա նը, 
Սա թեն Խա չիկ յա նը, Աստ ղիկ Հա րութ յուն յա նը և Ա հա-
րոն Ծա տուր յա նը ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սո-
րա դա սա խո սա կան կազ մին և հա մա կուր սե ցի նե րին 
ներ կա յաց րին մար դու ի մու նա յին հա մա կար գի և դ րա 
ընկ ճում ե րի, հե մո պոե զի խան գար ման հիմ քում ըն կած 
ֆի զիո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը և  այդ ո լորտ նե րում գի տա կան վեր ջին նվա-
ճում ե րը: Պետք է ար ձա նագ րել, որ ներ կա նե րը մեծ 
հե տաքր քա սի րութ յամբ հետ ևում էին զե կու ցում ե րի 
ըն թաց քին:

Ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ պրո ֆե սոր Դ.Ն. Խու-
դա վերդ յա նը ներ կա նե րին ուղղ ված իր եզ րա փա կիչ 
խոս քում նշեց. « Գի տա կան աշ խա տան քով զբաղ վե լը 
չա փա զանց խրա խու սե լի է, սկսած դեռևս ցածր կուր սե-
րից: Ես շատ բարձր եմ գնա հա տում ձեր՝ ա ռա ջին քայ-
լեր ա նե լու կամ քը ֆի զիո լո գիա յի նման յու րա հա տուկ և 
բժշ կի հա մար կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող գի-
տութ յան աս պա րե զում: Հա ճե լիո րեն տպա վոր ված եմ 
զե կույց նե րը ներ կա յաց նե լիս ձեր թի մա յին աշ խա տան-
քով, ու սա նող նե րիդ խոս քում նկա տե լի էին ան գամ դա-
սա խո սա կան տա ղան դի նա խադր յալ ներ և  ես հու սով 
եմ, որ նաև ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նում ձեռք բե րած փոր-
ձը կնպաս տի ա պա գա յում ձեր՝ որ պես գիտ նա կան նե րի 
ձևա վոր մա նը և  ին չու ոչ ան գամ Նո բել յան մրցա նակ նե-

րի ար ժա նա նա լուն»:
Պ րո ֆե սոր Խու դա վերդ յանն ամ բիո նի 

կող մից զե կու ցող նե րին պարգ ևատ րե լով 
շնոր հա կա լագ րե րով՝ հի շեց րեց նաև գի-
տա կան աշ խա տանք ներ տպագ րե լու հնա-
րա վո րութ յան մա սին և հոր դո րեց՝ ա ռա վել 
ակ տի վո րեն մաս նակ ցել ա կում բի աշ խա-
տանք նե րին: 

Իսկ վեր ջում, որ պես ե րի տա սար դա կան 
ստեղ ծա գործ մտքի դրսևո րում, ներ կա նե-
րին բա ժան վե ցին շո կո լա դա յին «դե ղա-
հա բեր»՝ նշված օգ տա գործ ման դե ղա տոմ-
սով, ո րոնք Պ լա ցե բո յի է ֆեկ տի հի ման վրա 
կօգ նեն ու սա նող նե րին հա ջող հանձ նել 
ա ռա ջի կա քննաշր ջա նի « Ֆի զիո լո գիա» 
ա ռար կա յի քննութ յու նը»,-գրում է Ա հա րոն 
Ծա տուր յա նը:
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 Շա րու նա կում ենք ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց նել ԵՊԲՀ սո-
վո րող նե րին ու ե րի տա սարդ բժիշկ-գիտ նա կան նե րին։ 

Աս պի րանտ  Սամ վել  Բար դակչ յա նը միշտ հե տաքրքր ված 
է ե ղել տար բեր եր ևույթ նե րի ա վե լի խո րը ըմբռն մամբ, փոր-
ձե լով ա մեն ինչ ա ռա վել հիմ ո վին հաս կա նալ ու պատ կե-
րաց նել։ «Ի սկզբա նե, նույ նիսկ մինչև ԵՊԲՀ ըն դուն վե լը, 
մտա ծել եմ, որ զբաղ վե լու եմ ոչ միայն կլի նի կա կան, այլև 
գի տա կան գոր ծու նեութ յամբ։  Կար ծում եմ, որ մեկն օգ նում 
է մյու սին, աշ խա տանքն ա վե լի հե տաքր քիր ու բազ մա բո-
վան դակ դարձ նում»,-ընդգ ծում է ե րի տա սարդ բժիշկ-գիտ-
նա կա նը։

 Նա սո վո րել է  Ֆիզ մաթ դպրո ցում։ 9-րդ և 10-֊րդ 
 դա սա րան նե րում մաս նակ ցել է քի միա յի մի ջազ գա յին օ լիմ-
պիա դա նե րի։ 10-րդ  դա սա րա նում  Մեն դե լեև յան օ լիմ պիա-
դա յում շա հել է բրոն զե, իսկ մի ջազ գա յին օ լիմ պիա դա յում՝ 
ար ծա թե մե դալ։ Դպ րոցն ա վար տել է ոս կե մե դա լով։ 2007 
թ. ըն դուն վել է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ։ 
« Բարձր ա ռա ջա դի մութ յան հա մար 2-րդ  կուր սից ստա ցել 
եմ  Յախ շի բեկ յա նի ան վան կրթա թո շակ, իսկ 5-րդ  կուր սում՝ 
նաև Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան խրա խու սա կան կրթա թո-
շակ։ 2014թ. ըն դուն վել եմ օր դի նա տու րա՝ ու ռուց քա բա-
նութ յան գծով։ 2017թ. ա վար տել եմ օր դի նա տու րան և  նույն 
թվա կա նին սկսել աս պի րան տու րան նույն ամ բիո նում՝ 
պրո ֆե սոր  Տա նան յա նի ղե կա վա րութ յամբ»,- ման րա մաս-
նում է  Սամ վել  Բար դակչ յա նը։

 Մաս նա գե տը, չնա յած ե րի տա սարդ տա րի քին, հա րուստ 
մաս նա գի տա կան ճա նա պարհ է ան ցել։ Ն րա գի տա կան հե-
տա զո տութ յան թե ման նվիր ված է կո լո ռեկ տալ քաղց կե ղի 
դե ղո րայ քա յին (քի միա թե րապև տիկ և  թի րա խա յին) բուժ-
մա նը։ Այս ըն թաց քում բժիշկ-գիտ նա կա նը մաս նակ ցել է 
բազ մա թիվ մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով ե րի՝  Հա յաս տա նում 
և  հայ րե նի քի սահ ման նե րից դուրս, ներ կա յաց նե լով պոս-
տեր ներ և  բա նա վոր զե կույց ներ։

Աշ խա տել է « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցի քի միա թե րա պիա յի բա ժա մուն քում, իսկ այժմ աշ-
խա տում է  Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ րո-
նի մե ծա հա սակ նե րի քի միա թե րա պիա յի բաժ նում՝ նույն 
կենտ րո նում ղե կա վա րե լով ե րե խա նե րի ԿՆՀ ու ռուցք նե րի 
մուլ տի դիս ցիպ լի նար խում բը։ Ա ռա ջի կա յում պլա նա վո րում 
է մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի խո րաց ման նպա տա-
կով վե րա պատ րաս տում եր անց նել ար տերկ րում։

 Պատ րաս տեց  ՏԱԹԵ ՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԸ

ՑԱՆԿԱՑԱԾԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ,

ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ՝ԽՈՐԸ,

ՄԱՆՐԱԿՐԿԻՏ,ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԷ



«ԴԻՄԱԿՆԵՐ»

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԲԸ

ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՆԻՆՈՐ

ԲԵՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը, բժշկա կան կրթութ յու նը յու րաց նե լուն զու գա-
հեռ, շա րու նա կում են մշա կու թա յին կյան քում ևս  ակ տիվ գոր ծու նեութ-
յուն ծա վա լել, այդ պի սով ոչ միայն ոգ ևո րիչ օ րի նակ դառ նալ ու սա նո-
ղութ յան հա մար, այլև հարս տա նալ և  ի մաս տա վոր վել գի տե լիք նե րով: 

2018 թվա կա նի փետր վա րին հիմ ադր ված՝ ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի « Դի մակ ներ» թա տե րա կան ա կում բը մշա կու թա յին 
ար ժեք ներ փո խան ցող լա վա գույն օ րի նակն է բու հում: Ա կում բի նպա-
տակն է ու սա նո ղութ յա նը դարձ նել մոտ ու հա ղոր դա կից ար վես տի՝ ոչ 
միայն այն պի սի վեհ ճյու ղին, ինչ պի սին թատ րոնն է, այլև կի նո յին և  
ե րաժշ տութ յա նը, քա նի որ բա ցի թա տե րա կան բե մադ րութ յուն նե րից 
ա կում բը նկա րա հա նում է կար ճա մետ րաժ ֆիլ մեր:

« Դի մակ ներ» թա տե րա կան ա կում բը, ո րի կազ մում կա 15-ից ա վել 
շնոր հա լի ու սա նող, հիմ ադ րել և  ղե կա վա րում են նյար դա վի րա-
բու ժութ յան կլի նի կա կան օր դի նա տոր Էռ նեստ  Հով հան նիս յա նը և 
 ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ին տերն  Սի մոն  Սա հար յա նը: 

Ա կում բը ստեղ ծա գոր ծում է ռեա լիզ մի ժան րում՝ ար տա ցո լե լով ի րա-
կա նութ յու նը հի պեր ռեա լիզ մի, եր բեմ նաև աբ սուր դի մի ջո ցով. նրանց 

հե ղի նա կա յին պիես նե րը լի են սուր սո ցիա լա կան հար ցե րի քննարկ-
մամբ և  մարդ կա յին հո գու ա րատ նե րի վեր լու ծութ յամբ: 

Էռ նեստ  Հով հան նիս յա նը նշեց, որ ա կում բի ա ռա ջին՝ «Ան դեմ դա-
տա րան» ներ կա յա ցու մը բե մադր վել է 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-
ին, ինչն ի րե նից ներ կա յա ցա նում էր սյուր ռեա լիս տա կան դրա մա: Այս 
ներ կա յա ցու մից հե տո ա կում բը հա մալր վել է նոր ան դամ ե րով: 

Երկ րորդ ներ կա յա ցու մը, ո րը նվիր ված էր  Մեծ Ե ղեռ նի 104-րդ 
 տա րե լի ցին, ա կում բը հան դի սա տե սի դա տին հանձ նեց 2019 թվա կա նի 
մա յի սի 7-ին:  Պիե սը կոչ վում էր « Մար դաս պա՞ն եմ» և  ներ կա յաց նում 
էր հայ վրի ժա ռու  Սո ղո մոն  Թեհ լեր յա նի դա տա վա րութ յու նը: Ա կում բի 
դե րա սան նե րի հու զիչ խաղն ու հա յոց պատ մութ յան այդ է ջի գրե թե դո-
կու մեն տալ վե րար տադ րում ի րենց ար ժա նի գնա հա տա կա նը ստա-
ցան հան դի սա տե սի աչ քե րում. ոչ ոք ան տար բեր չմաց այդ օ րը:

Այ նու հետև ա կում բը ներ կա յա ցավ նոր՝ «Ան կում եր» կոչ վող շար-
քով, ո րի մեջ մտնում էին « Թա կար դում» կար ճա մետ րաժ ֆիլ մը, 
« Թե րութ յուն ներ» պսի խոդ րա ման և «Ա րատ ներ» տրա գի կո մե դիան:
« Թե րութ յուն նե րի» պրե միե րան տե ղի ու նե ցավ ան ցած տար վա դեկ-
տեմ բե րի 13-ին:  Պիե սում, ըն տա նե կան ար ժեք նե րի պրիզ մա յի մի-
ջով, քննարկ վում էին մար դուն տան ջող հար վերժ ան լու ծե լի հար ցեր 
և տր վում էր կյան քի ի մաս տի յու րա հա տուկ՝ «թե րութ յան» բնու թա-
գիր: Ա պա գա բժիշկ նե րը դե րա սա նի վար պե տութ յամբ ներ կա յաց րին 
այն թե րութ յուն նե րը, ո րոնք շրջա պա տում են մեզ, և  այն ար ժեք նե րը, 
ո րոնք ար ժեզրկ վել են:  Ներ կա յաց ման գլխա վոր հե րո սը բժիշկ էր, ով 
կնոջ հետ ան կեղծ զրույ ցի բռնվե լով՝ վեր էր հա նում նաև ըն տա նե կան 
խնդիր նե րը, ապ րում երն ու հա վա տա րիմ մա լու պատ կե րա ցում ե-
րը, ո րոնց ներ սում ևս  մութ անկ յուն ներ կան: Պիե սի ա վար տին՝ գա լով 
ընդ հա նուր հայ տա րա րի, հե րոս նե րը հաս կա նում են, որ ա ռանց սի րե-
լիի կյանքն ի մաս տա զուրկ է:

Չ նա յած բա վա կա նին ծանր մթնո լոր տին, ո րը ստեղ ծում էր պիե սը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ հան դի սա տե սը մաց գոհ և  հե ռա ցավ դահ լի ճից՝ իր 
հետ տա նե լով մտա ծե լու մի քա նի թե մա: 

Էռ նեստ  Հով հան նիս յա նի խոս քով՝ « Դի մակ ներ» թա տե րա կան 
ա կում բը կշա րու նա կի իր աշ խա տան քը՝ ներ կա յաց նե լով նոր բե մադ-
րութ յուն ներ և  ֆիլ մեր:
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ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը շա րու նա կում են ակ տի վո րեն մաս նակ-
ցել մշա կու թա յին կյան քին:

« Խոյ» ազ գա յին պա րի խում բը, որն իր շուրջն է հա մախմ բել 
բազ մա թիվ ե րի տա սարդ նե րի և  աղ ջիկ նե րի, ար դեն հասց րել է 
սի րե լի դառ նալ:

 Պա րի խմբի ան դամ, ԵՊԲՀ ու սա նող  Խո րեն Ա միր խան յա նը 
նշեց, որ խմբի ան դամ երն ա նընդ հատ ա վե լա նում են, ին չը 
շատ ոգ ևո րող փաստ է, քա նի որ կա րո ղա նում են խթան հան-
դի սա նալ, որ ու սա նո ղութ յան շրջա նում ա ճի հե տաքրք րութ յու-
նը ազ գա յին մշա կույ թի նկատ մամբ։

«Գ րե թե մեկ տա րի ա ռաջ  Հա յար փի  Սա հակ յա նի կող մից 
կազ մա կերպ ված «Իմ տե սանկ յու նը» ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
խո սում էի ազ գա յին պա րար վես տի մա սին, փոր ձում էի իմ տե-
սանկ յու նից ներ կա յաց նել ազ գա յին պա րը։ Եվ իմ ըն կեր նե րի 
հետ մի պար պա րե ցինք այդ ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ու միտք 
ա ռա ջա ցավ` ու նե նալ խումբ, ո րը շա րու նա կա կան և  եր կա րատև 
գոր ծու նեութ յուն կծա վա լի հա մալ սա րա նի ներ սում։  Սա ե ղավ 
ա ռիթ, որ խում բը հիմ ադր վի։  Խում բը գոր ծում է 2019թ.-
ի փետր վա րից։  Հիմ ա կան և  կար ևո րա գույն նպա տա կը 
ազ գա յին պա րե րի և  եր գե րի տա րա ծում է»,-ա սաց նա՝  
ա վե լաց նե լով, որ խմբի ա ռա ջին հրա պա րա կա յին ե լույ-
թը փետր վար ամ սին էր, այ նու հետև՝ մա յի սին՝  Մա յիս յան 
ե ռա տո նին նվիր ված: Աշ խա տան քա յին և  հար սա նե կան 
պա րե րով հան դես ե կան վեր ջերս: 

Ներ կա յաց ված՝ « Բու լուլ», « Մա ծուն», « Վա նա ձկնորս», 
«12 ոտք», « Պու դու դի և  Ջամ բա րա մի», « Շա վա լի և  Խոշ 
բի լա զիկ», « Բա րի լու սո», « Մախ մուր աղ ջիկ», « Զինչ ու 
զինչ տամ լող վո րին» և  աշ խա տան քա յին, հար սա նե կան 
եր գերն ու պա րե րը մեկ ան գամ ևս  թույլ տվե ցին ներ կա-
նե րին ա վե լի մո տե նալ ազ գա յին ա կունք նե րին, այն եր-
գե րին, ո րոնք հայ մար դու ան բա ժան ու ղե կիցն են ե ղել, 
հարս տաց րել են հայ շի նա կա նի նե րաշ խար հը՝ հոգ ևոր և 
մ շա կու թա յին ար ժեք նե րով:  

« Խոյ» ազ գա յին պա րի խում բը, ո րը բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի սո վո րող նե րին հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում 
սո վո րել ազ գա յին պա րեր, ան վա նա կոչ վել է ի պա տիվ 
հայ մե ծա նուն բժշկա պետ Մ խի թար  Հե րա ցու ծննդա-
վայ րի՝ Ուր միա լճի մեր ձա կայ քի  Խոյ կամ  Հեր քա ղա քի։ 
Ան վա նա կոչ ման հա ջորդ պատ ճառն էլ այն է, որ հայ ժո-
ղո վուր դը դա րեր շա րու նակ խո յին երկր պա գել է որ պես 
տո տե մի՝ պաշ տա մուն քի ա ռար կա դար ձած կեն դա նու։

« Գա լիք տա րի ևս  նա խա տե սում ենք անց կաց րել մի-
ջո ցա ռում եր։  Փետր վա րի 14-ին` խմբի ձևա վոր ման 
մե կամ յա կի կա պակ ցութ յամբ և, ե թե հա ջող վի տա-
րազ ներ ձեռք բե րել՝ նաև գար նա նը, կու նե նանք մի ջո-
ցա ռում եր»,-ա սաց նա՝ իր շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե-
լով « Կա րին» ազ գա յին եր գի և  պա րի խմբի հիմ ա դիր 
և  գե ղար վես տա կան ղե կա վար  Գա գիկ  Գի նոս յա նին` 
պա րե րը սո վո րե լու հնա րա վո րութ յան, ինչ պես նաև ազ-
գա յին պա րե րի պահ պան ման և  տա րած ման գոր ծում 
կա տա րած ահ ռե լի աշ խա տան քի հա մար։

«ԽՈՅ»ԱԶԳԱՅԻՆՊԱՐԻ

ԽՈՒՄԲԸՀԱՍՑՐԵԼԷՍԻՐԵԼԻ

ԴԱՌՆԱԼԱՊԱԳԱ

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻԿՈՂՄԻՑ

Մշակույթ



Գ յու ղա կան հա մայն քում սո ցիա լա կան կյան քի զար գաց մա նը, 
ինչ պես նաև սո վո րող նե րի քա ղա քա ցիա կան գի տակ ցութ յան 
բարձ րաց մանն էր ուղղ ված 2018 թվա կա նին մեկ նար կած ու սա-
նո ղա կան հեր թա կան նա խա ձեռ նութ յու նը, ո րի շնոր հիվ կարճ 
ժա մա նակ ա ռաջ Տա վու շի մար զի սահ մա նա մերձ Չի նա րի գյու-
ղում գրա դա րան և քն նար կում ե րի սրահ բաց վեց։

«Ու սա նող նե րի հետ ո րո շե ցինք, որ մենք կա րող ենք որ ևէ հե-
ռա վոր գյու ղի դպրո ցա կան նե րի ու ե րի տա սարդ նե րի սո ցիա լա-
կան կյան քի ու առ հա սա րակ կյան քի ո րա կը բա րե լա վել, ե թե եր-
կու օր բու ֆետ չգնանք (խիստ պայ մա նա կան 1000-ա կան դրամ) 
ու այդ գու մա րը հան գա նա կենք։ Մ տահ ղա ցում այն քան վա րա-
կիչ էր, որ ճա նա պար հին ինձ, ինչ պես միշտ, միա ցան ար տա-
սահ ման ցի ու սա նող ներս (տար բեր ազ գե րից), այլ ան հատ նե րի 
ու կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ նաև ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու-
րադ յա նը, « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցը, «Ա յո»-ն, « Դա սա վան դի՛ր, 

Հա յաս տան»-ը,»,- պատ մում է նա խա ձեռ նութ յան հե ղի-
նակ, Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի դա-
սա խոս Հա յար փի Սա հակ յա նը, ում գնա հատ մամբ՝ հա ճե լի 
է ու ա ռա վել պա տաս խա նա տու, երբ գա ղա փար նե րի կյան-
քի կոչ ման հա մար այս քան մարդ է միա նում։

« Թեև բա վա կա նին բար դութ յուն ներ հաղ թա հա րե ցինք, 
բայց Չի նա րի գյու ղի գրա դա րան-քննար կում ե րի սրահն 
այլևս ի րո ղութ յուն է։ Կր թութ յու նը Չի նա րիում կար ևո րա-
գույն ու հիմ ա քա րա յին ար ժեք է։ Ի րա կա նում Չի նա րիի 
մար դիկ հե րոս ներ են ու հրա շա լի օ րի նակ ներ յու րա քանչ-
յու րիս հա մար։ Ն րանց աչ քե րում այն քան փայլ, ոգ ևո րութ-
յուն, պայ քար, տո կու նութ յուն, բա րութ յուն կար, որ չնա յած 
հե ռա վո րութ յանն ու ճա նա պար հա յին դժվա րութ յուն նե րին, 
հաս տատ է լի վե րա դառ նա լու ենք ու նոր ու ա վե լի վեհ գա-
ղա փար ներ կյան քի կո չե լու կամ քով։ Շ նոր հա կալ եմ բո լո-
րիդ հա վա տա լու ու ա ջակ ցե լու հա մար»,- հա վե լում է Հա-
յար փի Սա հակ յա նը։ Ն րա փո խանց մամբ՝ ու սա նող նե րը 
ոգ ևոր ված են հա ջող ված նա խա ձեռ նութ յու նից և  ա ռա ջի-

կա յում հա մա տեղ ու ժե րով սո-
ցիա լա կան նշա նա կութ յան այլ 
ծրագ րեր կփոր ձեն ի րա կա նաց-
նել։

ՉԻՆԱՐԻՈՒՄԳՐԱԴԱՐԱՆԻ

ԲԱՑՈՒՄԸ՝ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ

ԿԱՐԵՎՈՐՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ԵՊԲՀ վե րա նո րոգ ված մար զա դահ լի ճը բաց վեց 
ու սա նող նե րի և  դա սա խոս նե րի մաս նակ ցութ յամբ 
ֆուտ բո լա յին մրցա խա ղով: Ա պա գա բժիշկ նե րը և 
պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը՝ ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րութ յամբ, նո րա բաց մար-
զա դահ լի ճում ֆուտ բո լա յին խա ղով շնոր հա վո րե ցին 
բո լո րի կող մից այդ քան սպաս ված մար զա դահ լի ճի 
բա ցու մը, որ տեղ ստեղծ ված հիա նա լի պայ ման ներն 
ու սա նող նե րին թույլ կտան զբաղ վել տար բեր սպոր-
տաձ ևե րով և  ա վե լի բարձր արդ յունք ներ գրան ցել 
սպոր տա յին մրցում ե րին մաս նակ ցե լու ժա մա նակ:

 Նո րա բաց մար զա դահ լի ճում անց կաց վող՝ «ԵՊԲՀ 
ու սա նող ներն ընդ դեմ դա սա խոս նե րի» ա ռա ջին 
ֆուտ բո լա յին խաղն ա վարտ վեց 9:7 հաշ վով՝ պրո ֆե-
սո րա դա սա խո սա կան կազ մի հաղ թա նա կով:

ՀԻՄԱՆՈՐՈԳՎԱԾ

ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃՈՒՄ

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԸՀԱՂԹԵՑՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Սպորտ



ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը բժշկա կան կրթութ յու նը յու րաց նե լու 
հետ մեկ տեղ, ակ տի վո րեն ներգ րավ վում են տար բեր սպոր-
տաձ ևե րում և  մաս նակ ցում մրցում ե րի: Այս մա սին նշում է 
ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վո լեյ բո լի դա սա-
խոս, ՀՀ մի ջազ գա յին կար գի մրցա վար  Նա րեկ  Շի րին յա նը:

«Ե թե տա րի ներ շա րու նակ մենք ու նեինք դահ լի ճի խնդիր, 
հի մա դրա լու ծու մը գտնվել է. այժմ ու նենք մար զա գույ քով 
հա գե ցած, վե րա նո րոգ ված դահ լիճ: Ես հա մալ սա րա նում 
դա սա վան դում եմ 90-ա կան նե րից՝ սկզբում որ պես պրե պա-
րա տոր, այ նու հետև՝ վո լեյ բո լի դա սա խոս, պետք է նշեմ, որ 
սպոր տաձ ևի հան դեպ միշտ էլ հե տաքրք րութ յուն նկա տել եմ 
թե՛ տղա նե րի, թե՛ աղ ջիկ նե րի շրջա նում»,-ա սաց նա:

 Դա սա խո սի խոս քով՝ միշտ ե ղել են շատ լավ թի մեր, ո րոնք 
հա ջո ղութ յուն ներ են գրան ցել ու սա նո ղա կան մրցում ե րին և 
 պատ վա վոր հո րի զո նա կան ներ զբա ղեց րել:

« Բա ցի ու սա նո ղա կան մրցում ե րից, դա սա խոս նե րի 
միջև ևս  ա մեն տա րի հուն վա րին անց կաց վում են վո լեյ բո լի 
մրցում եր, ո րի ժա մա նակ միմ յանց հետ հան րա պե տութ յան 
բո լոր բու հե րի դա սա խո սա կան թի մերն են մրցում:  Մեր բու-
հի դա սա խո սա կան թի մը միշտ պատ վով է հան դես ե կել այդ 
մրցում ե րում »,-նշեց  Նա րեկ  Շի րին յա նը:

 Նաև ի րա վա բա նա կան կրթութ յուն ստա ցած դա սա խո սը 
նշում է, որ սպոր տի հան դեպ սե րը դեռ փոք րուց է ձևա վոր-
վել իր մեջ, այդ պատ ճա ռով էլ ընտ րել է երկ րորդ մաս նա գի-
տութ յու նը և  այժմ սպոր տա յին բազ մա թիվ հա ջո ղութ յուն ներ 
է հասց րել գրան ցել՝ հան դի սա նա լով հա յաս տան ցի մի ջազ-
գա յին կար գի միակ մրցա վա րը:

«Ես միակն եմ, ով  Հա յաս տա նը ներ կա յաց նում է ար տերկ-
րում, որ պես մրցա վար, մենք չու նենք հա վա քա կան 
թիմ, բայց ու նենք մի ջազ գա յին մրցա վար: Ս պա-
սար կել եմ ա կում բա յին խա ղեր, հա վա քա կան նե րի 
մա կար դա կով հան դի պում եր: «Ոս կե լի գա» մրցա-
շա րում ե ղել եմ Ավստ րիա յի և Ֆ րան սիա յի կա նանց 
ազ գա յին հա վա քա կան նե րի գլխա վոր մրցա վա րը: 
Իսկ դեկ տեմ բե րի 19-ին Իս րա յե լում վա րել եմ կա-
նանց չեմ պիոն նե րի լի գա յի ո րա կա վոր ման փու լի 
հան դի պու մը՝ տե ղի «ԿՖԱՐ ՍԱԲԱ» և հու նա կան 
ա կում բի մաս նակ ցութ յամբ»,-ա սաց նա՝ հա վե լե լով, 
որ շա րու նա կե լու է նպաս տել ինչ պես բու հում, այն-
պես էլ  Հա յաս տա նում վո լեյ բո լի զար գաց մանն ու 

ա ռա ջըն թա ցին:

ԵՊԲՀԴԱՍԱԽՈՍԸ՝ՎՈԼԵՅԲՈԼԻ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՄԻԱԿ

ՄՐՑԱՎԱՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ
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ՀՀ բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տութ յուն-
նե րի 20-րդ  հան րա պե տա կան մար զա կան խա ղե րի 
ծրագ րով Եր ևա նի ձյու դո յի և  սամ բո յի օ լիմ պիա կան 
ռե զեր վի մար զադպ րո ցում անց կաց վել է ձյու դո յի 
մրցա շար:

Մրց մա նը մաս նակ ցել են նաև ԵՊԲՀ ու սա նող-
նե րը, ո րոնք այս ան գամ ևս  հա ջո ղութ յուն ներ են 
գրան ցել՝ ար ժա նա նա լով ար ծա թե և բ րոն զե մե-
դալ նե րի:

 Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի 
ա վագ դա սա խոս, թի մի մար զիչ Ա շոտ  Հա կոբ յա նի 
հա մոզ մամբ՝ ու սա նող նե րի հա ջո ղութ յուն նե րը կլի-
նեն շա րու նա կա կան, քա նի որ ձյու դո յի թի մը վեր-
ջին տա րի նե րին տար բեր ա ռաջ նութ յուն նե րի է 
մաս նակ ցել՝ շա հե լով 2 ոս կե, 8 ար ծա թե և 12 բրոն-
զե մե դալ ներ: 

Ն շենք, որ ձյու դո յի մրցում ե րին մաս նակ ցել 
են Է միլ Իս րա յել յա նը, Հ րանտ  Խա չատր յա նը, 
Հ րանտ Ս տե փան յա նը,  Տիգ րան  Սարգս յա նը, 
 Հով հան նես  Զո րօղլ յա նը,  Ժո րա Մ խի թար յա նը, 
 Տիգ րան  Մար տի րոս յա նը,  Հա կոբ  Ծա տուր յա նը, Անդ րեյ Ու ռում-
յա նը,  Նա րեկ  Հա րութ յուն յա նը, Ե նոք  Գաս պար յա նը և Անդ րա նիկ 
 Սա հակ յա նը:

ՄԵԴԱԼՆԵՐ՝ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՁՅՈՒԴՈՅԻՄՐՑԱՇԱՐՈՒՄ

Սպորտ





Rector Armen Muradyan and Ambassador of India 
to the Republic of Armenia Kishan Dan Dewal cer-
emoniously conferred certificates upon Indian stu-
dents at YSMU, the first graduates of the course, 
for completion of the Tropical Diseases Retraining 
Course.

Armen Muradyan stated that the course, initiated 
by the YSMU Career Center, had succeeded: “We are 
planning to organize multiple courses that will help 
you during your future careers,” he said, expressing 
his pleasure that YSMU is able to fulfill international 
quality requirements for medical experts.

Armen Muradyan also noted the importance of re-
training students in tropical diseases, in spite of the 
low priority of such diseases in Armenia. “Given that 
YSMU has over 1800 students from 35 countries, in 
the future some of these students may work in coun-
tries where an understanding of tropical diseases is 
necessary,” highlighted the Rector.

Kishan Dan Dewal congratulated the graduates of 
the course, stressing the necessity of programs or-
ganized by YSMU for Indian students.

The Tropical Diseases Retraining Course, admin-
istered by the Career Center, aims to give in-depth 
knowledge about certain diseases prevalent 
in India. It is free for students and is led by 
YSMU professors retrained abroad.

CERTIFICATES FOR INDIAN 
STUDENTS

Education
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Lilian Alnihm, a 22-year-old 4th year Armenian-Ameri-
can student in the Faculty of Stomatology, is grateful for 
her education at YSMU. She is an active member of the 
Doctors for Tomorrow initiative created by Hayarpi Sa-
hakyan, professor of Social Sciences. The initiative encap-
sulates the ideas of various students. Doctors for Tomor-
row is a club or, as described by the future dentist, a safe 
space for students. “The meetings that took place at the 
university further fostered our vision. As foreign students, 
we find ourselves in a comfortable environment because 
the goal of the club is to connect international students,” 
Lilian said, adding that local students are also free to join 
and support the initiative.

As the founder of DOT, Lilian stated that the aim of the 
club is to bring together students of different cultures, 
religions, and worldviews around common goals. “Build 
bridges, not walls,” she urges. Members intend to discuss 
diverse issues. Lilian pointed out doctor–patient relation-
ships, the latest subject of debate, as an example. She 
believes that together they can simultaneously express 
their viewpoints, discover potential problems, and identify 
ways to solve them. Members seek to build strong foun-
dations for future doctors, pharmacologists, and dentists. 
“We address issues that students call attention to. We 
discuss topics involving philosophy, ethics, mental health, 
and many others,” she noted.

Meetings are expected to continue to be held in the fu-
ture. Hayarpi Sahakyan added that the student club has 
multiple goals. Continued activity of the club will ensure 
that Armenian and foreign doctors get advice on social, 
educational, cultural, and other matters and have an op-
portunity to discuss issues they are interested in. The 
professor stressed that the club’s lack of a president or a 
secretary is not a coincidence. The initiative is meant to 
be a platform for the integration of foreign students into 
the university environment.

Students organize the meetings themselves. During 
these meetings, older students get to share their experi-
ences and insights into exam preparation and other mat-
ters.

Hayarpi Sahakyan added that Doctors for Tomorrow is 
the natural successor to Path to Philosophy, a club in the 
Faculty of Social Sciences.

DOCTORS FOR TOMORROW 
STUDENT CLUB AT YSMU
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The Student Scientific Society Yerevan State Medical University was 
founded in 1947. The SSS managed to quickly gather the attention 
of students as well as the academic staff. Within 72 years of work, 
the SSS sought to focus the students’ attention on scientific activ-
ity, and contributed to student science being at its peak for many 
years. The main aim of the Society is to support the scientific, ed-
ucational and spiritual development of students.

According to SSS director Emmanuel Ghandilyan, the SSS sup-
ports student initiatives and gifted students as much as possible in 
the fields of science and education. Nowadays it is impossible to 
imagine medicine without science. Therefore, every discovery leads 
to new platforms in the medical field, a striking example of which is 
the annual “Students’ Science Week”, where countless innovations 
and research work done by YSMU students are presented.

The Society constantly organizes conferences, sessions, 
seminars, lectures and other scientific and educational 
activities, in which it includes extracurricular potential. 
Along with most of the university’s chairs, the existence 
of departmental scientific clubs plays a vital role in the 
works of the SSS. In the scientific clubs, medical students 
get the chance to further deepen their knowledge in the 
subject of their choice, study well-familiar topics outside 
of the textbook, participate in scientific research in the 
chairs and even get published in scientific magazines.

The SSS is also a part of the international arena and 
it organizes “Brain Awareness Week” annually, which is 
held at universities all over the world.

The SSS aims to show the amazing capabilities and se-
crets of the human brain to the general public. This proj-
ect is implemented by the funding granted to the DANA 
Foundation and others. The Student Scientific Society has received many 
grants from the Company of Biologists, and has organized “from The-
oretical-Oriented to Practical Application” scientific institution and the 
“Discovering Disease Mechanisms” conference. One of the biggest grant 
achievements was funding received from the IBRO( International Brain 
Research Organization), which was also used for organizing the scientific 
summer school.

Today, the SSS is moving forward persistently and purposefully, in-
cluding countless gifted, smart and dedicated students in its composi-
tion, helping them choose the right path in their career. For many years 
members of the Student Scientific Society have been regarded as the 
best students of Armenia, as well as received several scholarships, and 
traveled abroad for business trips and lectures.

The Student Scientific day took place on December 17, in the 6th au-
ditorium.

THE STUDENT SCIENTIFIC 
SOCIETY AND THE 

SCIENTIFIC, EDUCATIONAL 
AND SPIRITUAL 

DEVELOPMENT OF STUDENTS

Science



The Yerevan State Medical University launched “Armenia 
Center for Translational Research on Chronic Neurodegen-
erative Disorders: A Neuroscience Initiative on maintaining 
Healthy Brain Aging-COBRAIN” project, which was won in 
the scopes of "Horizon 2020" program.

The Deputy Prime Minister of Armenia Tigran Avinyan, 
Minister of Education and Science of Armenia Arayik Ha-
rutyunyan, Head of the EU Delegation in Armenia and Am-
bassadors of the respective countries, who participated in 
the official launch of the project, were all present at the 
launching conference. 

When congratulating YSMU on launching COBRAIN, Dep-
uty Prime Minister of Armenia Tigran Avinyan mentioned 
that knowledge is strength, which ought to play the role 
of a guiding compass for any country following the path of 
success; it is also vital that the opportunities provided by 
the project “Horizon 2020” are taken best.

 “I am sure that COBRAIN will contribute to the de-
velopment of not only neuroscience, but also research 
skills and abilities in the medical university. It is ex-
pected that the university will establish relations with 
hegemonic European universities, bringing their rich 
experience to Armenia”-he said, expressing his high 
hopes in the contribution of the successful project to 
the development of medical knowledge and practical 
medicine, thus retrieving our doctors from abroad.  Ti-
gran Avinyan emphasized that brain studies all over 
the world are considered a priority, and that the win-
ning YSMU project is of strategic importance. “One 
of the Armenian Government’s priorities is having a 
high-quality human capital, which is a precondition for 

inclusive economic development. I am convinced that in-
vestment in the development of human capital, that is 
high-quality education and health care, will lead to sub-
stantial improvement in the quality of life. In the case of 
limited financial capital and natural resources the driv-
ing force of great progress is human potential. COBRAIN 
targets the development of human capital. The ongoing 
studies will contribute to the progress of neuroscience in 
Armenia.”-concluded the Deputy Prime Minister.

According to Arayik Harutyunyan, the Minister of Edu-
cation, Science and Sports, this manual is welcome, as it 
allows close cooperation with renowned European cen-
ters, as a result of which, we can share our best experi-
ence with our partners and invest the extensive European 

THE “COBRAIN” PROJECT 
IS OF STRATEGIC 
IMPORTANCE FOR 

ARMENIA
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practices in Armenia. This is one of the best options for de-
velopment. “YSMU has got the chance to raise this field to a 
completely different level and establish opportunities for co-
operation with well-known centers in the world within three 
years.”-emphasized the Minister.

YSMU rector Armen Muradyan stated that the day was 
indeed remarkable for the university. “We have come a 
long way to record today that we are recognizable and 
are capable of implementing substantial work with the 
largest universities. YSMU has implemented a series of 
fundamental changes along the years, as a result of 
which, a step was made towards computable science. 
Today, COBRAIN allows us to have great funding and 
paves the way for future scientists”,-said the rector, 
adding that the 100th anniversary of founding medical 
education in Armenia was being celebrated, and that 
the event dedicated to the anniversary, that is the CO-
BRAIN launching conference, was held in the presence 
of the Armenia Deputy Prime Minister, the Minister of 
education and science, Head of the EU Delegation in Arme-
nia and Ambassadors of the respective countries, who took 
part in the official launch of the project.

Armen Muradyan assured that the work of  “Armenia Cen-
ter for Translational Research on Chronic Neurodegener-
ative Disorders: A Neuroscience Initiative on maintaining 
Healthy Brain Aging-COBRAIN” project will have a coordi-
nated, transparent and continuous nature.

YSMU vice-rector for science Konstantin Yenkoyan pre-
sented the main issues of the project; he noted that it is 
intended to develop the research and innovation capabili-
ties of the university by promoting brain research, putting 
the main focus on cellular and medicinal neuroprotective 
mechanisms as the treatment for brain diseases.

By working cooperatively with universities of Tub-
ingen(EKUT, Germany), Bochum(RUB, Germany) 
and Lund(ULUND, Sweden), it is intended to ap-
prove the structure of neuroscience research, to im-
prove the skills of young researchers, to expand the 
research career opportunities, to develop the uni-
versity’s innovative capabilities, as a result of which 
the university will become more presentable to the 
scientific community. “Our dream is to put Armenia 
on the international scientific map with the help of 
brain research”,-concluded the vice-rector.

Science
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