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6Ու ղե ղի ճա նաչ ման օ րեր

 Մեկ նար կել «Ա մեն ինչ քնի մա սին» խո րագ րով մի ջո ցա ռում՝ 
նվիր ված քնի հա մաշ խար հա յին օր վան

Նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի հեր թա կան հա ջո ղութ յու նը՝ մի ջազ գա յին հար թա կում

Օտարերկրացի ուսանողներն ունեն նոր դեկան 

Գիտական խորհրդի նիստ

 Մոլ դո վա յում մեկ նար կել է Մինևրա ծրա գի րը

 Ղա զախս տա նի ռազ մաբժշ կա կան հոս պի տա լի ղե կա վար նե րը կվե րա պատ րաստ վեն 
ԵՊԲՀ հի վան դա նոց նե րում և ՊՆ զին վո րա կան հոս պի տալ նե րում

 Հա մաշ խար հա յին բան կի  Հա յաս տա նի գրա սեն յա կի 
տնօ րենն այ ցե լել է բժշկա կան հա մալ սա րան

Օ րեն բուր գում անց կաց ված ա մա ռա յին դպրո ցի մաս նա կից նե րը 
վե րա դար ձել են մրցա նակ նե րով ու շնոր հա կա լագ րե րով

ԵՊԲՀ-ն  շա րու նա կում է համագոր ծակ ցութ յու նը ՆԱՏՕ-ի հետ՝ լա վա գույն փոր ձի և
  հա մա տեղ ու սում ա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի մի ջո ցով

Հանդիպում ԱՀԿ փորձագետների հետ

«Սր տի ռիթ մի եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիա յի» հա մա ժո ղո վին հայ մաս նա գետ նե րը
 ներ կա յաց րել են սրտա բա նութ յա նը վե րա բե րող ար դի թե մա ներ

ԵՊԲՀ դա սա խոս նե րը մաս նակ ցել են  Խա ղա ղօվ կիա նոս յան և
 Եվ րա սիա կան լյար դա բան նե րի 28-րդ  տա րե կան կոն ֆե րան սին

 Հե ռաբժշ կութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րով լսա րան՝ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցում

Ռեկ տորն ըն դու նել է  Հա մաշ խար հա յին բան կի
 տա րա ծաշր ջա նա յին փոխ նա խա գա հին

 Դա սա խո սութ յուն՝ նվիր ված քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա նութ յան հա մաշ խար հա յին օր վան

Ա ռա ջին ան գամ  Հա յաս տա նը և ԵՊԲՀ-ն  ճա նաչ վե ցին 
HORIZON 2020 TWINNING ծրագ րի հաղ թող

Հանդիպում ընտանեկան ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ 
կլինիկական օրդինատորների հետ 

Եվս եր կու բարդ վի րա հա տութ յուն՝ 
Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում

ԵՊԲՀ-ն  ոչ միայն մի ջազ գայ նա նում, այլև ա ջակ ցում է  Հա յաս տա նի մյուս բու հե րին

Հա մա լա սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի ղե կա վար նե րը 
ներ կա յաց րին կա տար ված աշ խա տան քը

 Խա ղա թե րա պիան ե րե խա նե րի հա մար օա զիս է 
հի վան դա նո ցա յին աշ խար հում

Կրթություն



«Հերացի» ավագ դպրոց

Իրադարձություն

Ուսանողի անկյուն
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For International students

Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի հա վա քա կան թի մը ՀՀ զին ված ու ժե րի
 շախ մա տի թի մա յին ա ռաջ նութ յու նում գրա վել է եր րորդ տե ղը

Ջանիբեկ Ղազարի Գևորգյան

 

 Հան րա յին ա ռող ջութ յամբ զբաղ վե լու հա մար բժիշկ լի նե լը պար տա դիր չէ,
 ուղ ղա կի բժշկա կան գի տե լիք ներն ա ռա վե լութ յուն են

Ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րը մշտա պես ու շադ րութ յան կենտ րո նում են

Բժշ կութ յունն ա վե լի շատ ապ րե լա կերպ է, քան մաս նա գի տութ յուն. Ա նի  Ռափ յան

«Մ շա կույթն ա պա գա բժիշկ նե րին»

APAGA BZHISHK(FUTURE DOCTOR)
ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ`

 ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
  EDITOR SEDA KH. TOROSYAN

Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ

Համակարգչային ձևավորող՝
ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Գրական աշխատող՝
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

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

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

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 60 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

« Հե րա ցի» ա վագ դպրոցն ու  Գեր մա նիա յի Շ տե ֆա նիում գիմ ա զիան կհա մա գոր ծակ ցեն

« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ նե րը մի ջազ գա յին գի տա կան 
օ լիմ պիա դա յում զբա ղեց րել են ա ռա ջին և  երկ րորդ հո րի զո նա կան նե րը

Հն դիկ ա պա գա բժիշկ նե րը նշել են գույ նե րի տո նը

Ի րան ցի ու սա նող նե րը նշե ցին  Նով րու զը

Երբ ա րա րում են բժիշկ նե րը, բժշկում է ար վես տը

 Դի մած նո տա յին վի րա բույժ Ան նա  Պո ղոս յա նը ման կուց է սի րել նկա րել

Դեպի 100-ամյակ
95-ամ յա ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նում նո րա նոր ծրագ րեր են կյան քի կոչ վում

« Լա վա գույն ու սա նո ղը» կլի նի կա կան մաս նա գի տութ յանը զու գա հեռ ցան կա նում է
 զբաղ վել նաև հե տա զո տա կան աշ խա տան քով

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող ներ՝ քույր եվ  եղ բայր 
Ա նի տա եվ  Դա վիթ  Մակ յան նե րը դար ձել են կա րա տեի չեմ պիոն ներ

Բժիշկ-նավագնացը



Horizon-2020-ը Եվ րո պա կան միութ յան 
ա մե նա խո շոր հե տա զո տա կան և  ի նո վա-
ցիոն  գե րա զան ցութ յան ծրա գիր է, ո րը 
մրցու թա յին սկզբուն քով ֆի նան սա վո րում 
է միայն լա վա գույն նե րին: Ծ րա գի րը շա-
հե լու հա վա նա կա նութ յու նը յու րա քանչ յուր 
տա րի կազ մում է 10-14%, իսկ յոթ տա րի նե-
րի (2014-2020) հա մար նա խա տես ված ընդ-
հա նուր բյու ջեն` 80 մի լիարդ եվ րո է:

Horizon 2020-ի Spreading Excellence & 
Widening Participation ( Գե րա զան ցութ յան 
տա րա ծում և  մաս նակ ցութ յան ընդ լայ-
նում) գոր ծո ղութ յան Twinning ծրագ րի 
նպա տակն է ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի 
ա ռա ջա տար մի ջազ գա յին գի տա կան հաս-

տա տութ յուն նե րի հետ գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում հայտ ներ կա-
յաց րած երկ րում ի րա կա նաց նել ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող, ինս տի տու ցիո նալ, մի ջազ գայ նո րեն մրցու նակ և  ա ռա ջա-
դեմ հե տա զո տա կան նա խա գիծ, ո րը կհա մա պա տաս խա նի գե րա-
զան ցութ յան չա փա նի շե րին:

Այն են թադ րում է հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց ված քի ձևա-
վոր ման, հե տա զո տա կան թի մե րի փո խա նա կա յին ծրագ րե րի, հա-
մաշ խար հա յին ա ռա ջա տար փոր ձա գետ նե րի հան դի պում ե րի, 
դպրոց նե րի, կոն ֆե րանս նե րի, ինչ պես նաև գի տա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յան մե ծաց ման ամ բող ջա կան ինս տի-
տու ցիո նալ փա թեթ:

Twinning ծրա գի րը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ընդ լայ նե լու 
գի տութ յան և  տեխ նո լո գիա նե րի կա րո ղութ յուն նե րը: Այն օգ նում է 
բարձ րաց նե լու հայ տա տու երկ րի, հաս տա տութ յան, ինչ պես նաև 
թի մի գի տա հե տա զո տա կան պրո ֆի լը:

 Հա ջո ղութ յան կա րող են հաս նել Twinning-ին ներ կա յաց ված 
այն նա խագ ծե րը, ո րոնք հստա կո րեն ներ կա յաց նում են հե տա զո-
տութ յան կոնկ րետ բնա գա վա ռում գի տա կան գե րա զան ցութ յան և 
 նո րա րա րա կան կա րո ղութ յուն նե րի ընդ լայն ման ու խթան ման գի-
տա կան ռազ մա վա րութ յուն, ինչ պես նաև եր կուս տեք ի րա կա նաց-
նող գոր ծըն կեր նե րի գի տաhե տա զո տա կան պո տեն ցիա լը:

Ա ռա ջին ան գամ  Հա յաս տա նը՝ ի դեմս Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի, ճա նաչ վել է HORI-
ZON 2020 Twinning ծրագ րի հաղ թող:

ԵՊԲՀ-ն  ար դեն ստա ցել է Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի պաշ տո նա կան 
նա մակն առ այն, որ “COBRAIN: Armenia Center for Translational 
Research on Chronic Neurodegenerative Disorders: A Neuroscience Ini-
tiative on Maintaining Healthy Brain Ageing” վեր նագ րով նա խա գի ծը 
շա հել է HORIZON 2020 Twinning ծրա գի րը՝ որ պես հա մա կար գող` 
ստա նա լով հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն միա վո րի 96.6%-ը: 

 Նա խա գի ծը հիմք կհան դի սա նա « Հա յաս տա նում ու ղե ղի նա խա-
ձեռ նութ յան թո ղարկ ման» և «Ու ղե ղի հե տա զո տութ յան գե րա զան-
ցութ յան կենտ րո նի» հա մար հա մա պա տաս խան աշ խա տա կազ մի ու 
են թա կա ռուց ված քի ձևա վոր ման հա մար։

Ա ՌԱ ՋԻՆ ԱՆ ԳԱՄ  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԸ 

ԵՎ ԵՊԲՀ-Ն  ՃԱ ՆԱՉ ՎԵ ՑԻՆ 

HORIZON-2020 TWINNING
 ԾՐԱԳ ՐԻ ՀԱՂ ԹՈՂ
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  Մար տի 12-ին Ի նո վա ցիոն լու ծում ե րի և 
 տեխ նո լո գիա նե րի կենտ րո նում(ISTC) տե-
ղի ու նե ցավ  Ձեռ նար կութ յուն նե րի ին կու բա-
տոր հիմ ադ րա մի և PMI Science հա մա տեղ 
հայ տա րար ված աս պի րանտ նե րի ա ջակ-
ցութ յան ծրագ րի արդ յունք նե րի ամ փո փու-
մը:

ԵՊԲՀ աս պի րանտ, նեյ րո գի տութ յան 
լա բե րա տո րիա յի կրտսեր գի տաշ խա տող 
 Սե նիկ  Մա տին յա նի “Multimodal Strategy to 
induce directed neuroblast migration and mat-
uration into functional circuits of the peri-in-
farct zone”  աշ խա տան քը հաղ թող ճա նաչ-
վեց:

Աշ խա տան քի ղե կա վա րը ԵՊԲՀ գի տութ-
յան գծով պրո ռեկ տոր, նեյ րո գի տութ յան 
լա բո րա տո րիա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր 
 Կոնս տան տին Են կո յանն է:

 Հե տա զո տա կան աշ խա տան քի 
սկզբնա կան փու լը մեկ նար կել է 
տա րի ներ ա ռաջ և  հա մա հունչ է 
հա մալ սա րա նի գե րա կա գի տա-
կան ուղղ վա ծութ յա նը՝ նեյ րո գի-
տութ յա նը։

ՆԵՅ ՐՈ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈ ՐԻԱ ՅԻ 

ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՀԱՐ ԹԱ ԿՈՒՄ

Գիտություն



Մար տի 11-17-ը անցկացվեց ու սա նո ղա կան գի-
տա կան ըն կե րութ յան կազ մա կեր պած «Ու ղե ղի 
ճա նաչ ման շա բա թը» (Brain Awarness Week):

«Ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բաթն» ար դեն 3-րդ 
 տա րին ա նընդ մեջ շա րու նա կում է հա սա րա կութ-
յա նը ծա նո թաց նել ու ղե ղի բա զում գաղտ նիք նե-
րին՝ ներ կա յաց նե լով նեյ րո գի տութ յան վեր ջին 
ձեռք բե րում ե րը։

«Ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բա թի» մեկ նար-
կը նվիր ված էր հո գե կան ա ռող ջութ յա նը: 
 Դա սա խո սութ յամբ հան դես ե կավ հո գե բույժ, 
հո գե թե րապևտ  Հայկ  Խո ջա յա նը՝ խո սե լով հո-
գե կան նոր մա նե րի և  հո գե բու ժութ յան հիմ ա-
հար ցե րի մա սին:

ԵՊԲՀ վար չա կան մաս նա շեն քում «Ու ղե ղի 
ճա նաչ ման շա բա թին» նվիր ված մի ջո ցա ռում ե-
րի շրջա նա կում կազ մա կերպ վել  էր աու տիզմ ու-
նե ցող ե րե խա նե րի կա տա րած լու սան կար նե րի 
ու գե ղան կար նե րի ցու ցա հան դես:  Մար տի 13-ին՝ 

«Ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բաթ» մի ջո ցառ ման 3-րդ  օ րը, դա-
սա խո սութ յամբ հան դես ե կավ գի տութ յան գծով պրո ռեկ-
տոր, կեն սա քի միա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին 
Են կո յա նը՝ «Աու տիզ մը նեյ րո գի տութ յան մեջ. հե տա զո-
տութ յուն ներ և  մո դել ներ» թե մա յով, ո րի նպա տակն է հա-
սա րա կութ յա նը ծա նո թաց նել նեյ րո գի տութ յան վեր ջին 
ձեռք բե րում ե րին։  Քա նի որ մի ջո ցա ռու մը նվիր ված էր 
աու տիզ մին և  աու տիկ ե րե խա նե րի կյան քի ո րա կի բա-
րե լավ մա նը, դա սա խո սութ յու նից հե տո կազ մա կերպ վեց  
այ ցե լութ յուն աու տիզմ ու նե ցող ան հատ նե րի՝ «Իմ ու ղին» 
ու սում ա վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն, որ տեղ ե րե խա-
նե րի հա մար անց կաց վեց ու ղե ղի ֆունկ ցիա նե րը ճա նա չե-
լի դարձ նե լու նպա տա կով դա սըն թաց: Ն շենք նաև, որ «Ու-
ղե ղի ճա նաչ ման շա բաթն» ար դեն 3-րդ  տա րին ա նընդ մեջ 
նշում են աշ խար հի գրե թե բո լոր անկ յուն նե րում: ԵՊԲՀ-
ում այս տա րի այն նվիր ված է հո գե կան ա ռող ջութ յա նը, 
օբ սե սիվ-կոմ պուլ սիվ խան գար մա նը, շի զոֆ րե նիա յին և  
աու տիզ մին։ 

 Ներ կա յաց վե ցին ու սա նո ղա կան զե կույց ներ՝ շի զոֆ րե-
նիա, աս պեր գեր, աու տիզմ և  օբ սե սիվ-կոմ պուլ սիվ խան-
գա րում թե մա նե րի շուրջ, մար տի 15-ը հայ տա րար ված էր 
յո գա յի օր, իսկ վե ցե րորդ օ րը կազ մա կերպ վեց կի նո դի-
տում:

ՈՒ ՂԵ ՂԻ ՃԱ ՆԱՉ ՄԱՆ Օ ՐԵՐ
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 Մար տի 15-ին տե ղի ու նե ցավ «Ա մեն ինչ քնի մա սին» 
խո րագ ր ով մի ջո ցա ռում՝ նվիր ված քնի հա մաշ խար-
հա յին օր վան:

 Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կերպ վել էր Ք նի խան գա-
րում ե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի և ԵՊԲՀ Ե րի-
տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յան միջև վեր ջերս 
կնքված գոր ծակ ցութ յան հու շագ րով:

 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ներ կա յաց վե ցին դա սա-
խո սութ յուն ներ քնի կար ևո րութ յան,  խան գա րում ե-
րի, հի գիե նա յի մա սին՝ հա տուկ շեշ տե լով «Ք նի խան-
գա րում ե րի տա րած վա ծութ յու նը  Հա յաս տա նում» 
գի տա կան հե տա զո տա կան աշ խա տան քի արդ յուն քը։

 Բաց ման խոս քով հան դես ե կավ գի տութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը՝ շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նե լով մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ նե-
րին հար ցը հար թակ բարձ րաց նե լու և  շա տե րին հա-
սա նե լի դարձ նե լու հա մար:

«Շ նոր հա վո րում եմ բո լոր նրանց, ով քեր կա րո ղա-
նում են լավ քնել, ա վա՛ղ, եր բեմ, լավ քնե լու ժա մա-
նակ չի լի նում, բայց ի վեր ջո քու նը չի կա րող կապ ված 
չլի նել ու ղե ղի հետ, իսկ ու ղե ղի հետ կապ ված ա մեն 
ինչ մեզ հե տաքր քիր է»,-ա սաց նա:

Ք նի խան գա րում ե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի 
նա խա գահ  Սամ սոն  Խա չատր յանն էլ նշեց, որ չպետք 
է մո ռա նալ քնի կար ևո րութ յան մա սին՝ միա ժա մա նակ 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ԵՊԲՀ-ին՝ հյու րըն կա-
լե լու հա մար:

ԵՊԲՀ Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յան 
կող մից  Սամ սոն  Խա չատր յա նը ար ժա նա ցավ շնոր-
հա կա լագ րի՝  Հա յաս տա նում քնի բժշկութ յան ո լոր-
տում բազ մամ յա գոր ծու նեութ յան և կր թա գի տա կան և  
ե րի տա սար դա կան ծրագ րե րում ու նե ցած մեծ ա վան-
դի հա մար:

Այ նու հետև « Քուն և ք նի խան գա րում եր. ընդ հա-
նուր ակ նարկ» թե մա յով հան դես ե կավ ԵՊԲՀ Ե րի-
տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յան ան դամ, նյար-
դա բա նութ յան կլի նի կա կան օր դի նա տոր  Գա գիկ 
Ե գան յա նը:

« Պատ կե րաց նենք՝ ու նենք մի կշեռք, ո րի մի նժա րին 
դնում ենք քնի նշա նա կութ յու նը մեր կյան քում, մյուս 
նժա րին՝ մե քե նա, միան շա նակ կշեռ քի նժա րը ցույց 
կտա քնի նշա նա կութ յան կար ևո րութ յու նը, իսկ ե թե 
հա մե մա տենք, թե ինչ քան ու շադ րութ յուն ենք դարձ-
նում մենք քնին և  ինչ քան՝ մե քե նա յին, ա պա նժար-
նե րը մե քե նա յի ուղ ղութ յամբ կթեք վեն: Այս իսկ պատ-
ճա ռով մենք կազ մա կեր պել ենք այս մի ջո ցա ռու մը, 
որ պես զի դուք ինք ներդ, որ պես մարդ և բ ժիշկ, հաս-
կա նաք՝ ինչ քան կար ևոր է քունն ա ռող ջութ յան պահ-
պան ման հար ցում, քնի հար ցում ձեռք բե րեք այլ մո-
տե ցում»,-ա սաց նա:

«Ա ՄԵՆ ԻՆՉ ՔՆԻ ՄԱ ՍԻՆ» 

ԽՈ ՐԱԳ ՐՈՎ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ՝ 

ՆՎԻՐ ՎԱԾ ՔՆԻ 

ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ՕՐ ՎԱՆ

Գիտություն



Փետր վա րի 27-ին տե ղի ու նե ցավ գի տա կան խորհր դի 
նիստ, ո րի օ րա կար գի ա ռա ջին հար ցը ներ կա յաց րեց մի-
ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով 
պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը՝ « Հա մալ սա րա նի 
մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցի վեր լու ծութ յուն և 
 հաշ վետ վութ յուն» զե կույ ցով:

Անդ րա դառ նա լով բու հի մի ջազ գայ նաց ման գոր ծի քա-
կազ մին, հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րին և  կա տար ված 
աշ խա տանք նե րին՝ պրո ռեկ տո րը նշեց, որ մի ջազ-
գայ նաց ման հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րը եր կուսն են՝ 
ա կա դե միա կան և  կազ մա կերպ չա կան ռազ մա վա-
րութ յունները. Ա ռա ջի նը՝ ծրագ րա յին, մյու սը՝ ինս տի-
տու ցիո նալ մա կար դա կով: Ա կա դե միա կան ա ռանձ-
նա հատ կութ յունն իր մեջ ընդգր կում է օ տա րերկր յա 
ու սա նող նե րի ու սու ցու մը, հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
գոր ծըն կեր ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րի հետ, 
օ տարերկրյա դասախոսների ներգ րա վու մը, մի ջազ գա-
յին գի տա ժո ղով ե րը։  Կազ մա կերպ չա կան ռազ մա վա-
րութ յու նը՝ կա ռա վա րում և պ լա նա վո րում, ծա ռա յութ-
յուն ներ, մարդ կա յին ռե սուրս ներ:

 Մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի 
գծով պրո ռեկ տո րի խոս քով՝ օ տա րերկր յա ու սա նող նե րի 
թի վը 1760 է, ին չը կազ մում է ու սա նո ղութ յան 25 տո կո սը: 
«Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի գե րակ շիռ մա սի հա մար 
 Հա յաս տա նում ա պա հով վում են անհ րա ժեշտ պայ ման-
նե րը»,-ա սաց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ դա փաս տում է՝ 
օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի թի վի ա վե լա ցում ի րա-
տե սա կան է:

Պ րո ռեկ տո րը նշեց նաև, որ 2020 թվա կա նին՝ հա մալ-
սա րա նի հիմ ադր ման 100-ամ յա կի ա ռի թով, ար տերկ-
րում գոր ծող ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի միութ յուն նե-
րը պատ րաս տա կա մութ յուն են հայտ նել մաս նակ ցել ու 
ներդ րում ու նե նալ մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ չա կան 
աշ խա տանք նե րին, ինչ պես նաև ա պա հո վել մեծ թվով 
օ տա րերկր յա ու սա նող նե րի ներ կա յութ յու նը, ին չը լավ 
ա ռիթ է՝ մի ջազ գա յին հե ղի նա կութ յան բարձ րաց ման 
հա մար:

 Գի տա կան խորհր դի նիս տում տե ղի ու նե ցավ նաև 
օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա տի դե կա նի 
ընտ րութ յուն:  Դե կա նի պաշ տո նը զբա ղեց նե լու հա մար 
դի մել էր ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կա-
նի պաշ տո նա կա տար, տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և  
օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ  Գա յա նե 
Ա վե տիս յա նը, ով փակ գաղտ նի քվեար կութ յան արդ-
յուն քում՝ 70 կողմ և 2 դեմ ձայ նե րով ընտր վեց օ տա րերկ-
րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա տի դե կա նի պաշ տո նում:

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 
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ԳԻՏԱԿԱՆ

 ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Գի տա կան խորհր դի նիստում, օ րա կար գի հա մա ձայն, 
գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոս տան տին Են կո յա նը ներ-
կա յաց րեց 2018 թվա կա նի ԵՊԲՀ գի տա կան գոր ծու նեութ-
յան ամ փոփ հաշ վետ վութ յու նը, ո րը հիմ ված էր բա ցա ռա-
պես նոր գի տա չա փա կան ցու ցա նի շե րի հի ման վրա:

Ա ռանձ նա հա տուկ նշվեց, որ նա խորդ տա րի նե րի հա-
մե մատ՝ բարձ րա ցել է WoS շտե մա րա նում տպագր ված 
հոդ ված նե րի թի վը, հա մա պա տաս խան ցի տում ե րը, հա-
մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցութ յու նը դրա-
մաշ նոր հա յին ծրագ րե րին, մի ջին և  գու մա րա յին ազ դե-
ցութ յան գոր ծոն նե րը, ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը 
գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին:  Վեր ջին 5 տար-
վա ըն թաց քում նա խա պաշտ պա նութ յուն նե րի թվի նվազ-
մա նը զու գա հեռ բարձ րա ցել է ազ դե ցութ յան գոր ծո նով 
հոդ ված նե րի թի վը, ին չը խո սում է հա մալ սա րա նի գի տա-
կան գոր ծու նեութ յան ո րա կա կան փո փո խութ յուն նե րի մա-
սին: « Գի տութ յան զար գա ցու մը պետք է հիմ ված լի նի 
մրցու նակ և  ա ռա ջա դեմ նա խագ ծե րի վրա»,-շեշ տեց պրոֆ. 
Են կո յա նը: ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, շնոր հա-
վո րե լով « Հո րի զոն-2020 Թ վի նինգ» ծրագ րում հաղ թե լու 
ա ռի թով, նշեց որ դա հա մընդ հա նուր ձեռք բե րում է:

 Կոս տան տին Են կո յա նը, անդ րա դառ նա լով ձեռք բե-
րում ե րին և խն դիր նե րին, ա սաց, որ այս տա րի նե րի 
ըն թաց քում ստեղծ վել է գի տութ յան վեր լու ծութ յան նոր 
մշա կույթ, փո փո խութ յուն նե րի մշտա դի տար կում և  ու սա-
նո ղա կան գի տա կան ակ տի վութ յան կա յուն աճ։ ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ պետք է շա րու նա-
կել գի տութ յան զար գաց ման գոր ծըն թա ցը, և  որ ԵՊԲՀ-
ն  ու նի հա ջո ղութ յան հաս նե լու բո լոր նա խադր յալ նե րը: 
 Գի տա կան խոր հուր դը ո րո շեց հա վա նութ յան ար ժա նաց-
նել նաև բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման ո րա կի 
կա ռա վար ման հանձ նա ժո ղո վի ստեղծ ման հար ցը, ինչ-
պես նաև հաս տա տել ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 
պե տի, տե ղա կալ նե րի, դա սա խոս նե րի մրցույ թի, ընտ-
րութ յան պայ ման նե րի փո փո խութ յու նը:

Գիտություն



 Մոլ դո վա յի մայ րա քա ղաք  Քիշն ևում՝ տն տե-
սա գի տութ յան ա կա դե միա յում մար տի սկզբին 
մեկ նար կել է ՄԻՆԵՐՎԱ ծրա գի րը, ո րը ֆի-
նան սա վոր վել է Եվ րա միութ յան «Է րազ մուս+» 
ծրագ րով և ն պա տակ ու նի հզո րաց նե լու 
 Մոլ դո վա յի և  Հա յաս տա նի բու հե րի հե տա-
զո տութ յան կա ռա վա րում ու գի տութ յու նը 
դարձ նե լու ա ռա վել հա սա նե լի ու մատ չե լի շա-
հա ռու նե րի լայն շրջա նա կի հա մար:  ԵՊԲՀ-ն 
 Հա յաս տա նի,  Մոլ դո վա յի, Ս լո վե նիա յի, Ի տա-
լիա յի, Ֆ րան սիա յի,  Բել գիա յի և  այլ երկր նե րի 
17 կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի հետ հա-
մա տեղ կոն սոր ցիու մի ան դամ է:

Եր կօր յա մեկ նար կա յին գի տա ժո ղո վի ըն-
թաց քում կող մե րը ներ կա յաց րե ցին ի րենց 
երկր նե րի և  հա մա պա տաս խան հաս տա-
տութ յուն նե րի հան րա մատ չե լի գի տութ յան 
փոր ձը: ԵՊԲՀ աշ խա տան քա յին խմբում 
ընդգրկ ված էին ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի 
վա րիչ, ծրագ րի ԵՊԲՀ հա մա կար գող  Մա րի նե 
 Բա լա սան յա նը, գի տութ յան վար չութ յան գի-
տա կազ մա կերպ չա կան բաժ նի պետ  Մա րիամ 
Գ րի գոր յա նը և  գի տա կան տե ղե կատ վութ-
յան և  վեր լու ծութ յան բաժ նի պետ  Լի լիթ 
 Մար տի րոս յա նը:  Մեկ նար կա յին գի տա ժո ղո-
վում  Լի լիթ  Մար տի րոս յա նը ներ կա յաց րեց 
« Հան րա մատ չե լի գի տութ յու նը ԵՊԲՀ-ում» թե-
մա յով զե կույց:  Միա ժա մա նակ ըն թա ցող կոն-
սոր ցիու մի հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ-
վե ցին ծրագ րի կա ռա վար ման խնդիր ներն ու 
հա մա գոր ծակ ցող կող մե րի պար տա կա նութ-
յուն ներն ըստ ծրագ րի աշ խա տան քա յին փա-
թեթ նե րի:

 Մեկ նար կած ծրագ րի մա սին այլ ման րա-
մաս ներ կներ կա յաց վեն շու տով:

 ՄՈԼ ԴՈ ՎԱ ՅՈՒՄ ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԵԼ Է 
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 Պոր տու գա լիա յի մայ րա քա ղաք Լի սա բո նում մար տի 16-ից 21-ը տե-
ղի է ու նե ցել Սր տի ռիթ մի եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիա յի կող մից կազ-
մա կերպ ված ա մե նամ յա հա մա ժո ղո վ, ո րին մաս նակ ցել են ԵՊԲՀ 
սրտա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ս վետ լա նա Գ րի գոր յանն ու 
նույն ամ բիո նի դո ցենտ, բ.գ.դ.  Լու սի նե  Հա զա րա պետ յա նը: Ն րանք 
հան դես են ե կել սրտի ռիթ մի խան գա րում ե րի ար դի հիմ ախն դիր-
նե րին նվիր ված զե կույց նե րով: Ն շենք, որ աշ խա տանք նե րը ներ կա-
յաց վել են նա խա պես և հա մա պա տաս խա նել են ա սո ցիա ցիա յի կող-
մից ա ռա ջադր ված չա փո րո շիչ նե րին: 

 Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա մե նամ յա հա մա ժո ղո վին անդ-
րա դար ձել են ա մե նա հա ճախ հան դի պող խնդիր նե րից մե կին՝ նա-
խասր տե րի շո ղաց ման ախ տա ծագ ման  նոր ուղ ղութ յուն նե րին, 
ո րոնք մեծ դեր կու նե նան ա ռիթ միա յի կան խար գել ման ու բուժ ման 
ռազ մա վա րութ յան մեջ:

ՍՐ ՏԻ ՌԻԹ ՄԻ ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ 

Ա ՍՈ ՑԻԱ ՑԻԱ ՅԻ ՀԱ ՄԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻՆ ՀԱՅ 

ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԸ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՐԵԼ ԵՆ 

ՍՐՏԱ ԲԱ ՆՈՒԹ ՅԱ ՆԸ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՂ 

ԱՐ ԴԻ ԹԵ ՄԱ ՆԵՐ

 Ֆի լի պին նե րի  Մա նի լա քա ղա քում փետր վա րի 20-ից 24-ը 
տե ղի է ու նե ցել  Խա ղա ղօվ կիա նոս յան և Եվ րա սիա կան լյար-
դա բան նե րի (APASL) 28-րդ  տա րե կան կոն ֆե րան սը, ո րին 
մաս նակ ցել են ԵՊԲՀ թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ-
բիո նի դո ցենտ  Վա հե Ա զատ յա նը, ընդ հա նուր վի րա բու ժութ-
յան ամ բիո նի դա սա խոս  Հայկ  Հա րութ յուն յա նը, ին ֆեկ ցիոն 
հի վան դութ յուն նե րի  ա միո նի ա վագ դա սա խոս Ա րեգ նա-
զան Մ խի թար յա նը, ինչ պես նաև « Նորք» ին ֆեկ ցիոն կլի-
նի կա կան հի վան դա նո ցի լյար դա բա նութ յան բաժ նի վա րիչ, 
 Հա յաս տա նի լյար դա բան նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ 
 Հաս միկ  Ղա զին յա նը:

 Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հան դես են ե կել զե կույց-
նե րով՝ մաս նա կից նե րի շրջա նում  ա ռա ջաց նե լով մեծ հե-
տաքրք րութ յուն  Հա յաս տա նում անց կաց վող հե տա զո տութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ: ԵՊԲՀ թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի 
ամ բիո նի վա րիչ, ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Լա զար Ե սա յա նի գլխա վո րութ յամբ 
դո ցենտ  Վա հե Ա զատ յա նը, ով ու սում ա սի րում է բե րա նի խո ռո չի փո փո խութ յուն նե րը վի րու սա յին 
հե պա տիտ նե րի ժա մա նակ, ներ կայց րել է « Բե րա նա յին հե ղու կում ին տեր լեյ կին նե րի ո րո շու մը» թե-
մա յով զե կույ ցը: Ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դա սա խոս  Հայկ  Հա րութ յուն յանն անդ րա-
դար ձել է տրանսպ լան տա լո գիա յի հետ կապ ված հար ցե րին:

2018 թվա կա նին  Խա ղա ղօվ կիա նոս յան և Եվ րա սիա կան լյար դա բան նե րի տա րե կան կոնգ րեսն 
անց կաց վել է Հնդ կաս տա նում, 2020-ին այն տե ղի կու նե նա  Բա լիում:

2021 թա վա կա նի սեպ տեմ բե րին նա խա տես վում է  Խա ղա ղօվ կիա նոս յան և Եվ րա սիա կան լյար-
դա բան նե րի (APASL) կող մից կազ մա կերպ վող հա մա ժո ղով ե րից մեկն անց կաց նել  Հա յաս տա նում:

ԵՊԲՀ ԴԱ ՍԱ ԽՈՍ ՆԵ ՐԸ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԵԼ ԵՆ 

 ԽԱ ՂԱ ՂՕՎ ԿԻԱ ՆՈՍ ՅԱՆ ԵՎ

 ԵՎ ՐԱ ՍԻԱ ԿԱՆ ԼՅԱՐ ԴԱ ԲԱՆ ՆԵ ՐԻ

 28-ՐԴ  ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ԿՈՆ ՖԵ ՐԱՆ ՍԻՆ

Գիտություն
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 Հա մաշ խար հա յին բան կի  Հա յաս տա նի գրա սեն յա-
կի տնօ րեն  Սիլ վի  Բո սութ ղո նը փետր վա րի 26-ին այ-
ցե լեց ԵՊԲՀ: 

 Հան դիպ ման սկզբում ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը ներ կա յաց րեց հա մալ սա րա նի պատ-
մութ յու նը, ֆա կուլ տետ նե րի գոր ծու նեութ յու նը, խո-
սեց բու հի գի տա կան աշ խա տող նե րի, ու սա նող նե րի 
մա սին: Նշ վեց, որ ԵՊԲՀ-ում ու սա նում են նաև մեծ 
թվով ար տա սահ ման ցի ու սա նող ներ։

 Պատ վի րա կութ յան ան դամ ե րը տե ղե կաց վե ցին 
նաև բու հի կրթա կան ծրագ րե րի մա սին:  Ռեկ տոր 
Ար մեն  Մուրդ յա նը խո սեց ԵՊԲՀ սի մուլ յա ցիոն կենտ-
րոն նե րի մա սին:  Նա փաս տեց, որ աշ խար հում մեծ 
է բժշկա կան սխալ նե րի հետ ևան քով մա հա ցութ յան 
թի վը, ուս տի բժշկա կան հա մալ սա րա նում անհ րա ժեշ-
տութ յուն էր սի մուլ յա ցիոն ու սում ա կան կենտ րոն նե-
րի բա ցու մը:  Կար ևոր վեց այն հան գա ման քը, որ սի-
մուլ յա ցիոն կենտ րոն նե րը հնա րա վո րութ յուն ներ են 
ստեղ ծում ԵՊԲՀ կրթա կան գոր ծըն թա ցում կի րա ռել 
հի վան դութ յան ըն թաց քի և  դի ֆե րեն ցիալ ախ տո րոշ-
ման ու սուց ման հա մար հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և 
 հե ռա վար ու սուց ման տար րեր:  Կենտ րոն նե րի մի ջո-
ցով նաև բու հի կրթա կան հա մա կար գում ներդր վեց 
բժշկա կան կրթութ յան նոր մե թոդ՝ սի մուլ յա ցիոն ու-
սու ցում, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ակն հայ տո-
րեն բա րե լա վել ու սա նող նե րի գործ նա կան հմտութ-
յուն նե րի զար գա ցու մը և  պա կա սեց նել բժշկա կան 
սխալ նե րի քա նա կը մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յան ըն թաց քում:

Ա պա գա, ինչ պես նաև ար դեն գոր ծող բժիշկ նե րի 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րի զար գաց մանն ու կա-
տա րե լա գործ մանն ուղղ ված այս ու սում ա կան կենտ-
րոն նե րը ստեղծ վել են  Հա մաշ խար հա յին բան կի «Կր-
թութ յան ո րակ և  հա մա պա տաս խա նութ յուն» ծրագ րի 
շրջա նա կում:

 Հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս-
յա նի, աշ խա տա կազ մի ղե կա վար  Շու շան 
 Դա նիել յա նի և մ յուս պա տաս խա նա տու նե րի 
ու ղեկ ցութ յամբ հյու րե րին ներ կա յաց վեց ցու-
ցադ րութ յուն սի մուլ յա ցիոն կենտ րոն նե րում:

 Հա մաշ խար հա յին բան կի ներ կա յա ցուց չի 
հետ քննարկ վեց նաև հե տա գա գոր ծու նեութ-
յան զար գաց ման հնա րա վո րութ յու նը:

 ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ԲԱՆ ԿԻ 

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԳՐԱ ՍԵՆ ՅԱ ԿԻ 

ՏՆՕ ՐԵՆՆ ԱՅ ՑԵ ԼԵԼ Է 

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱՆ



 Հա մաշ խար հա յին բան կի (ՀԲ) Եվ րո պա յի և  Կենտ րո նա կան 
Ա սիա յի տա րա ծաշր ջա նի փոխ նա խա գահ  Սի րիլ Մ յուլ լե-
րի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը մար տի 15-ին այցելեց 
բժշկա կան հա մալ սա րան: ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի 
ու ղեկ ցութ յամբ պատ վի րա կութ յան ան դամ երն այ ցե լե ցին 
ԵՊԲՀ-ում գոր ծող Ս տո մա տո լո գիա կան կրթութ յան գե րա-
զան ցութ յան կենտ րոն, « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի գործ նա կան հմտութ յուն նե րի սի մուլ յա ցիոն ու-
սում ա կան կենտ րոն,  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո-
ղա կան կենտ րոն: Ա պա գա բժիշկ նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե-
ցան մուլ յաժ նե րի վրա ցու ցադ րել պրակ տիկ հմտութ յուն ներն 
ու գի տե լիք նե րը:

Պրոֆեսոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ սի մուլ յա ցիոն 
կենտ րոն նե րի շնոր հիվ ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն են 
ստա նում սո վո րել, աշ խա տել ու ճիշտ կողմ ո րոշ վել բո-
լոր իրավի ճակ նե րում: «Ա ռա ջին հի վան դա նո ցը հար յուր 
տար վա պատ մութ յուն ու նի:  Վեր ջին տա րի նե րին այս շեն-
քում եր կու կար ևոր ներդ րում է ար վել: Ա ռա ջի նը՝ հա մաշ-
խար հա յին բան կի կող մից, ո րի արդ յուն քում ու նենք սի-
մու լիա ցոն կենտ րո ն և  Զին վոր նե րի կենտ րո ն, ո րը կյան քի 
է կոչ վել հայ ժո ղովր դի ջան քե րով»,- ընդգ ծեց ռեկ տորն՝ 
ա վե լաց նե լով, որ ԵՊԲՀ-ն  ա վար տե լու և  դիպ լոմ ստա նա-
լու հա մար յու րա քանչ յու րը բարդ քննութ յուն է հանձ նում, 
ո րի մի մա սը կազ մում է սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նը:

Ար մեն  Մու րադ յա նը  Հա մաշ խար հա յին բան կի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րին շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց եր կա րամ յա 
աշ խա տան քի հա մար: «Ե թե չլի նեին սի մուլ յա ցիոն կենտ-
րոն նե րը, մեր բժիշկ նե րը կկա րո ղա նա յին սո վո րել, բայց 
կսո վո րեին հի վան դի տա ռա պան քի գնով: Այն պես որ՝ 
դուք օգ նել եք ոչ միայն մեր բժիշկ նե րին, այլև հի վանդ-
նե րին»,- ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ տորն՝ ա վե լաց նե լով, որ բո լոր 
աշ խա տանք նե րի հիմ քում ըն կած է պրակ տի կան, սա-
կայն այս դեպ քում, շատ կար ևոր է, որ այդ պրակ տի կան 
հնա րա վոր է ձեռք բե րել ա ռանց սթրե սի են թար կե լու: 
«Որ պես բժիշկ կա րող եմ փաս տել, որ մեր ա ռող ջա պա-
հա կան հա մա կար գում ձեր կա տար ված ներդ րում ե րը 
շատ կար ևոր են:  Մեր երկ րի բու ժօգ նութ յան հա սա-
նե լիութ յու նը մար զե րում և  ո րա կը՝ հա մա տեղ աշ խա-
տան քի արդ յունք է, քա նի որ մշտա պես ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում եք պա հում ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե-
րը»,- նշեց Ար մեն  Մու րադ յա նը:

 Հա մաշ խար հա յին բան կի (ՀԲ) Եվ րո պա յի և 
 Կենտ րո նա կան Ա սիա յի տա րա ծաշր ջա նի փոխ նա խա-
գահ  Սի րիլ Մ յուլ լե րի խոս քով՝ շատ հա ճե լի է տես նել ու-
սա նող նե րին սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նում՝ աշ խա տան քի 
մեջ: «Գ նա հա տե լի է նաև, որ պես ռեկ տոր շատ նվիր-
ված և  հանձ նա ռու մո տե ցու մը, ո րը դրսևո րում եք ձեր 
աշ խա տան քի հան դեպ»,- ա սաց փոխ նա խա գահ  Սի րիլ 
Մ յուլ լեր:

Ն շենք, որ ար դեն գոր ծող բժիշկ նե րի գործ նա կան հմտութ-
յուն նե րի զար գաց մանն ու կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված այս 
ու սում ա կան կենտ րոն նե րը ստեղծ վել են  Հա մաշ խար հա յին 
բան կի «Կր թութ յան ո րակ և  հա մա պա տաս խա նութ յուն» 
ծրագ րով:

ՌԵԿ ՏՈՐՆ ԸՆ ԴՈՒ ՆԵԼ Է 

 ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ԲԱՆ ԿԻ

 ՏԱ ՐԱ ԾԱՇՐ ՋԱ ՆԱ ՅԻՆ ՓՈԽ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻՆ

Համագործակցություն
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն 
ըն դու նել է ՆԱՏՕ-ի փոր ձա գետ նե րի խմբին: Այ ցի 
նպա տակն էր ՆԱՏՕ-ի պաշտ պա նա կան կրթութ-
յան զար գաց ման ծրագ րի (DEEP) շրջա նա կում 
գնա հա տել ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի աշ խա-
տանք նե րը՝ 2019 թվա կա նի հա մա գոր ծա կա ցութ-
յան ծրագ րե րը նա խան շե լու հա մար։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը փոր ձա գետ-
նե րին ներ կա յաց րեց բժշկա կան հա մա լա սա րա նի 
գոր ծու նեութ յան ուղ ղութ յուն նե րը՝ նշե լով, որ բու հը 
պատ րաստ է գոր ծակ ցութ յան՝ բո լոր ուղ ղութ յուն-
նե րով:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում փոր ձա գետ նե րը շրջայց 
կա տա րե ցին ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում, 
ծա նո թա ցան կրթա կան ծրագ րե րին ու կուր սանտ-
նե րի հետ տար վող աշ խա տանք նե րին:

 Փոր ձա գետ նե րը նշե ցին, որ նա խա տե սում են շա-
րու նա կել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ԵՊԲՀ-ի հետ, 
ո րի շրջա նա կում կի րա կա նաց վի դա սա խո սա կան 
կազ մի ընտ րութ յուն և  վե րա պատ րաս տում, ու սում-
նա կան ծրագ րե րի թար մա ցում, ու սուց ման գոր ծըն-
թա ցում նոր մե թոդ նե րի կի րա ռում, ինչ պես նաև 
մեծ ու շադ րութ յուն կհատ կաց վի հե ռա վար կրթութ-
յա նը։

Ն շենք, որ ՆԱՏՕ-ի պաշտ պա նա կան կրթութ յան 
զար գաց ման ծրա գի րը (DEEP) ի րա կա նաց վում է 
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան հետ:

ԵՊԲՀ-Ն  ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿՈՒՄ Է 

ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՆԱՏՕ-Ի ՀԵՏ՝ 

ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ ՓՈՐ ՁԻ ԵՎ

  ՀԱ ՄԱ ՏԵՂ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ 

ՆԱ ԽԱ ՁԵՌ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ



 Ճա նա չո ղա կան այ ցով բժշկա կան հա մալ սա-
րան էին այ ցե լել Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ-
խար հա յին կազ մա կեր պութ յան մի ջազ գա յին 
փոր ձա գետ նե րը:  Հան դիպ ման ըն թաց քում ա ռող-
ջա պա հութ յան ո լոր տի մաս նա գետ նե րը հնչեց րին 
հար ցեր, ո րոնք վե րա բե րում էին ԵՊԲՀ-ի կրթա-
կան հա մա կար գին. բու հա կան, շա րու նա կա կան 
կրթութ յա նը, հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե-
տի մա գիստ րո սա կան ծրագ րե րին՝ հե տա գա գոր-
ծակ ցութ յան ծրագ րերն ընդ լայ նե լու նպա տա կով:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ 
տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով ի րա կա նաց վող ինչ-
պես կրթա կան, այն պես էլ բու ժա կան ծրագ րե րը 
հա ջող ված են ու շա րու նա կա կան: « Հայտ նում եմ 
մեր պատ րաս տա կա մութ յունն այդ բո լոր ծրա գե-
րը պատ շաճ ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ»,-նշեց 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րը՝ ա վե լաց նե լով, որ բժշկա կան հա-
մալ սա րա նը, լի նե լով խո շոր կրթա կան, գի տա կան 
կա ռույց, իր գլխա վոր խնդիր նե րից է հա մա րում 
բժշկա կան օգ նութ յան ո րա կի բարձ րա ցու մը, ո րի 
ան բա ժան մա սը բժշկա կան կադ րե րի պատ րաս-
տում է:

Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի մաս նա գետ ներն 
անդ րա դար ձան ԵՊԲՀ-ի գոր ծու նեութ յան տար-
բեր ուղ ղութ յուն նե րին, այդ թվում՝ շրջա նա վարտ-
նե րի աշ խա տան քի հե ռան կար նե րին ու հնա րա-
վո րութ յուն նե րին:

Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ-
մա կեր պութ յան, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա-
րա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, մի ջազ գա յին 
փոր ձա գետ նե րի հետ հան դիպ մա նը ներ կա էին 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, հան րա-
յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե 
 Հով հան նիս յա նը, գի տութ յան գծով պրո ռեկ-
տոր  Կոնս տան տին Են կո յանն ու հետ բու հա կան 
և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՀԿ 

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԵՏ

Համագործակցություն



16

 Ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հան դի պեց 
 Ղա զախս տա նի  Հան րա պե տութ յան պաշտ պա նութ-
յան նա խա րա րութ յան ռազ մա կան կցորդ, գնդա պետ 
 Մուխ տար  Մայ կե ևի հետ: Այ ցի շրջա նա կում քննարկ վե-
ցին ռազ մաբժշ կութ յան ո լոր տում կադ րե րի պատ րաստ-
ման հնա րա վո րութ յուն նե րը:

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա-
կան ֆա կուլ տե տը ԱՊՀ երկ նե րի հա մար շա րու նա կում 
է մալ որ պես ռազ մաբժշ կա կան կրթութ յան կենտ րոն: 
« Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը՝ 25 տար վա գոր ծու-
նեութ յամբ, այն մա կար դա կի վրա է, որ թույլ է տա լիս 
նաև ար տա հա նել բժշկա կան կրթութ յու ն»,- ա սաց ռեկ-
տորն՝ ա վե լաց նե լով, որ 100-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող 
բու հը շա րու նա կում է մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցը, և  
այս հա մա գոր ծակ ցութ յունն իր դրա կան ազ դե ցութ յու նը 
կու նե նա այդ հար ցում:

 Ղա զախս տա նի  Հան րա պե տութ յան պաշտ պա նութ-
յան նա խա րա րութ յան ռազ մա կան կցորդ, գնդա պետ 
 Մուխ տար  Մայ կե ևը ԵՊԲՀ ռեկ տո րին ներ կա յաց րեց 
Ալ մա թիի և Աս տա նա յի ռազ մաբժշ կա կան հոս պի տա-
լի վի րա բու ժա կան բա ժան մունք նե րի պե տե րին, ով քեր 
պատ րաստ վում են մեկ ա միս վե րա պատ րաստ վել ԵՊԲՀ 
հի վան դա նոց նե րում և ՊՆ զին վո րա կան հոս պի տալ նե-
րում: «Ու րա խա լի է, որ  Հա յաս տա նի և  Ղա զախս տա նի 
միջև ռազ մա կան գոր ծակ ցութ յու նը շա րու նակ վում 
է նաև ռազ մաբժշ կա կան կրթութ յան շրջա նա կում»,- 

նշեց  Մուխ տար  Մայ կե ևը՝ 
ընդգծե լով  Հա յաս տա նի 
հա րուստ փոր ձը ռա մաբժշ-
կութ յան ո լոր տում:

Ն շենք, որ ԵՊԲՀ ռազ-
մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը 
ճա նաչ վել է ՀԱՊԿ երկր նե-
րի ռազ մաբժշ կա կան կադ-
րե րի պատ րաստ ման կենտ-
րոն:

 ՂԱ ԶԱԽՍ ՏԱ ՆԻ ՌԱԶ ՄԱԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ 

ՀՈՍ ՊԻ ՏԱ ԼԻ ՂԵ ԿԱ ՎԱՐ ՆԵ ՐԸ 

ԿՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՎԵՆ ԵՊԲՀ 

ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ՆԵ ՐՈՒՄ ԵՎ ՊՆ 

ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ՀՈՍ ՊԻ ՏԱԼ ՆԵ ՐՈՒՄ



« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցա յին հա մա լի րում մար տի 28-ին տե ղի ու նե ցավ հե-
ռաբժշ կութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րով լսա րա նի 
բա ցու մը:

Լ սա րա նը հա գե ցած է հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան մի-
ջոց նե րով և  նա խա տես ված է ու սա նող նե րի, կլի նի-
կա կան օր դի նա տոր նե րի և բ ժիշկ նե րի հա մար:

« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա-
վոր բժիշկ  Բագ րատ  Բա վե յա նի խոս քով՝ այս լսա րա-
նում կկազ մա կեր պեն քննար կում եր, կլոր սե ղան-
ներ, դա սա խո սութ յուն ներ: « Հի վան դութ յան դեպ քեր 
քննար կե լու նպա տա կով բժիշկ նե րը կկա րո ղա նան 
առ ցանց կապ հաս տա տել օ տա րերկ րա ցի գոր ծըն-
կեր նե րի հետ, անց կաց նել խորհր դատ վութ յուն ներ՝ 
հի վանդ նե րի բու ժում ա վե լի արդ յու նա վետ կազ մա-
կեր պե լու հա մար»,-ա սաց գլխա վոր բժիշ կը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նե լով լսա րա նի ստեղծ ման ծրա գիրն 
ի րա կա նաց րած «Ք րո նի մետ» բա րե գոր ծա կան հիմ-
նադ րա մին, նշեց, որ բա րե րար նե րը, ի րա կա նութ յու-
նը հաշ վի առ նե լով, ի րենց նե րուժն ուղ ղել են ա մե-
նա կար ևոր, սո ցիա լա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
խնդրին: «Այս հի վան դա նոցն իր գոր ծու նեութ յամբ 
աչ քի է ընկ նում նաև մար զա յին ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գում:  Հե ռաբժշ կութ յու նը հնա րա վո րութ-
յուն կտա ոչ միայն կրճա տել ար տագ նա այ ցե րը, 
այլև ա րագ ար ձա գան քել այն խնդիր նե րին, ո րոնք 
կան մար զե րում»,- ա սաց ռեկ տորն՝ ա վե լաց նե լով, 
որ  լսա րա նը ե զա կի է, հատ կա պես, կլի նի կա կան օր-
դի նա տոր նե րի հա մար, ո րոնք ա վե լի լավ կճա նա չեն 
մար զա յին ամ բու լա տո րիա նե րի խնդիր նե րը:

Ար մեն  Մու րադ յա նի կար ծի քով՝ ժա մա նա կա կից 
բժշկա կան կրթութ յու նը պա հան ջում է ինչ պես տեխ-
նի կա կան հա գեց վա ծութ յուն, այն պես էլ նոր ծրագ-
րեր, ո րոնք ուղղ ված կլի նեն մա տուց վող ծա ռա յութ-
յուն նե րի ո րա կի բարձ րաց մա նը:

ԵՊԲՀ ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ 
Գ ևորգ  Թա մամ յա նը, ո րը լսա րա նի ստեղծ ման ծրագ-
րի նա խա ձեռ նողն է, նշեց, որ լսա րա նի բաց մամբ 
քայլ է ար վում հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե-
րում հե ռաբժշ կութ յան զար գաց ման հա մար: «Այ սօր 
հնա րա վո րութ յուն է ստեղծ վել կապ հաս տա տել նաև 
մար զա յին հի վան դա նոց նե րի, այդ թվում օ տա րերկ-
րա ցի գոր ծըն կեր նե րի հետ՝ դժվար դեպ քե րը քննար-
կե լու հա մար»,- ա սաց Գ ևորգ  Թա մամ յա նը:

«Ք րո նի մետ» բա րե գոր ծա կան հիմ ադ րա մի ներ-
կա յա ցու ցի չը վստա հութ յուն հայտ նեց, որ լսա րանն 
արդ յու նա վետ կծա ռա յի իր նպա տա կին, ու գոր ծակ-
ցութ յու նը կլի նի շա րու նա կա կան:

 ՀԵ ՌԱԲԺՇ ԿՈՒԹ ՅԱՆ 

ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՎ 

ԼՍԱ ՐԱՆ՝ « ՄՈՒ ՐԱ ՑԱՆ» 

ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑՈՒՄ

Կրթություն



Օ րեն բուր գի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն 
օ գոս տո սի 20-ից 24-ը կազ մա կեր պել էր Ե րի տա սար դա-
կան մի ջազ գա յին գի տապ րակ տիկ ա մա ռա յին դպրոց՝ 
« Պեր սո նա ֆի կաց ված և  կան խար գե լիչ բժշկութ յուն» թե-
մա յով: Ա մա ռա յին դպրո ցին  ԵՊԲՀ-ի ա ջակ ցութ յամբ 
մաս նակ ցել են ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան և  ա ռող-
ջա պա հութ յան կազ մա կերպ ման ամ բիոնի դա սա խոս, 
ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիո նի երկ րորդ կուր սի օր-
դի նա տոր Ք րիս տի նա Մ նա ցա կան յա նը և  նույն կուր սի 
օր դի նա տոր  Հաս միկ Գ ևորգ յա նը:

Ք րիս տի նա Մ նա ցա կան յա նի խոս քով՝ սա հիա նա լի 
հնա րա վո րութ յուն է փոր ձի փո խա նակ ման ու գի տե լիք-
ներ ձեռք բե րե լու հա մար: « Տար բեր մի ջո ցա ռում ե րի 
շրջա նա կում ցույց էինք տա լիս մեր ձեռք բե րում ե րը, 
զար գաց նում մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րը, այդ 
թվում՝ տար բեր ի րա վի ճակ նե րում ինչ պես պետք է կողմ-
նո րոշ վի ա պա գա բժիշ կը»,- նշեց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ 

 Հա յաս տան են վե րա դար ձել մրցա նակ նե րով՝ որ պես ակ տիվ 
մաս նա կից ներ:

 Քա նի որ ա մա ռա յին դպրոցն իր շուր ջը հա մախմ բել էր տար-
բեր երկր նե րի սո վո րող նե րին, մշա կու թա յին երկ խո սութ յան 
նպա տա կով, մաս նա կից ներն ա մա ռա յին դպրո ցի եզ րա փա կիչ 
ե րե կո յին պատ րաս տել էին ի րենց երկ րի մշա կույ թը ներ կա յաց-
նող ծրա գիր:

 Հաս միկ Գ ևորգ յա նը պատ մեց, որ ա մա ռա յին դպրո ցի կազ-
մա կեր պիչ նե րին խնդրել է հայ կա կան տա րազ գտնել, և 
ԵՊԲՀ օր դի նա տո րը ներ կա յաց րել է հայ կա կան ա վան դա կան 
պարերից Ուզունդարան կամ հարսի պարը, վեր ջում՝ ներ կա նե-
րին  Հա յաս տա նից բեր ված չո րամր գեր հյու րա սի րել:

Օր դի նա տոր նե րը  Հա յաս տան են վե րա դար ձել մրցա նակ նե-
րով, այդ թվում՝ ռեկ տո րի ա նու նով շնոր հա կա լագ րե րով, նաև՝ 
հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջար կով:

Ա մա ռա յին դպրո ցի մաս նա կից նե րը նշե ցին նաև, որ այ ցե լել են 
Օ րեն բուր գի թան գա րան ներ ու պո լիկ լի նի կա: Ն րանց հա մար հատ-
կա պես հա ճե լի է ե ղել ի րենց հան դեպ ցու ցա բեր ված հա տուկ մո տե-
ցում ու վե րա բեր մուն քը:

Օ ՐԵՆ ԲՈՒՐ ԳՈՒՄ ԱՆՑ ԿԱՑ ՎԱԾ 

Ա ՄԱ ՌԱ ՅԻՆ ԴՊՐՈ ՑԻ 

ՄԱՍ ՆԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԸ ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԵԼ 

ԵՆ ՄՐՑԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐՈՎ ՈՒ 

ՇՆՈՐ ՀԱ ԿԱ ԼԱԳ ՐԵ ՐՈՎ
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Մար տի 1-ին անց կաց վեց քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա-
նութ յան հա մաշ խար հա յին օր վան նվիր ված դա սա խո-
սութ յուն:

 Դա սա խո սութ յան թե ման աշ խա տա կից նե րի և  ու սա-
նող նե րի տար հան ման մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ-
ման և կ րակ մա րիչ նե րի տեխ նի կա կան բնու թագ րե րի, օգ-
տա գործ ման կար գի մա սին էր:

ՔՊ շտա բի պետ  Սամ վել Գ րի գոր յա նը,ներ կա յաց նե լով 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում   կարճ  ժա մա նա կա հատ-
վա ծում  վտան գա վոր վայ րից անվ տանգ  վայր  տե ղա-
փոխ վեու   տար հան ման  կար գը, նշեց, որ  մարդ կանց 
փրկե լու գոր ծում մեծ կար ևո րութ յուն ու նի բնակ չութ յան 
պատ րաստ վա ծութ յու նը, իսկ փրկա րա րա կան նվա զա-
գույն գի տե լիք նե րը անհ րա ժեշտ են բո լո րին. «Ա ղետ նե րի 
ժա մա նակ, մինչև փրկա րար նե րի ժա մա նու մը,  տու ժած-
նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հա մար անհ րա-
ժեշտ գոր ծո ղութ յուն նե րը սո վո րա բար ի րա կա նաց-
նում են մո տա կայ քում գտնվող քա ղա քա ցի նե րը, 
տու ժած նե րի հա րա զատ նե րը, բա րե կամ ե րը»:

 Սամ վել Գ րի գոր յա նը նաև նշեց, որ ա ղետ նե րի 
մեծ մասն ու ղեկց վում են հրդեհ նե րով. «Հր դեհ նե րը 
լի նում են բաց, փակ, զանգ վա ծա յին, հա մա տա րած՝ 
կախ ված այ րող նյու թե րի տե սա կից, ո րոնք բա ժան-
վում են չորս խմբի՝ պինդ նյու թեր, հե ղուկ ներ, գա-
զեր և  մե տաղ նե րի այ րում»,-հա վե լեց ՔՊ շտա բի 
պե տը:

ԵՊԲՀ հրշեջ-պա տաս խա նա տու  Հա րութ յուն 
Ա վետ յանն էլ, ներ կա յաց նե լով կրակ մա րիչ նե-
րի օգ տա գործ ման կարգն, ա սաց, որ այն ա ռաջ-
նա յին հրդե հա շիջ ման ա մե նաարդ յու նա վետ և 
 տա րած ված մի ջոցն է:

« Պետք է ի մա նալ, թե  ինչ է պա րու նա կում իր 
մեջ կրակ մա րի չը և  ինչ կար գի կրակ նե րի մար ման 
հա մար է նա խա տես ված, այն անն պա տակ չպետք 
է օգ տա գոր ծել: Կ րակ մա րիչ նե րը լի նում են մի քա նի 
տե սա կի՝ քի միա կան, փրփրա յին, օ դափրփ րա յին, ած-
խաթթ վա յին, փո շե լից: Դ րանք ու նեն պաշտ պա նիչ 
օ ղակ և  աշ խա տում են նռնա կի սկզբուն քով»,-հա վե լեց 
Հ. Ա վետ յա նը:

Անվ տան գութ յան պահ պան մանն ուղղ ված մի ջո ցա-
ռում ե րի անց կա ցու մը ԵՊԲՀ-ում շա րու նա կա կան է։  
 Յու րա քանչ յուր տա րի դա սա խո սութ յուն նե րից զատ  
անց կաց վում են հա տուկ տակ տի կա կան ու սում ա-
վար ժութ յուն ներ, ո րոնք մեկ ան գամ  կար ևո րում են ու-
սա նող նե րի քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա նութ յան ի մա-
ցութ յու նը:

 ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈՒԹ ՅՈՒՆ՝ ՆՎԻՐ ՎԱԾ

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻԱ ԿԱՆ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ 

ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ՕՐ ՎԱՆ

Կրթություն



 Կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար  Խա չա տուր 
 Մար գար յա նը և  մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
բաժ նի պետ Ան նա  Ղա զար յա նը Կր թա կան մի ջազ-
գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր վե գա կան կենտ-
րո նի (DIKU) ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող մի ջազ-
գա յին ու սա նող նե րի ըն դու նե լութ յան և  ճա նաչ ման 
հայ-նոր վե գա կան (NACAR) ծրագ րի շրջա նա կում 
ինս տի տու ցիո նալ այ ցով մեկ նել են  Նոր վե գիա։ Այ-
ցի ըն թաց քում քննար կում եր են ի րա կա նաց վել 
 Նոր վե գիա յի կրթութ յան ո րա կի գոր ծա կա լութ յու-
նում (NOKUT) և  Նոր վե գիա յի  Հա րա վար ևել յան հա-
մալ սա րա նում (USN): 

NACAR-ը ի րա կա նաց վում է Ա կա դե միա կան փոխ-
ճա նաչ ման և  շար ժու նութ յան ազ գա յին տե ղե կատ-
վա կան կենտ րո նի (ArmEnic) և ԵՊԼՀ հետ հա մա-
տեղ։ Ծ րագ րի վերջ նարդ յուն քում նա խա տես վում է 
 Հա յաս տա նի բու հե րին ա ջակ ցել մի ջազ գայ նաց ման, 
ար տա սահ ման յան դի մորդ նե րի և  մի ջազ գա յին ու-
սա նող նե րի ներգ րավ ման հար ցում։

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ «ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ» 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 

ՕՐԴԻՆԱՏՈՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ԵՊԲՀ-Ն  ՈՉ ՄԻԱՅՆ 

ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅ ՆԱ ՆՈՒՄ, ԱՅԼԵՎ 

Ա ՋԱԿ ՑՈՒՄ Է  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 

ՄՅՈՒՍ ԲՈՒ ՀԵ ՐԻՆ

ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նը « Դա սա վան դի՛ր,  Հա յաս տան» կրթա-
կան հիմ ադ րա մի հետ հա մա տեղ կազ մա կեր պել էր հան դի պում ըն-
տա նե կան ստո մա տո լո գիա մաս նա գի տութ յամբ կլի նի կա կան օր դի-
նա տոր նե րի հետ՝ ներ կա յաց նե լու ա ռաջ նոր դութ յան զար գաց ման 
ծրա գի րը՝ միտ ված ե րի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան և  ա ռաջ նոր-
դա կան նե րու ժի բա ցա հայտ մա նը՝ միա ժա մա նակ նպաս տե լով հա-
մայնք նե րի զար գաց մա նը:

 Հե տա գա յում կներ կա յաց նենք լրատ վութ յուն ա ռաջ նորդ նե րի հա վա-
քագր ման, ընտ րութ յան և  վե րա պատ րաստ ման մա սին:
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Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի օր թո պե դիա-
յի և վ աս ված քա բա նութ յան բա ժան մուն քի բժիշկ նե րը եր-
կու բարդ վի րա հա տութ յուն են կա տա րել:

Փետր վա րի 18-ին վրաեր թի հետ ևան քով Մի քա յել յան վի-
րա բու ժութ յան ինս տի տուտ են տե ղա փոխ վել եր կու քույ րեր, 
ո րոնց վի ճա կը գնա հատ վել է ծանր, սա կայն հմուտ բժիշկ նե-
րի մի ջամ տութ յան արդ յուն քում աղ ջիկ ներն ար դեն լավ են 
զգում ի րենց:

Վի րա հա տութ յու նը կա տա րել են պրո ֆե սոր 
Ար մեն Այ վազ յա նը, միկ րո վի րա բու ժութ յան ծա-
ռա յութ յան ղե կա վար Ար թուր Մամբ րե յա նը և 
բ ժիշկ-միկ րո վի րա բույժ Սու րեն Թոփ լա ղալց յա-
նը:

Օր թո պե դիա յի և վ աս ված քա բա նութ յան 
բա ժան մուն քի բժիշկ-միկ րո վի րա բույժ, ձեռ քի 
վի րա բույժ Սու րեն Թոփ լա ղալց յա նը մեզ հետ 
զրույ ցում նշեց, որ աղ ջիկ նե րից մեկն ու նե ցել 
է կոն քոսկ րե րի կոտր վածք, ներ կա յումս ըն թա-
նում է կոն սեր վա տիվ բու ժում, իսկ մյուս աղ ջիկն 
ու նե ցել է բազ կոսկ րի բաց բար դա ցած կոտր-
վածք՝ ճա ճան չա յին նյար դի վա սա ված քով:

«Ոսկ րե րի վի րա հա տութ յու նը կա տար վել է 
օստ րիո սին թեզ մե տա ղա կան հար թա կով և 
պ տու տակ նե րով, իսկ վաս ված նյար դը շատ 
դժվա րութ յամբ վե րա կանգն վել է: Աղ ջիկ ներն 
այժմ լավ են զգում, նրանց վի ճա կը բա վա րար է, 
մեկն ան կող նա յին վի ճա կում է, քա նի որ կմախ-
քա յին ձգման տակ է, իսկ մյուսն ար դեն տե ղա շարժ-
վում է, ակ տիվ է, շու տով դուրս կգրենք »,- ա սաց նա:

Ձեռ քի վի րա բու ժութ յան, միկ րո վի րա բու ժութ-
յան ծա ռա յութ յան ղե կա վար Ար թուր Մամբ րե յանն 
էլ նշեց՝ չնա յած նյար դը բա վա կան եր կա րութ յան 
վրա վաս վել է, թաքն ված է ե ղել պա տա ռոտ ված 
հյուս վածք նե րի մեջ, բայց հա ջող վել է մո բի լի զաց-
նել ծայ րե րը և  ամ բող ջա կա նութ յու նը վե րա կանգ նել 
է պի նեվ րալ հան գու ցա կա րե րով. « Հաշ վի առ նե լով 
աղջ կա տա րի քը և կա րի ո րա կը՝ հույս ու նենք, որ 
նյար դը ժա մա նա կին կվե րա կանգն վի»:

Վ րաեր թի են թարկ ված աղ ջիկ նե րը մեզ հետ 
զրույ ցում նշե ցին, որ ար դեն լավ են զգում՝ մշտա-
պես գտնվե լով բժիշկ նե րի հսկո ղութ յան տակ:

 

ԵՐ ԿՈՒ ԲԱՐԴ

 ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ`
ՄԻ ՔԱ ՅԵԼ ՅԱՆ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹ ՅԱՆ 

ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏՈՒՄ

Կլինիկական



 Մար տի 23-ին տե ղի ու նե ցավ կլի նի կա կան խորհր դի նիստ: 
 Ներ կա յաց վե ցին հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լիր նե րի՝ 2018-ի գոր ծու նեութ յան հաշ վետ վութ յու նը, ինչ-
պես նաև հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի մե նեջ մեն-
թի և  լի ցեն զա վոր ման գոր ծա ռույթ նե րին վե րա բե րող հար ցեր: 
 Ներ կա յաց նե լով « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րի տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը՝ գլխա վոր 
բժիշկ Ա րեն  Բաբ լում յա նը նշեց, որ հի վան դա նո ցում 206 մահ ճա-
կա լով գոր ծու նեութ յուն է ի րա կա նաց նում 14 կլի նի կա:

Ա րեն  Բաբ լում յա նի խոս քով՝ 2018-ին հի վան դա նո ցա յին հա մա-
լի րում բու ժօգ նութ յուն է ստա ցել 8898 հի վանդ, ին չը 542-ով ա վե-
լի է նա խորդ տար վա հա մե մատ: 19 տո կո սով ա վե լա ցել է նաև 
վի րա հա տութ յուն նե րի թի վը: 2017 թվա կա նի հա մե մատ՝ 4200-ով 
ա ճել են ամ բու լա տոր հե տա զո տութ յուն նե րը: « Հաշ վե տու տա-
րում ար յան կե տում ի րա կա նաց վել է 980 ար յու նատ վութ յուն: 
Ար յան կե տում վար վում է ռեեստր՝ 576 դո նո րով, ո րից 365-ը 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից ներ և  ու սա նող ներ 
են»,-ա սաց Ա րեն  Բաբ լում յա նը:

 « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցի գլխա վոր բժիշկն ա սաց, որ 
2018 թվա կա նին բաձ րաց վել են մի շարք բա ժան մունք նե րի բու-
ժաշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձը, ի րա կա նաց վել են նո րոգ ման 
աշ խա տանք ներ: 2019 թվա կա նին նա խա տես վում է ախ տո րո-
շիչ և  բու ժա կան նպա տա կով ժա մա նա կա կից սար քա վո րում-
նե րի ձեռք բե րում, լա պա րոս կո պիկ վի րա բու ժութ յան ներդ րում, 
զար գա ցում, բժշկա կան ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րի 
հետ ճկուն սա կագ նա յին քա ղա քա կա նութ յան վա րում, ին վա զիվ 
ա ռիթ մո լո գիա յի և  նա վի գա ցիոն հա մա կար գե րի կիրառում:

« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր բժիշկ 
 Բագ րատ  Բա վե յա նը, ներ կա յաց նե լով 2018-ի գոր ծու նեութ յան 
հաշ վետ վութ յու նը, նշեց, որ հի վան դա նո ցի մահ ճա կալ նե րի թի-
վը 258 է: Ա վե լա ցել է ստա ցիո նար, ամ բու լա տոր հի վանդ նե-
րի թի վը, ար ձա նագր վել է դի մե լիութ յան աճ: 2018 թվա կա նին 
գրանց վել է նաև վի րա հա տութ յուն նե րի ընդ հա նուր քա նա կի 
աճ:  Հաշ վի առ նե լով հի վան դա նոց դի մե լիութ յան ա վե լա ցու մը՝ 
ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նութ յան ծա ռա յութ յու նը հա մալր վել է երկ-
րորդ հեր թա պահ բժշկով։ «Ի րա կա նաց վել է ո րոշ կլի նի կա նե րի 
աշ խա տող նե րի աշ խա տա վարձ նե րի բարձ րա ցում, ին չը շա րու-
նա կա կան բնույթ է կրե լու՝ ընդգր կե լով բո լոր կլի նի կա նե րը»,- 
ա սաց գլխա վոր բժիշ կը՝ ընդ ծե լով, որ 2018 թվա կա նին մոտ 30 
տո կո սով ա ճել են հի վան դա նո ցի ֆի նան սա կան մուտ քե րը, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է ինչ պես ամ բու լա տոր, այն պես էլ ստա ցիո-
նար հի վանդ նե րի դի մե լիութ յան ա վե լա ցու մով:

 Բագ րատ  Բա վե յա նը նշեց նաև, որ 2018 թվա կա նից՝ յու րա-
քանչ յուր շա բաթ օր ի րա կա նաց վում է «բաց դռնե րի» մի ջո ցա-
ռում, ո րի ըն թաց քում հի վանդ նե րը ստա նում են նեղ մաս նա գի-
տա կան անվ ճար խորհր դատ վութ յուն, իսկ անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում ուղ ղորդ վում են ստա ցիո նար բուժ ման։ Ի րա կա նաց վել 
են նաև տա րած քի բա րե կարգ ման աշ խա տանք ներ, կար գա վոր-
վել է հի վան դա նո ցի տա րածք մուտք գոր ծող մե քե նա նե րի երթ-
ևե կութ յու նը մեկ ուղ ղութ յամբ:  Վե րա սար քա վոր վել և  ար դիա-
կա նաց վել է հի վան դա նո ցի օ դի մա տա կա րար ման հա մա կար գը, 
ինչ պես նաև՝ կա տար ված աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում բարձ-

ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎԵՑԻՆ ՀԱ ՄԱ ԼՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ 

ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ՆԵ ՐԻ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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րաց վել է թթված նա յին կա յա նի անվ տան գութ յու նը:
Անդ րա դառ նա լով խնդիր նե րին ու նպա տակ նե րին՝ 

« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր բժիշ-
կը նշեց, որ նա խա տես վում է բա ժան մունք նե րում վե րա-
նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում, գույ քի նո րա-
գում, նոր սար քա վո րում ե րի ձեռք բե րում, բուժ ման ո րա կի 
բարձ րա ցում և  վե րահս կում: 

« Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տուտ» ՓԲԸ-ի 
տնօ րեն Է դո ւարդ  Բար սեղ յա նը, ներ կա յաց նե լով հաշ վետ-
վութ յու նը՝ ա սաց, որ հի վան դա նոցն ու նի 220 մահ ճա կալ   
ծա վա լե լու հնա րա վո րութ յուն։ « Մեր նպա տակն է լի նել խո-
շոր կադ րա յին դարբ նոց, բարձ րաց նել բուժս պա սարկ ման 
ո րա կը, ներդ նել հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի ար դի 
կա ռա վար ման մի ջազ գա յին փոր ձը, է լեկտ րո նա յին կա ռա-
վար ման հա մա կարգ, կա տա րել գի տա հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք, ընդ լայ նել մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր-հի վան դա նոց-
նե րի ցան ցը, կազ մա կեր պել մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով եր և 
 մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում եր, այդ թվում՝ ստեղ ծել 
ժա մա նա կա կից սի մու լա ցիոն-թրեյ նինգ կենտ րոն»,- ա սաց  Էդ. 
Բար սեղ յա նը։

Ն րա խոս քով՝ ար ձա նագր վել է ինչ պես ամ բու լա տոր (146 տո-
կոս), այն պես էլ ստա ցիո նար (47տո կոս) պա ցիենտ նե րի թվի 
աճ, ինչ պես նաև 2018 թվա կա նի օ գոս տոս-դեկ տեմ բե րին վի-
րա հա տութ յուն նե րի թիվ ա ճել է 38,4 տո կո սով: Ե կա մուտ նե րի 
ա ճը նկատ վում է օ գոս տո սից, երբ  Մի քա յել յան վի րա բու-
ժութ յան ինս տի տուտ են տե ղա փոխ վել ԵՊԲՀ-ի լա վա գույն 
մաս նա գետ նե րից: « Հա մա ձայն մեր զար գաց ման ծրագ րի 
պլա նա վո րում ենք ու նե նալ 12 թե րապև տիկ և 14 վի րա բու ժա-
կան կլի նի կա ներ»,- նշեց գլխա վոր բժիշ կը՝ ա վե լաց նե լով, 
որ հիմ ա կան խնդիր նե րից է տա րածք նե րի ա նարդ յու նա-
վետ օգ տա գոր ծու մը, ո րոնք վե րա նո րոգ ման բա ցա կա յութ-
յան պատ ճա ռով դեռ հա սա նե լի չեն, ինչ պես նաև նյու թա-
տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յան ար դիա կա նա ցում ու նոր 
կադ րե րի ներգ րա վու մը: Է դո ւարդ  Բար սեղ յա նը կար ևո րեց 
նաև հի վան դա նո ցի վե րապ րո ֆի լա վոր ման մա սին բա վա-
րար ի րա զե կու մը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ հի վան դա-
նոց նե րի ֆի նան սա կան հա ջո ղութ յուն նե րը չպետք է ստվե-
րեն ո րա կա կան խնդրա հա րույց կող մե րը: « Մենք ռեկ-
տո րա տի նիս տում քննար կել ենք ո րա կի հանձ նա ժո ղո վի 
ստեղծ ման հար ցը, ո րը կզբաղ վի ինչ պես ո րա կա կան ցու-
ցա նի շե րով, այն պես էլ ներ հի վան դա նո ցա յին բո լոր խնդիր նե-
րով՝ սա նի տա րա կան, դե ղո րայ քի հետ կապ ված հար ցե րով, 
այդ թվում՝ ի րա վա կան գնա հա տա կա նով, ին չը հնա րա վո րութ-
յուն կտա խու սա փել խնդրա հա րույց հար ցե րից: Կս տեղծ վի տե-
ղե կատ վա կան դաշտ, որ պես զի մեր աշ խա տա կից նե րը սո վո-
րեն, թե ինչ պի սի հի վան դութ յան պատ մագ րեր, տե ղե կանք ներ, 
եզ րա կա ցութ յուն ներ կա րող են տրա մադ րել»,-ա սաց Ար մեն 
 Մու րադ յանն՝ ընդգ ծե լով, որ դրանք հե տա գա յում կա րող են ծա-
ռա յել որ պես տվյալ նե րի բա զա:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը նշեց, որ կլի նի կա կան խոր հուրդ նե րին ներ-
կա յաց ված տվյալ նե րից ել նե լով՝ պետք է եզ րա հան գում եր 
ար վեն ձեռք բե րում ե րի ու բաց թո ղում ե րի վե րա բեր յալ՝ հե-
տա գա գոր ծու նեութ յունն ա վե լի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե-
լու նպա տա կով:

Կլինիկական



ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի՝ 
հան րա պե տութ յու նում միակ խա ղա թե րա պիա յի կա բի նե տի 
նպա տակն է ստեղ ծել ջերմ և  ան կաշ կանդ մթնո լորտ` ա ռող-
ջա կան խնդիր ներ ուն ցող ե րե խա նե րի բուժ ման գոր ծըն-
թացն ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լու հա մար:  Կա բի նետն 
ար դեն 15 տար վա պատ մութ յուն ու նի, և  այս տեղ տա րի ներ 
շա րու նակ աշ խա տել և  աշ խա տում են ի րենց գոր ծի նվիր յալ 
մաս նա գետ ներ։ Ն րան ցից մե կը ման կա վարժ-հո գե բան, կա-
բի նե տի պա տաս խա նա տու  Ռու զան նա  Շավ րեշ յանն է։

« Խա ղա թե րա պիա յի բնա գա վա ռում իմ հայտն վե լը ե ղավ 
շատ պա տա հա կան, երբ ա ռա ջարկ ստա ցա ինձ հա մար 
շատ կար ևոր մի մար դու`  Շու շան  Մա նուկ յա նի կող մից:  Նա 
խա ղա թե րա պիա յի, այ նու հետև՝ ըն տա նե կան կենտ րոն նա-
խագ ծե րի ղե կա վարն է։  Նա միշտ ա սում էր. «Ե րե խա նե րը 
քեզ շատ կսի րեն, դու լավ հո գե բան կլի նես»։  Բայց այդ ժա-
մա նակ ես սո վո րում էի ԵՊՄՀ -ի գե ղար վես տի բաժ նում և 
 հայտն վել էի խա ղա թե րա պիա յում՝ փոք րիկ նե րի ստեղ ծած 
հե քիաթ նե րը  պատ կե րա զար դե լու հա մար»,-պատ մում է 
 Ռու զան նան։

Այդ պես նա  դառ նում է  խա ղա թե րա պիա յի կա բի նե տի 
կա մա վոր,  մաս նակ ցում է  դա սըն թաց նե րի, մի ջո ցա ռում-
նե րի, փոր ձում  օգ նել  աշ խա տա կից նե րին։  Տա րի ներ ա ռաջ 
խա ղա թե րա պիա յի թի մը հա մալ րե լու փոր ձը նրա մոտ ձա-
խող վեց, սա կայն ա ռա ջին ան հա ջո ղութ յու նը նպաս տեց, որ-
պես զի  բո լո րին ա պա ցու ցի, որ ֆի զի կա կան սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րութ յուն նե րը սիր ված աշ խա տան քով զբաղ վե լու 
հա մար խո չըն դոտ չեն։  « Հաշ ման դամ» բա ռը փոք րուց չի 
սի րել։ Ոտ քի հետ կապ ված դժվա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով 
խու սա փել է հայտն վել նոր մի ջա վայ րում, չի սի րել ա վե լորդ 
ու շադ րութ յուն։

« Յու րա քանչ յուր դժվա րութ յուն հաղ թա հա րել եմ մայ րի կիս 
հա մա ռութ յան շնոր հիվ։  Շ նոր հա կալ եմ Աստ ծուն , որ ծնվել 
եմ հենց այս ըն տա նի քում և  ու նեմ նման մայ րիկ, հայ րիկ և  
եղ բայր, ով քեր եր բեք իմ փո խա րեն ո րո շում եր չեն կա յաց-
րել, միշտ իմ կող քին են ե ղել, բայց նաև թույլ են տվել,  որ 
ինք նու րույն հաղ թա հա րեմ յու րա քանչ յուր խո չըն դոտ, որ-
պես զի հա մոզ վեմ՝ ես կա րող եմ։ Ու նրանք ճիշտ էին, հի մա 
ես ա մա չե լով չեմ խո սում իմ ֆի զի կա կան դժվա րութ յուն նե րի 
մա սին, ես չեմ խու սա փում նոր մի ջա վայ րե րում գտնվե լուց, 
ես ինձ հա մա րում եմ հա սա րա կութ յան լիար ժեք ան դամ։ 
Դ րա հա մար շնոր հա կալ եմ նաև իմ բո լոր ըն կեր նե րին, 
ո րոնք ու նեն ի րենց փոք րիկ կամ մեծ լու ման իմ կա յաց ման 
հար ցում»,-ան կեղ ծա նում է ման կա վարժ-հո գե բա նը։ 

 Տա րի ներ անց նա շնոր հա կալ է ի րեն աշ խա տան քի անց-
նե լու ա ռա ջար կը մեր ժած մարդ կանց, ո րով հետև իր մեջ 
ցան կութ յուն ա ռա ջա ցավ բո լո րին ա պա ցու ցել, որ  կա րող է 
հաղ թա հա րել ցան կա ցած խնդիր` ան կախ իր ֆի զի կա կան 
խնդրից։

« Բայց, երբ իմ սի րե լի բժշկու հին՝  Շու շա նը  Մա նուկ յա նը, 
պետք է ԱՄՆ մեկ ներ, պնդեց, որ նո րից փոր ձեմ և  այս ան-
գամ ստաց վեց։ Ես ար դեն սկսել էի հե տաքրքր վել հո գե բա-
նութ յամբ և  շատ թրեյ նինգ նե րի էի մաս նակ ցում, ու զում էի 
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արտ-թե րապևտ դառ նալ»,-ման րա մաս նում է ման կա վարժ-
հո գե բա նը։

 2008 թվա կա նից նա աշ խա տում է « Մու րա ցան» հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լի րու մում՝ որ պես ման կա վարժ՝ զու գա հեռ սո-
վո րե լով ԵՊՀ հո գե բա նութ յան ֆա կուլ տե տում։

«Ես փոր ձում էի ա մեն բան ա նել, որ կա տա րեմ իմ աշ խա-
տան քը` ան տե սե լով դժվա րութ յուն նե րը։ Երբ մեր նախ կին 
հո գե բան  Լու սի նե  Հով հան նիս յա նը մեկ նում էր գոր ծուղ ման, 
ամ բողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը թող նում էր ինձ վրա, 
ին չի հա մար շատ շնոր հա կալ եմ նրան, որ սո վո րե ցի ա մեն 
մի ման րուք իմ աշ խա տան քում և  սի րե ցի իմ աշ խա տան քը։ 
Իսկ 2018 թվա կա նից աշ խա տում եմ խա ղա թե րա պիա յում` 
որ պես հո գե բան և  բաժ նի պա տաս խա նա տու»,- հա վե լում է 
 Ռու զան նան։

Այժմ խա ղա թե րա պիա յի կա բի նե տը իր երկ րորդ տունն է։ 
 Գոր ծըն կեր նե րը կփաս տեն, որ  ցավ է ապ րում, երբ որ ևէ 
խա ղա լիք է կոտր վում կամ որ ևէ խաղ վաս վում։

« Փոր ձում եմ պահ պա նել իմ գոր ծըն կեր նե րի դժվա րութ-
յամբ ստեղ ծա ծը և  ու զում եմ պատ վով շա րու նա կել նրանց 
աշ խա տան քը։  Թե պետ նրանք  Հա յաս տա նում չեն, բայց յու-
րա քանչ յուր պա հի իմ կող քին են և  միշտ օգ նում են ի րենց 
խոր հուրդ նե րով»,- ընդգ ծում է կա բի նե տի պա տաս խա նա-
տուն։

Ինչ վե րա բե րում է խա ղա թե րա պիա յին, ա պա նրա խոս քով՝  
թվում է, մի փոք րիկ կա բի նետ է, բայց ի րա կա նում շատ մեծ 
գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում։

 Խա ղա թե րա պիա յի կա բի նե տը բու ժվող ե րե խա նե րին փոր-
ձում է ո րոշ չա փով շե ղել հի վան դա նո ցա յին ճնշող մի ջա վայ-
րից:  Խա ղը կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նի ե րե խա յի հո գե-
կան զար գաց ման հա մար: Ե րե խա նե րի հա մար այն մե ծե րի 
աշ խար հի հետ շփման, նրա նում սե փա կան մաս նակ ցութ յուն 
ու նե նա լու մի ջոց է:  Խա ղա թե րա պիա յի կա բի նետն օգ նում է 
ե րե խա նե րին հի վան դա նո ցա յին պայ ման նե րում ևս  ապ րել 
նույն կյան քով, ինչ ա ռողջ ժա մա նակ` խա ղալ, շփվել, կա տա-
րել տնա յին ա ռա ջադ րանք ներ:

 Ռու զան նա  Շավ րեշ յա նի հա մոզ մամբ՝ հի վան դա նո ցա յին 
աշ խար հում խա ղա թե րա պիա յի կա բի նե տը ե րե խա նե րի հա-
մար կար ծես օա զիս լի նի։ Այն մի վայր է, որ տեղ ե րե խա նե րը 
կեն սա կան լից քեր են ստա նում:

 Հի վան դա նո ցի ղե կա վա րութ յան,  Ռու զան նա յի ու իր գոր-
ծըն կեր նե րի հա մա տեղ ջան քե րով  « Մու րա ցան» հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լի րի խա ղա թե րա պիա յի կա բի նե տում նոր 
ծրագ րեր են կյան քի կոչ վում։ Ե րե խա ներն ու ծնող նե րը ոգ ևո-
րութ յամբ են գա լիս կա բի նետ՝ խորհր դատ վութ յուն ստա նա-
լու նպա տա կով։

 Կա բի նե տը հյու րըն կա լում է ԵՊՄՀ-ի տար բեր բա ժին նե րի 
ու սա նող նե րի, ո րոնք վե րա պատ րաստ վել են որ պես խա ղա-
թե րապևտ և  կա մա վո րա կան աշ խա տանք ներ են ի րա կա-
նաց րել։ Մշ տա պես հա մա գոր ծակ ցութ յուն է ծա վալ վում տար-
բեր հա սա րա կա կան  կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ։
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մա լա սա րա նի հան րա
յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ինչ պես բժշկա կան, այն պես էլ ոչ բժշկա կան բու հե րի շրջա
նա վարտ նե րին ստա նալ հա մա պա տաս խան կրթութ յուն և  
աշ խա տել ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռում: Ֆա կուլ տե տը 
զար գաց ման արդ յու նա վետ ճա նա պարհ է ան ցել կարճ ժա մա
նա կա հատ վա ծում: Այժմ այս տեղ սո վո րում է շուրջ 70 ու սա նող՝ 
հիմ ադ րու մից ի վեր ու սա նող նե րի քա նակն ա վե լա ցել է 14 
ան գամ: ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան, 
պրո ֆե սոր Մա րի նե Հով հան նիս յա նի հետ զրու ցել ենք մաս նա
գի տութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, ու սուց ման կազ մա
կերպ ման ու զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րի մա սին:

- Զար գաց ման ինչ պի սի՞ ճա նա պարհ է ան ցել հան րա յին ա ռող-
ջութ յան ֆա կուլ տե տը, ի՞նչ ձեռք բե րում եր է ու նե ցել այս տա րի-
նե րի ըն թաց քում:

- Հիմ ադր ման պա հին՝ 2011 թվա կա նին, ֆա կուլ տետն ու ներ 
հինգ ու սա նող ու մեկ մա գիստ րո սա կան ծրա գիր: Ներ կա յումս 
այն նե րա ռում է չորս մաս նա գի տա կան ամ բիոն, գոր ծում են չորս 
մա գիստ րո սա կան կրթա կան ծրագ րեր՝ «Ա ռող ջա պա հութ յան 
կազ մա կեր պում-կա ռա վա րում», « Հա մա ճա րա կա բա նութ յուն և շր-
ջա կա մի ջա վայ րի հի գիե նա», ո րոնք ա վարտ վում են հան րա յին 
ա ռող ջա պա հութ յան մա գիստ րո սի (MPH) ո րա կա վոր մամբ, ինչ-
պես նաև « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» կրթա կան 
ծրա գի րը, որն ա վարտ վում է բիզ նես վար չա րա րութ յան մա գիստ-
րո սի (MBA) ո րա կա վոր մամբ: Բո լո րը ծրագ րե րը կազմ ված են 

մա գիստ րո սա կան ծրագ րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան և լի ցե նա զա վոր ված են ԿԳՆ-ի կող մից: 
Հան րա յին ա ռող ջութ յան մաս նա գի տութ յու նը նե րառ ված է 
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան մաս նա գի տութ-
յուն նե րի ցան կում:

- Ո րո՞նք են ֆա կուլ տե տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Ինչ-
պե՞ս են ընտ րում այս ֆա կուլ տե տը:

- Ֆա կուլ տետն ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ այս տեղ դա-
սա վան դում են ինչ պես ԵՊԲՀ-ի մաս նա գետ նե րը, այն պես էլ 
հրա վիր ված դա սա խոս ներ, ո րոնք  ար տա սահ ման յան բու հե-
րի շրջա նա վարտ ներ են, ու նեն հան րա յին ա ռող ջա պա հութ-
յան, ինչ պես նաև կա ռա վար ման բնա գա վա ռում մաս նա գի-
տա կան փորձ ու հա մա պա տաս խան կրթութ յուն:

Ֆա կուլ տետն ա ռա ջինն է, որ տեղ կի րառ վում է գնա հատ-
ման բազ մա բա ղադր յալ գնա հատ ման հա մա կար գը, բա ցի 
թես տա վո րու մից ու բա նա վոր քննութ յու նից, գնա հատ վում 
են նաև հե տա զո տա կան, խմբա յին աշ խա տանք նե րը: Մ յուս 

ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ ու սա նող ներն ա վար տում են 
ծրա գի րը՝ մա գիստ րո սա կան թե զի պաշտ պա նութ յամբ:

- Ինչ պի սի՞ ա ջակ ցութ յուն է ցույց տա լիս ֆա կուլ տետն ու սա նող-
նե րին, ի՞նչ հնա րա վո րութ յուն ներ ու նեն նրանք:

- Ֆա կուլ տետ ըն դուն վե լու հա մար բա կա լավ րիա տի կրթութ յու-
նը պար տա դիր է: Հա մա գոր ծակ ցում ենք նաև մի շարք հա մալ-
սա րան նե րի հետ, ու ղար կում ենք ֆա կուլ տե տի մա սին տե ղե կատ-
վութ յուն, հան դի պում ենք ա վար տա կան կուր սի ու սա նող նե րի 
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հետ, ներ կա յաց նում ենք մաս նա գի տութ յու նը, ծրա գիրն ու հե ռան-
կար նե րը, այդ պի սով նրանք ճա նա չում են մեր ֆա կուլ տե տը: Այս 
ա մե նը լրաց նում է հա մա ցան ցը, այդ թվում բաց դռնե րի օ րը, ո րը 
սո վո րա բար կազ մա կերպ վում են ապ րիլ-մա յի սին:

- Ի՞նչ քայ լեր են ար վում ֆա կուլ տե տի շա րու նա կա կան զար գա-
ցում ա պա հո վե լու և կր թա կան ո րա կի բա րե լավ ման ուղ ղութ-
յամբ: Հիմ ա կան խնդիր նե րը կմատ նան շե՞ք:

- Կր թա կան ծրագ րե րը շա րու նա կա կան զար գա ցում են ապ րում, 
ին չը բազ մա թիվ հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի արդ յունք է: Ֆա կուլ-
տետն ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցում է ար տա սահ ման յան բու հե րի 
հետ, իսկ դա նպաս տում է ֆա կուլ տե տի մի ջազ գայ նաց մա նը, զար-
գաց մա նը: Ու նենք դա սա խոս ներ այլ հա մալ սարն նե րից, ո րոնք 
դա սա վան դում են և փո խան ցում են մի ջազ գա յին փոր ձը: Հետ ևե-
լով կրթա կան բնա գա վա ռում մի ջազ գա յին զար գա ցում ե րին՝ մեր 
կրթա կան ծրա գիրն ա մեն տա րի փո փո խութ յուն ներ է կրում՝ ա վե լի 
ին տեգր վե լով մի ջազ գա յին կրթա կան հա մա կար գին:

Բա ցի ա կա դե միա կա նից ֆա կուլ տե տը ծա վա լում է նաև գի տա-
հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յուն: Հե տա զո տա կան ուղ ղութ յուն նե-
րից՝  ոչ վա րա կիչ, խրո նիկ հի վան դութ յուն նե րի ռիս կի գոր ծոն նե րի 
ու սում ա սի րութ յու նը, մար դու պա պի լո մա վի րու սի վե րա բեր յալ ու-
սում ա սի րութ յու նը, բժշկա կան ա պա հո վագ րութ յան ար դի խնդիր-
նե րի վե րա բեր յալ հե տա զո տութ յուն նե րը և  այլն:

Որ պես հիմ ա կան խնդիր կա ռանձ նաց նեմ այն, որ ոչ բո լորն են 
ի րա զեկ ված ԵՊԲՀ-ում գոր ծող հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ-
տե տի մա սին: Ե թե նույ նիսկ տեղ յակ են, ա պա նրանց հա մար ան-
հաս կա նա լի է մաս նա գի տութ յու նը:

- Ով քե՞ր կա րող են դի մել հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տետ: 
Այս մաս նա գի տութ յունն ընտ րած մաս նա գետ ներն ի՞նչ հնա րա վո-
րութ յուն ներ ու նեն:

- Ֆա կուլ տետ կա րող են դի մել ինչ պես բժշկա կան, այն պես էլ ոչ 
բժշկա կան կրթութ յամբ ան ձինք. այն բաց է ցան կա ցած բնա գա-
վա ռի դի մոր դի հա մար: Ֆա կուլ տետ դի մող նե րի մեծ մա սը 
դեռևս ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ներն են, մոտ 30 տո կո սը՝ ոչ 
բժշկա կան մաս նա գի տութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րը:

Ֆա կուլ տետն ակ տիվ ա ջակ ցում է ու սա նող նե րին աշ խա-
տանք գտնե լու հար ցում՝ ան մի ջա կա նո րեն հա մա գոր ծակ-
ցե լով գոր ծա տու նե րի հետ: Ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն 
ու նեն դեռևս ուս ման ըն թաց քում ձեռք բե րել հե տա զո տութ-
յուն նե րի անց կաց ման պրակ տիկ հմտութ յուն ներ: Մաս-
նա գի տա կան պա հանջ ված հմտութ յուն նե րին հա մա պա-
տաս խա նե լու դեպ քում շրջա նա վարտ ներն ա պա հով վում 
են աշ խա տան քով, իսկ ու սա նող նե րի կե սից ա վե լին աշ-
խա տում է սո վո րե լուն զու գա հեռ: Հան րա յին ա ռող ջա պա-
հութ յան դաշ տը բա վա կա նին լայն է, այն ընդգր կում է ինչ-
պես պե տա կան, այն պես էլ մաս նա վոր հա մա կար գը: Դ րա 
շնոր հիվ սո վո րող նե րի մեծ մասն ու սում ա վար տե լուց հե-
տո աշ խա տանք գտնե լու խնդիր չի ու նե նում: Ն րանք ի րենց 
գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կում են ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յու նում կամ կից կա ռույց նե րում, հի վան դա նոց նե րի 
ղե կա վար և  ադ մի նիստ րա տիվ կազ մում, դե ղա գոր ծա կան ըն կե-
րութ յուն նե րում, մի ջազ գա յին, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րում, բո լոր այն բնա գա վառ նե րում, ո րոնք կապ ու նեն հան-
րա յին ա ռող ջա պա հութ յան հետ:

- Կա ռանձ նաց նե՞ք ձեր գոր ծու նեութ յուն ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե-
րը:

- Շատ կար ևոր քայլ է լի նե լու առ ցանց ու սուց ման զար գա ցու մը, 
քա նի որ մեր դա սա խոս նե րի հիմ ա կան մա սը հրա վիր ված են, 
այդ թվում՝ ար տա սահ մա նից, ին չը դա սա խոս նե րի հա մար հա վել-
յալ դժվա րութ յուն ներ է ստեղ ծում, իսկ օն լայն հար թակ ստեղ ծե լու 
դեպ քում, ե թե կա րո ղա նանք դա սըն թաց ներն անց կաց նել առ ցանց, 
ա պա դա սա խո սի ֆի զի կա կան ներ կա յութ յու նը պար տա դիր չի լի-
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նի: Դա հար մար է նաև ու սա նող նե րին, քա նի որ այդ կերպ կա րող են ա վե-
լի արդ յու նա վետ տնօ րի նել ի րենց ժա մա նա կը: Դա հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձե ռում ա վե լի ճկուն լի նել կրթա կան գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու 
հար ցում:

Ֆա կուլ տե տի հե տա գա զար գաց ման և  ընդ լայն ման նա խա պայ ման նե-
րից է մի ջազ գա յին հա վա տար մագ րու մը, ո րի նա խադր յալ ներն ար դեն 
կան: Նա խա տե սում ենք ներդ նել նաև նոր մա գիստ րոս կան ծրագ րեր:

- Ինչ պե՞ս է զար գա նում հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տը Հա յաս-
տա նում:

- Մինչ ֆա կուլ տե տի ստեղ ծու մը, հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան պաշ-
տոն նե րը զբա ղեց նում էին բժիշկ նե րը, քա նի որ չկա յին հա մա պա տաս-
խան կրթա կան ծրագ րեր ու մաս նա գետ ներ: Կա րող եմ ա սել, որ հան րա-
յին ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տը Հա յաս տա նում ա րա գըն թաց զար գա նում 
է: Հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յու նը, ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պու-
մը, կա ռա վա րու մը մաս նա գի տութ յուն ներ են, ո րոնք պետք է սո վո րել: Այ-
սօր տե ղի է ու նե նում սերն դա փո խութ յուն. հա մա պա տաս խան պաշ տոն նե-
րը զբա ղեց նում են հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան մա նա գետ նե րը, ով քեր 
ու նեն մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ, հմտութ յուն ներ, մո տե ցում եր: Այս 
պաշ տոն նե րը զբա ղեց նե լու հա մար բժիշկ լի նե լը պար տա դիր չէ, բայց այս 
բնա գա վա ռում բժշկա կան գի տե լիք ներն ա ռա վե լութ յուն են:

- Դուք ինչ պե՞ս եք ընտ րել մաս նա գի տութ յու նը:
- Մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում մեծ դեր է ու նե ցել մայրս: Ես 

սո վո րել եմ ԵՊԲՀ բուժ կան խար գե լիչ ֆա կուլ տե տում, ո րից հե տո ըն դուն-
վել եմ օր դի նա տու րա՝ հի գիե նա մաս նա գի տութ յամբ: Վս տահ կա րող եմ 
ա սել, որ մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում չեմ սխալ վել: Բու ժա-
կան գործն ինչ պես կար ևոր, այն պես էլ հե տաքր քիր է, բայց դրա կող քին 
հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յու նը հե տաքր քիր, բազ մա բա ղադր յալ բնա-
գա վառ է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս աշ խա տել ա ռող ջա պա հութ յան 
տար բեր թե մա նե րի շուրջ: Լի նե լով հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան մաս-
նա գետ՝ աշ խա տել եմ ի մու նի զա ցիա յի, ՁԻԱՀ-ի, սննդա բա նութ յան, պա-
լիա տիվ օգ նութ յան և  այլ բնա գա վառ նե րում: Ինչ պես մայ րի կի գոր ծո նը, 
այն պես էլ ուս ման տա րի նե րին հաս կա ցել եմ, որ սի րում եմ հենց այս մաս-
նա գի տութ յունն ու բնա գա վա ռը:

Ե րի տա սարդ նե րին խոր հուրդ կտամ ընտ րել հան րա յին ա ռող ջա պա-
հութ յան բնա գա վա ռը, հատ կա պես այն դեպ քում, երբ ուս ման ըն թաց քում 
զգում են, որ բու ժա կան գոր ծու նեութ յունն ի րենց այն քան էլ հո գե հա րա-
զատ չէ, բայց ու նեն կազ մա կերպ չա կան ջիղ, իսկ ա ռող ջա պա հութ յունն 
այն բնա գա վառն է, որ տեղ ցան կա նում են շա րու նա կել ի րենց գոր ծու-
նեութ յու նը
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Օ տաերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նատն այ սօր իր 
շուրջն է հա մախմ բում մոտ 1700 ար տա սահ ման ցի ու
սա նո ղի։ ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան, ստո մա տո լո
գիա կան և  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րում օ տա
րերկ րա ցի նե րի ու սու ցու մը ի րա կա նաց վում է ե րեք 
լեզ վով՝ հա յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն: Ա ռա ջին ար
տա սահ ման ցի ու սա նող նե րը ե ղել են սփյուռ քա հա յե
րը՝  Սի րիա յից,  Լի բա նա նից,  Հոր դա նա նից, Ե թով պիա
յից, Ի րա նից, Ի րա քից,  Կիպ րո սից,  Հու նաս տա նից և 
 Բուլ ղա րիա յից: ԵՊԲՀն 60 տա րուց ա վե լի կրթում ու 
բժիշկ ներ է պատ րաս տում նաև այլ երկր նե րի հա մար։ 
 Բու հում այժմ բժշկի մաս նա գի տութ յուն են ստա նում ու
սա նող ներ աշ խար հի 32 երկր նե րից։  Մի ջազ գայ նաց ման 
գոր ծըն թա ցը բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա մար շա
րու նա կում է մալ գլխա վոր նպա տակ, ին
չին հաս նե լու հա մար տա րեց տա րի նոր նա
խադր յալ ներ են ստեղծ վում:  

Օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա
տի նո րըն տիր դե կան  Գա յա նե Ա վե տիս յա նի 
հետ զրու ցել ենք ար տա սահ ման ցի ու սա նող
նե րին առնչ վող հար ցե րի՝ կրթութ յան, դե կա
նա տի դե րի և ն րանց հետ աշ խա տանք նե րի 
վե րա բեր յալ։

-Երբ խոս վում է հա մալ սա րա նի հա ջո ղութ-
յուն նե րի մա սին, պար տա դիր նշվում է օ տա-
րերկ րա ցի ու սա նող նե րի թի վը, ո րը տա րեց տա-
րի ա ճում է: Ին չու՞ են ընտ րում  Հա յաս տա նը, 
հատ կա պես՝ ԵՊԲՀ-ն:

-Ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի հա մար 
 Հա յաս տանն ա պա հով եր կիր է։ ԵՊԲՀ-ն 100-
ամ յա պատ մութ յուն ու նի և  իր մեկ դար յա գոր-
ծու նեութ յան ըն թաց քում հա զա րա վոր բժիշկ ներ 
է պատ րաս տել, ով քեր ի րենց գոր ծու նեութ յու-
նը շա րու նա կել են  Հա յաս տա նից դուրս և  լուրջ 
արդ յունք ներ գրան ցել: ԵՊԲՀ-ի համ բա վը, տված 
կրթութ յու նը, գրան ցած հա ջո ղութ յուն նե րը հիմք 
են, որ պես զի օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րը նա-
խընտ րեն  Հա յաս տա նը, ԵՊԲՀ-ն:

-Ո րո՞նք են օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Ինչ պե՞ս է ի րա-
կա նաց վում ու սու ցու մը:

-Ու սում ա ռութ յու նը կազ մա կերպ վում է ե րեք 
լեզ վով՝ հա յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն:  Շատ 
կար ևոր է ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի հետ 
հե տա դարձ կա պի ստեղ ծում ու պահ պա նու մը, 
քա նի որ գո յութ յուն ու նի լեզ վի, կրո նի, մշա կույ-
թի տար բե րութ յուն: Այս պա րա գա յում էա կան է 
նաև դա սա խոս նե րի դե րը: Ն րանք պետք է լի նեն 
փոր ձա ռու, կա րո ղա նան հա վա սա րա պես շփվել 
տար բեր ազ գե րի ու դավանանքի ու սա նող նե րի 
հետ: Օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սու ցու մը հա մալ սա-
րա նում ի րա կա նաց վում է բարձ րա գույն բժշկա-
կան կրթութ յան պե տա կան և  մի ջազ գա յին չա փո-
րո շիչ նե րով:

ԱՐ ՏԱ ՍԱՀ ՄԱՆ ՑԻ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԸ 
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-Ո՞ր երկր նե րից են ա մե նա շատ ու սա նող-
նե րը և  ո՞ր ֆա կուլ տետ ներն են նա խընտ-
րում:

-Այ սօր գե րակշ ռում են հնդիկ ու սա նող նե րը, 
ո րոնք հիմ ա կա նում ընտ րում են ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը: Ի րան ցի ու սա նող-
նե րը նա խընտ րում են ստո մա տո լո գիա կան 
և  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րը: Ու նենք 
նաև ու սա նող ներ  Հոր դա նա նից,   Սի րիա յից, 
 Լի բա նա նից, ԱՊՀ երկր նե րից, ԱՄՆ-ից՝  նե-
րառ յալ սփյուռ քի հա յազ գի ու սա նող նե րը:

-Ի՞նչ խնդիր ներ են ու նե նում օ տա րերկ րա-
ցի ու սա նող նե րը և  ինչ պե՞ս են ին տեգր վում: 
Ո րո՞նք են դե կա նա տի հիմ ա կան գոր ծա-
ռույթ նե րը:

-Ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րին վե րա բե-
րող խնդիր նե րը մշտա պես մեր ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում են:  Քա նի որ նրանք մեր երկ-
րում ապ րում են ա ռանց ծնող նե րի, հետ ևա-
բար, նույ նիսկ նրանց անձ նա կան խնդիր նե րը 

մեր հսկո ղութ յան տակ են:  Լի նում են նաև ըն թա ցիկ 
խնդիր ներ՝ կապ ված ու սում ա ռութ յան հետ։

 Դե կա նատն ա ջակ ցում է օ տա րերկր յա ու սա նող նե րի 
ին տեգր մա նը ներ բու հա կան ու սա նո ղա կան մի ջա վայ-
րին, ի րա կա նաց նում է ծնո ղա կան հո գա տա րութ յուն: 
Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող ներն ակ տի վո րեն մաս նակ-
ցում են հա մալ սա րա նի գի տա կան, կրթա կան, մշա-
կու թա յին և  այլ մի ջո ցա ռում ե րին:

Ն րանք բա վա կա նին ակ տիվ են։ Օ րի նակ՝ հնդիկ, 
ի րան ցի ու սա նող նե րը, սո վո րա բար, նշում են ազ-
գա յին տո նե րը՝ մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րին հա-
ղոր դա կից դարձ նե լով նաև տե ղա ցի ու սա նող նե րին: 
 Դե կա նա տը սի րով ու պատ րաս տա կա մութ յամբ է 
ա ջակ ցում՝ ազ գա յին և կ րո նա կան տո նե րին նվիր ված 
նրանց հան դի սութ յուն նե րի կազ մա կերպ մանը:

 Մենք նա խա տե սում ենք ստեղ ծել այն պի սի մի ջա-
վայր, ուր մեր ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րը հնա-

րա վո րութ յուն ու նե նան ծա նո թա նալ նաև  Հա յաս տա նին, 
մեր պատ մամ շա կու թա յին արժեքներին, տեսարժան վայ րե-
րին:

 Դե կա նա տը ծա վա լում է ու սում ա մե թո դա կան, գի տա-
կան, կազ մա կերպ չա կան և  այլ բնույ թի գոր ծու նեութ յուն, 
հա մա կար գում է ամ բիոն նե րի և  ու սա նող նե րի հետ տար վող 
ա մե նօր յա աշ խա տանք նե րը։

-Ի՞նչ քայ լեր են ար վում օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի 
թիվն ա վե լաց նե լու հա մար:

-Ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի հոս քը մե ծաց նե լու նպա-
տա կով պետք է շա րու նակ բա րե լա վել կրթութ յան ո րա կը, 
ա վե լաց նել ու օգ տա գոր ծել ու սուց ման տեխ նի կա կան ար դի 
մի ջոց ներ, ժա մա նա կա կից մաս նա գի տա կան գրա կա նութ-
յուն: Ու սում ա ռութ յան ըն թաց քում ու սա նող ներն ու սում-
նա սի րում են ինչ պես տե սա կան, այն պես էլ կլի նի կա կան 
ա ռար կա ներ:

 Հա տուկ ու շադ րութ յուն ենք դարձ նում հա մալ սա րա նի սի-
մուլ յա ցիոն կենտ րո նում, հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե-
րում ու լա բո րա տո րիա նե րում ու սա նող նե րի գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րի ձեռք բեր մա նը: Ե թե շրջա նա վարտ նե րը 
ձեռք բե րեն բարձր գի տե լիք ներ, գործ նա կան հմտութ յուն-
ներ, և  բու հի տված կրթութ յու նից բա վա րար ված հե ռա նան, 
ա պա ա վե լի շատ նոր ու սա նող ներ կու նե նանք հե տա գա յում, 
քա նի որ ԵՊԲՀ-ի ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րը մեր դես-
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պան ներն են ի րենց երկր նե րում:
-Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի 

ա ռա ջա դի մութ յու նը: Ա վար տե լուց և  ի րենց եր կիր վե-
րա դառ նա լուց հե տո շա րու նա կու՞մ են մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը:

-Ա ռա ջա դի մութ յու նը բա վա կա նին բարձր է անգ լա լե զու ու-
սա նող նե րի շրջա նում: Ար տա սահ մա ցի ու սա նող ներն ի րենց 
երկր նե րում հա ջո ղութ յամբ հանձ նում են լի ցեն զիոն քննութ-
յուն ներն ու շա րու նա կում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու-
նը:  Մենք մշտա պես պահ պա նում ենք կա պը շրջա նա վարտ-
նե րի հետ, տե ղե կա նում ենք նրանց հա ջո ղութ յուն նե րի 
մա սին ու հպար տա նում։

- Դուք ինչ պե՞ս եք ընտ րել մաս նա գի տութ յու նը:
-Բ ժիշկ դառ նա լու մա սին ե րա զել եմ ման կուց, իմ բո լոր 

խա ղերն ու խա ղա լիք նե րը կապ ված էին բժշկի մաս նա գի-
տութ յան հետ: ԵՊԲՀ-ում սո վո րել եմ 1988-1994 թվա կան նե-
րին՝  Հա յաս տա նի հա մար ա մե նա ծանր տա րի նե րին՝ ընտ րե-
լով ընդ հա նուր վի րա բույ ժի մաս նա գի տութ յու նը:  Սո վո րե լուն 
զու գա հեռ հեր թա պա հում էի հի վան դա նո ցում և  այդ տա րի-
նե րին շատ եմ տե սել կտրած-ծա կած, հրա զե-
նա յին վի րա վո րում ե րով դեպ քեր:  Սո վո րել 
ու աշ խա տել եմ մեծ սի րով: Ար դեն 21 տա րի է 
դա սա վան դում եմ հա մալ սա րա նում: Բ ժիշկ ու 
դա սա խոս լի նելն ինձ հա մար հա վա սար սի րե-
լի մաս նա գի տութ յուն ներ են:  Յու րա քանչ յուր 
դա սա խոս պար տա վոր է սեր ա ռա ջաց նել իր 
ա ռար կա յի հան դեպ:  Սե փա կան փոր ձից կա-
րող եմ ա սել՝ դա սա խո սի ճիշտ մո տեց ման 
դեպ քում ու սու ցում ա վե լի արդ յու նա վետ է 
լի նում:

-Որ պես նո րըն տիր դե կան՝ ի՞նչ փո փո-
խութ յուն ներ եք նա խա տե սում:

-Ըստ իմ տես լա կա նի՝ ես աշ խա տան քը բա-
ժա նել եմ ե րեք մա սի՝ աշ խա տանք ու սա նող-
նե րի հետ, աշ խա տանք ամ բիոն նե րի հետ և  
ար տալ սա րա նա յին աշ խա տանք: Ու սա նող նե-
րը պետք է հաս կա նան, որ դե կա նատն ի րենց 
տունն է, և  ցան կա ցած հարց մշտա պես մեր 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում է:  Նա խա տե սում 
ենք ստեղ ծել ակ տիվ ու սա նող նե րի խմբեր 
(հնդիկ, ի րան ցի, հա յազ գի)՝ ի րենց ա վագ նե-
րով, ով քեր մշտա պես կպա հեն կա պը ու սա-
նո ղութ յան և  դե կա նա տի միջև: Ամ բիոն նե րի հետ պար բե-
րա բար տար վող աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ կծա նո թա նանք 
ու սա նող նե րի ուս ման ըն թաց քին, կտե ղե կա նանք ու սա նող-
նե րի դրսևո րած ա ռա ջա դի մութ յան ու կար գա պա հութ յան 
մա սին, և, ե թե լի նեն խնդրա հա րույց հար ցեր, ամ բիո նի 
հետ համատեղ հա մա պա տաս խան լու ծում գտնել, որ պես-
զի ա պա հո վենք պատ շաճ ա ռա ջա դի մութ յուն: Ար տալ սա-
րա նա յին աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում կայ ցե լենք հան րա-
կա ցա րան ներ՝ հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լով ծա նո թա նալ 
ու սա նող նե րի կեն ցա ղին, ինչ պես նաև կկազ մա կեր պենք 
տար բեր մի ջո ցա ռում եր՝ ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րին 
ա վե լի հա մախմ բե լու հա մար:

 Հար ցազ րույ ցը՝  ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ Մ ԽԻ ԹԱՐ ՅԱ ՆԻ
 Լու սան կար նե րը՝  ԳԱ ՅԱ ՆԵ Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱ ՆԻ անձ նա կան

 ար խի վից և  ԿԱ ՐԵՆ  ՍԵ ՐՈԲ ՅԱ ՆԻ

Հարցազրույց



 Տե սա կան գի տե լիք նե րը գործ նա կա նում  կի րա ռե լը 
բժշկա կան  հա մալ սա րա նում ու սում ա ռութ յան գոր ծըն թա
ցի ան քակ տե լի մասն է։ ԵՊԲՀ ներ քին հի վան դութ յուն նե
րի պրո պեդև տի կա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ և  ու սում ա կան 
մա սի պա տաս խա նա տու, սրտա բա նութ յան ամ բիո նի աս
պի րանտ Ա նի  Ռափ յա նը բու հի այն շրջա նա վարտ նե րից է, 
ում կյան քում ու սա նո ղա կան  նստա րա նից դե պի ամ բիոն 
ան ցու մը եր կար չտևեց։ Տ ևա կան ժա մա նակ է` նա դա սա
վան դում է ա պա գա բժիշկ նե րին  Գործ նա կան հմտութ յուն
նե րի սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նում` սե փա կան օ րի նա կով 
ա պա ցու ցե լով, որ լավ սո վո րե լը բժշկի մաս նա գի տութ յան 
մեջ հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նե լու ա ռաջ նա յին պայ ման է։

- Ա նի՛,  Դուք գե րա զան ցութ յամբ եք ա վար տել ԵՊԲՀ-ն, սո-
վո րե լու տա րի նե րին,  բարձր ա ռա ջա դի մութ յու նից բա ցի, 
ճա նաչ վել եք լա վա գույն ու սա նող, Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 

կրթա թո շա կա ռու եք ե ղել,  զու գա հեռ  նաև ակ տիվ դե-
րա կա տա րում  եք ու նե ցել  ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի 
աշ խա տանք նե րում, ղե կա վա րել եք այս կա ռույ ցը,  ին չո՞ւ  
ընտ րե ցիք բժշկի ու ղին և  ի ՞նչ տվեց  Ձեզ ու սում ա ռութ-
յու նը բժշկա կան հա մալ սա րա նում։

- Բժշ կի ու ղին տար բեր վող է և՛ իր դժվա րութ յան, և՛ իր 
պատ վա բե րութ յան աս տի ճա նով:  Մար դու հա մար ա մե նա-
թան կը կյանքն է, և բ ժիշկն իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
շատ հա ճախ փրկում կամ ա վե լի լավ է այն դարձ նում: 
Բ ժիշկ լի նելն ա վե լի շատ ապ րե լա կերպ է, քան՝ մաս նա-
գի տութ յուն:  Մար դա սի րութ յուն, պա տաս խա նատ վութ յուն, 
կա րեկ ցանք, պրո ֆե սիո նա լիզմ... հեշտ չէ ու նե նալ այս 
ա մե նը: Եվ հենց դա էլ ինձ տա րավ դե պի բժշկի ու ղին: Այս 
ճա նա պարհն ինձ ա նընդ հատ ու ժե ղաց նում է, ա վե լի  ընդ-
լայ նում աշ խար հա յացքս: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում ու-
սա նո ղա կան տա րի ներս շատ հա գե ցած են ան ցել: Այս տեղ 
մեծ փորձ ու ինք նա բա ցա հայտ ման հնա րա վո րութ յուն ներ 

է ինձ տվել ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նը:  Շատ հա-
ճախ այն տեղ տի րող ակ տիվ ու դրա կան մթնո լոր տը լից-
քա թա փող է ե ղել ինձ հա մար՝ մաս նա գի տա կան ծանր 
ի րա վի ճակ նե րում: Մ տե րիմ ըն կեր ներ, զվար ճա լի պատ-
մութ յուն ներ, ջերմ հի շո ղութ յուն ներ... միայն մաս նա գի-
տութ յու նը չէ, որ ձեռք եմ բե րել բժշկա կա նում:

- Այժմ ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
սրտա բա նութ յան ամ բիո նի աս պի րանտ եք, ին չո՞ւ  ո րո-
շե ցիք մաս նա գի տա նալ հենց սրտա բա նութ յան ո լոր-
տում։

- Ա վե լի ցածր կուր սե րում, երբ դժվա րութ յուն նե րի հան-
դեպ միայն ռո ման տիկ վեր լու ծութ յունն էր գե րակշ ռում, 
ո րո շել էի սրտա յին վի րա բույժ դառ նալ:  Սիր տը միշտ 
ա սո ցաց րել եմ կյան քի հետ և՛ բա ռի բուն, և՛ փո խա բե րա-
կան ի մաս տով: Ու զում էի ձեռ քե րիս մեջ զգալ սրտի աշ-
խա տան քը:  Հե տո, երբ դժվա րութ յուն նե րի հան դեպ ռո-
ման տիկ պատ կե րա ցում երն ի րենց տե ղը զի ջե ցին ռեալ 
մտա ծե լա կեր պին, կյան քում մեր դե րի պատ կե րաց մա նը, 

ԲԺՇ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆ Ա ՎԵ ԼԻ ՇԱՏ 

ԱՊ ՐԵ ԼԱ ԿԵՐՊ Է, ՔԱՆ 

ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ. 

ԱՆԻՌԱՓՅԱՆ
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ո րո շե ցի մաս նա գի տա նալ ոչ թե սրտա յին վի րա բու ժութ յան, 
այլ սրտա բա նութ յան ո լոր տում: Բժշ կութ յան մեջ թե րապև-
տիկ մտա ծե լա կեր պը, ընդ հա նուր առ մամբ,  ինձ ա վե լի հա-
րա զատ է, քան վի րա բու ժա կա նը:

-  Կա րե լի է ա սել, որ  սո վո րե լով աս պիան տու րա յում 
կան խո րո շել եք  Ձեզ հա մար թե՛ կլի նի կա կան, թե՛ գի տա-
կան գոր ծու նեութ յուն։ Ո ՞րն է ա վե լի հո գե հա րա զատ։

- Ես իմ մտա ծե լա կեր պով ա վե լի շատ կլի նի ցիստ եմ, բայց 
ա մեն օր զար գա ցող մաս նա գի տութ յան մեջ ա ռանց գի տա-
կան գոր ծու նեութ յան չես կա րող ա ռաջ շարժ վել: Եր կուսն 
էլ փոխ կա պակց ված են միմ յանց հետ:  Կար ծում եմ՝ լիո վին 
հա մադ րե լի է գի տութ յու նը նաև կլի նի կան բժշկութ յան մեջ:

- Փս տո րեն նաև դա սա վան դում եք։  Դա սա խոս-ու սա նող 
հա ղոր դակ ցութ յու նը հե՞շտ է ստաց վում, լսա րան մտնե լիս 
չկա յին վա խեր, չէ՞ որ սո վո րող նե րի հետ մեծ տա րի քա յին 
տար բե րութ յուն չու նեք։

-  Սի րով եմ դա սա վան դում:  Դա սա խո սա կան գոր ծու-
նեութ յունն ինձ հո գե հա րա զատ է: Ու սա նող նե րի մի ջա-
վայ րում շատ մեծ դրա կան է ներ գե տիկ դաշտ եմ ինձ վրա 
զգում:  Տա րի քա յին փոքր տար բե րութ յու նը երբ ևէ չի խան-
գա րել, հա կա ռա կը՝ դա սերն անց նում են ա վե լի ան կաշ-
կանդ մթնո լոր տում:  Ցան կա ցած ու սա նող դա սա խո սից մեկ 
ակն կա լիք ու նի՝ գի տե լիք: Ե թե կա րո ղա նում ես տրա մադ-
րել, որ ևէ խան գա րող հան գա մանք չի կա րող ա ռա ջա նալ:

-  Կարճ ժա մա նակ ա ռաջ  Ձեզ վստահ վեց ԵՊԲՀ հո գա-
բար ձու նե րի խորհր դի քար տու ղա րի պաշ տո նը, ի ՞նչ ակն-
կա լիք ներ ու նեք այս զբաղ վա ծութ յու նից։

-  Բու հի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի քար տու ղար լի նե լը 
մեծ պա տիվ է ինձ հա մար:  Դա ինձ ուղղ ված մեծ վստա-
հութ յուն էր խորհր դի ան դամ ե րի կող մից: Եվ այս տեղ 
ա վե լի շատ պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցում է մեծ, քան՝ 
ակն կա լիք նե րը: Ու րախ կլի նեմ, ե թե կա րո ղա նամ նպաս-
տել հա րա զատ բու հիս զար գաց մա նը:

- Ի ՞նչ խոր հուրդ կտաք  կամ կմաղ թեք այն ու սա նող-
նե րին, ե րի տա սարդ նե րին, ով քեր ար դեն ընտ րել են կամ 
ա ռա ջի կա յում պատ րաստ վում են ընտ րել բժշկութ յու նը՝ 
որ պես մաս նա գի տութ յուն, ինչ պես հաղ թա հա րել այն 
դժվա րութ յուն նե րը, ո րոնք ան խու սա փե լի են լավ մաս նա-
գետ, հատ կա պես լավ բժշիկ դառ նա լու ճա նա պար հին։

- Բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը լա վա գույնն է ինձ հա մար: 
Ա յո՛, լավ բժիշկ հեշ տութ յամբ չեն դառ նում:  Մեծ ջան քեր, 
աշ խա տա սի րութ յուն, կամ քի ուժ է պետք այս ճա նա պար-
հով գնա լու հա մար:  Խոր հուրդ կտամ եր բեք չհանձն վել 
և չ վա խե նալ դժվա րութ յուն նե րից, իսկ դժվա րութ յուն ներ 
միան շա նակ կլի նեն, ան կում եր՝ նույն պես, բայց որ պես 
սրտա բան կա սեմ՝ կյան քը վե րելք նե րի ու վայ րէջք նե րի մեջ 
է: Ու ղիղ գիծն իմ մաս նա գի տութ յան մեջ այլևս կյան քի նշան 
չէ: 

 Հար ցազ րույ ցը՝  ՏԱԹԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԻ

 Լու սան կար նե րը՝ Ա ՆԻ  ՌԱՓ ՅԱ ՆԻ անձ նա կան ար խի վից
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում «Մ շա-
կույթն ա պա գա բժիշկ նե րին» ծրագ րի անդ րա նիկ հա մեր-
գը մեկ նար կեց « Կա դանս» ան սամբ լի ե լույ թով: Մ շա կույ թի և  
ար վես տի շնչով լցված դահ լի ճը բուռն ծա փողջ յու նով գնա-
հա տեց յու րա քանչ յուր կա տա րում. հա մեր գին հնչե ցին Ա. 
 Պիա ցոլ լա յի,  Կո մի տա սի,  Սա յաթ  Նո վա յի, Ա.  Խա չատր յա նի, 
Է.  Բաղ դա սար յա նի, Տ. Գ րի գոր յա նի, Վ.  Րիո սի, Մ.  Հե րե րա յի, 
Հ.  Պաս կո լա յի, Հ. Ս տամ պո նիի, Ր.  Գալ յա նո յի, Ռ. Ան զո վի նո յի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը:

ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ, ան վա-
նի ե րաժիշտ  Վա հան Արծ րու նու խոս քով՝ այս հա մեր գը 
« Կա դանս» ան սամբ լի նվի րա բե րում է ԵՊԲՀ-ին, ին չը հար-
գան քի դրսևո րում է: «Բ ժիշկ նե րի հա մար կար ևոր է դառ նալ 
ինչ պես լավ մաս նա գետ, այն պես էլ ու նե նալ լայն աշ խար-
հըն կա լում, քա նի որ նրանց շփման աս պա րե զը հան րութ-
յունն է, ժո ղո վուր դը, ո րը բազ մա շերտ է ինչ պես սո ցիա լա պես, 
այն պես էլ՝ նա խա սի րութ յուն նե րի տե սանկ յու նից»,-ա սաց 
 Վա հան Արծ րու նին՝ ա վե լաց նե լով, որ ու րախ է, քա նի որ հա-
մեր գա յին ծրա գի րը ներ կա յաց րին այս բնա գա վա ռի լա վա-
գույն ե րա ժիշտ նե րը, և  կա րե լի է հպար տո րեն խո սել այն մա-
սին, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նը հյու րըն կա լել է յու րօ րի նակ 
ու բարձր կա տա րո ղա կան մա կար դակ ու նե ցող « Կա դանս» 
ան սամբ լին:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի կար ծի քով՝ այ սօր կա րե-
լի է ա մեն ինչ ստա նալ լրա հո սի մի ջո ցով, սա կայն հնա րա վոր 
չէ բժիշկ դառ նալ, ե թե չեն կա րող տար բե րա կել բա րին ու գե-
ղե ցի կը: «Այն, ինչ այ սօր տե ղի ու նե ցավ այս բե մում, դրա վառ 
ա պա ցույցն է՝ տա րի նե րի քրտնա ջան աշ խա տանք, բարձր ճա-
շակ, հայ րե նա սի րութ յուն ու նվիր վա ծութ յուն գոր ծին»,- ընդգ-
ծեց ԵՊԲՀ ռեկ տո րը:

Ար մեն  Մու րադ յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ե լույթ ու-
նե ցող նե րին, մարդ կանց, ով քեր ի րենց ար վես տով կա րող էին 
գե ղեց կաց նել աշ խար հի յու րա քանչ յուր բեմ, բուհ, սա կայն այ-
սօր ընտ րել են Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նը:

 Կի թա ռա հար  Հա կոբ  Ջա ղաց պան յա նի խոս քով՝ հա մեր գը 
նա խա ձեռ նել է « Կա դանս» ան սամբ լը, այն կազ մա կեր պե-
լու ա ռա ջար կը սի րով ըն դու նել են ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նա խա գահն ու ԵՊԲՀ ռեկ տո րը:

« Կա դանս»-ը ձևա վո րել են  2004 թվա կա նի փետր վա րին, 
հինգ հայ ե րա ժիշտ ների՝  Հա կոբ  Ջա ղաց պան յա նի (կի թառ), 
 Վա րազ դատ  Խա չում յա նի (ջու թակ),  Մե րու ժան Ե գան յա-
նի (ա կոր դեոն),  Սո ֆի  Մի քա յել յա նի (դաշ նա մուր) և  Գուր գեն 
Ա միր յա նի (կոնտ րա բաս) կող մից՝ հիմ ա կա նում նպա տակ 
ո ւե նե նա լով կա տա րել ար գեն տի նա ցի կոմ պո զի տոր Աս տոր 
Պ յա ցոլ լա յի (1921-1992) ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը:  Ժա մա նա կի 
ըն թաց քում այն ընդ լայ նել է իր կա տա րում ե րը` նե րա ռե լով 
եվ րո պա կան, ա մե րիկ յան, ռուս և  հայ դա սա կան, ժա մա նա-
կա կից կոմ պո զի տոր նե րի գլուխ գոր ծոց ներ՝ միա ժա մա նակ 
հա րա զատ մա լով Պ յա ցոլ լա յի ար վես տին:

« Կա դանս» ան սամբ լի հա մերգն ա վարտ վեց ջերմ մթնո լոր-
տում՝ բարձր ծա փա հա րութ յուն նե րի ներ քո: Ան սամբ լի ան-
դամ ե րին ԵՊԲՀ-ի կող մից հանձն վե ցին շնոր հա կա լագ րեր:

«Մ ՇԱ ԿՈՒՅԹՆ Ա ՊԱ ԳԱ 

ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻՆ»
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 Ա պա գա ռազ մաբ ժիշկ ներն այս ան գամ հա ջո ղութ յան են հա-
սել շախ մա տի թի մա յին ա ռաջ նութ յու նում: ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կուլ տե տի հա վա քա կան թի մը՝ կուր սանտ ներ Է րիկ 
Ա լեք սան յա նը, Ա րամ Գ ևորգ յա նը, Ա սա տուր   Թադ ևոս յա նը, 
 Հով հան նես Ա վե տիս յա նը ՀՀ զին ված ու ժե րի շախ մա տի թի-
մա յին ա ռաջ նութ յան 2-րդ  փու լի ՌԲՈՒՀ փնջա յին մրցում ե-
րում գրա վել են եր րորդ տե ղը :

Ա ռաջ նութ յունն ան ցել է նա խօ րոք հաս տատ ված ծրագ րով՝ 
ա ռողջ և  ան զի ջում պայ քա րի մթնո լոր տում: Ըստ ա ռաջ նութ-
յան մրցա նա կա յին տե ղե րի՝  ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց րել է ՀՀ 
ՊՆ Վ.  Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րա նի հա-
վա քա կան թի մը, երկ րոր դը՝ ՀՀ ՊՆ մար շալ Ա.  Խան փեր յան ցի 
ան վան ռազ մա կան ա վիա ցիոն հա մալ սա րա նի հա վա քա կան 
թի մը, իսկ եր րորդ տե ղը՝ ԵՊԲՀ ռազ մաբշ կա կան ֆա կուլ տե տի 
հա վա քա կան թի մը: Մր ցա նա կա յին տե ղեր գրա ված մար զիկ-
նե րը պագ ևատր վել են պատ վորգ րե րով:

ՌԱԶ ՄԱԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏԻ 

ՀԱ ՎԱ ՔԱ ԿԱՆ ԹԻ ՄԸ ՀՀ ԶԻՆ ՎԱԾ 

ՈՒ ԺԵ ՐԻ ՇԱԽ ՄԱ ՏԻ ԹԻ ՄԱ ՅԻՆ 

Ա ՌԱՋ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆՈՒՄ ԳՐԱ ՎԵԼ Է 

ԵՐ ՐՈՐԴ ՏԵ ՂԸ

Իրադարձություն



Հնդ կա կան ա մե նա գու նեղ ու վառ տո նե րից մե կին՝  Հո լիին 
էր նվիր ված ԵՊԲՀ հան րա կա ցա րա նում հնդիկ ու սա նող նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ անց կաց ված տո նա կան մի ջո ցա ռու մը:

ԵՊԲՀ-ն  ա մեն տա րի այս տո նի ա ռի թով հնդիկ ու սա նող նե-
րին պաշ տո նա պես ա զա տում է դա սե րից՝ հար գե լով նրանց 
ազ գա յին և կ րո նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:  Հո լի տո-
նը հնդկա կան ա մե նա հայտ նի փա ռա տո նե րից է, երբ հնդիկ-
նե րը տո նում են գար նան գա լուս տը՝ միմ յանց վրա ցո ղե լով 
գու նա վոր ներ կեր։  Հա վա տա լի քի հա մա ձայն՝ մար դու զգեստ-
նե րը որ քան ա ռա տո րեն գու նա զարդ վեն, այն քան շատ լավ 
բա րե մաղ թանք ներ կուղղ վեն նրա հաս ցեին:  Հո լին նաև ան-
վա նում են «գույ նե րի տոն»:

 Տո նի ա ռի թով՝ մար տի 22-ին, օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց-
ման  պա տաս խա նա տու նե րի ու ղեկ ցութ յամբ, հնդիկ սո վո րող-
նե րին շնոր հա վո րել ու հան րա կա ցա րան է այ ցե լել նաև ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը։

ՀՆ ԴԻԿ Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԸ 

ՆՇԵԼ ԵՆ ԳՈՒՅ ՆԵ ՐԻ ՏՈ ՆԸ
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ԵՊԲՀ-ում, ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի նա խա ձեռ-
նութ յամբ, ի րան ցի նե րը տո նա կան մթնո լոր տում, ազ գա-
յին երգ ու պա րով նշե ցին Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա-
պե տութ յան Ա մա նո րը՝  Նով րու զը:  Նով րու զը՝ ըստ Ի րա նի 
օ րա ցույ ցի, նշվում է գար նան ա ռա ջին օ րը՝ մար տի 21-ին:

 Պատ րաս տում են սե ղան, ո րի վրա դնում են «Ս» տա-
ռով յոթ ա ռար կա՝ ափ սեում չքաղ ված նո րա ծիլ կա նա չի 
(սաբ զե), ա ծիկ (սա մա նու), փշատ (սեն ջեդ), սխտոր (սիռ), 
խնձոր (սիբ), աղ տոր կամ սու մախ (սո մաղ) և  քա ցախ 
(սեռ քե)։ Դր վում է նաև հա յե լի, կեն դա նի ոս կե ձկնիկ ներ՝ 
ջրի մեջ, սմբուլ ներ, ներ կած հավ կիթ ներ, մե տա ղադ րամ-
ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն իր ի մաստն ու նի։ Ա ծի կը 
ծաղկ ման, բեր քատ վութ յան նշան է, խնձորն ա ռող ջութ-
յան նշան է, փշա տը՝ սի րո, սխտո րը՝ ու րա խութ յան, մե-
տա ղադ րա մը՝ ա ռա տութ յան, հա յե լին՝ լու սա վո րութ յան, 
ջու րը՝ մաք րութ յան, ձու կը՝ կյան քի...

Ի րան ցի նե րը  Նով րու զը տո նում են գար նա նա յին գի-
շեր հա վա սա րի օ րը՝ մար տի 21-ին՝  կես գի շե րին՝  ժա մը 1 
անց 15 րո պեին, այ նու հետև սկսվում են շնոր հա վո րանք-
նե րը, միմ յանց տուն այ ցե լե լը:

Ի ՐԱՆ ՑԻ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԸ

 ՆՇԵ ՑԻՆ  ՆՈՎ ՐՈՒ ԶԸ

Իրադարձություն



« Հայ-Արտ» մշա կու թա յին կենտ րո նում կազ մա կերպ վել էր ա վե-
լի քան 25 բժիշկ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի ցու ցա-
հան դես:

 Կազ մա կեր պիչ նե րի խոս քով՝ ցու ցա հան դե սի գլխա վոր նպա-
տա կը բժշկի մաս նա գի տութ յունն այլ տե սանկ յու նից դի տար կելն 

է, հան րութ յան հա մար բա ցա հայ տել բժշկի կոչ ման ա րար-
չա կան կող մը:

 Ցու ցա հան դե սը կար ևոր վում էր նաև նրա նով, որ ի րենց 
հին և  նոր աշ խա տանք ներն են ներ կա յաց րել ԵՊԲՀ շատ 
աշ խա տա կից ներ,  սո վո րող ներ։

 Ցու ցա հան դե սին՝ բա ցի բազ մա թիվ բժիշկ նե րից, հյու րե-
րից,  մաս նակ ցում էր նաև ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նի 
վա րիչ  Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նը և  նույն ամ բիո նում գոր ծող 
« Վեր նա տուն» գի տամ շա կու թա յին կենտ րո նի հա մա նուն 
երգ չա խում բը, ո րը ե լույթ ու նե ցավ:

 Հեն րիե տա  Սու քիաս յա նի խոս քով՝ ու րա խա լի փաստ է, 
որ ցու ցա հան դե սում ներ կա յաց վող աշ խա տանք նե րի հե ղի-
նակ նե րը բժիշկ ներ են՝ շեշ տե լով  « Վեր նա տուն» գի տամ-
շա կու թա յին կենտ րո նի մաս նակ ցութ յան կար ևո րութ յու նը, 
ո րի նպա տա կը ԱՊՀ, սփյուռ քա հայ, օ տա րերկ րա ցի՝ հնդիկ, 
պար սիկ, հոր դա նան ցի ու սա նող նե րին  Հա յաս տա նի և  հայ 
մշա կույ թին ծա նո թաց նելն է:

ԵՐԲ Ա ՐԱ ՐՈՒՄ ԵՆ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԸ, 

ԲԺՇԿՈՒՄ Է ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ
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«Երբ ա րա րում են բժիշկ նե րը՝ բժշկում է ար վես տը» խո-
րագ րով 25 բժիշկ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ ընդգր կող 
նկար նե րի ցու ցա հան դե սին մաս նակ ցում էր նաև ԵՊԲՀ 
վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա յի և  դի մած նո տա յին վի-
րա բու ժութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր, « Հե րա ցի» հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րի դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան 
և ԼՕՌ կլի նի կա յի ղե կա վար Ան նա  Պո ղոս յա նը։ Ք չե րը 
գի տեն, որ դի մած նո տա յին վի րա բույ ժը ման կուց է սի րել 
նկա րել։ 

«Ես ան դա մակ ցում էի դպրո ցա կան բո լոր ամ սագ-
րե րի և  պա տի թեր թե րի խմբագ րա կան խոր հուրդ նե-
րին։  Հե տա գա յում, ար դեն ու սա նո ղա կան տա րի նե րին, 
կար ծես ժա մա նա կը չէր հե րի քում, սա կայն հստակ կա-
րող եմ ա սել, որ միշտ գրի չով նկա րել եմ թե ՛ դա սա-
խո սութ յուն նե րի տետ րե րում, թե բլոկ նոտ նե րում, թե 
պա տա հա կանորեն ձեռ քումս հայտն ված թղթի կտո րի 
վրա։ Ն կա րել եմ նաև, երբ տխուր եմ ե ղել կամ նյար-
դայ նա ցած»,- պատ մում է Ան նա  Պո ղոս յա նը՝ հա վե լե-
լով, որ նկար չութ յու նը օգ նում է հաղ թա հա րել լար վա-
ծութ յու նը, հանգս տաց նող ազ դե ցութ յուն է ու նե նում 
մար դու վրա։ Պ րո ֆե սորն ա նեղ ծա նում է, որ քիչ չեն 
ե ղել դեպ քե րը, երբ իր նկար չա կան ու նա կութ յուն նե-
րը օգ տա գոր ծել է նաև ըն կեր նե րի կամ դա սա խոս նե րի 
ծաղ րան կար ներ հե ղի նա կե լու հա մար։ Բ ժիշկ-նկար չի 
մո տե ցում ա ռա վել ստեղ ծա գոր ծա կան է դար ձել վեր-
ջին տաս նամ յա կում, երբ ցան կութ յուն է ա ռա ջա ցել 
գրա ֆի կա կան ո ճով, ինչ պես նաև իմպ րո վի զի մի ջո ցով 
վե րար տադ րել մե ծա նուն նկա րիչ նե րի ա խա տանք ներ։  
«Ն կա րում եմ բա ցա ռա պես ամ ռանը շրջա նում, ա մա-
ռա նո ցում կամ բնութ յան գրկում, երբ ինձ ու ղեկ ցում է 
լավ տրա մադ րութ յու նը և  շուրջս դրա կան մթնո լորտ է»,- 
ա սում է ցու ցա հան դե սի մաս նա կի ցը։  Խոս տո վա նում 
է, որ ի րեն որ պես նկա րիչ գույ նե րը դեռևս չեն գրա-
վում։ Մ տե րիմ ե րի խոս քով՝ Ան նա  Պո ղոս յա նի հեղ-
նա կած նկար նե րը նման են ի րեն։  Հե ղի նա կը չի բա-
ցա ռում, որ գու ցե են թագ տակ ցո րեն է նկա րում 
պատ կեր ներ, ո րոնք նման են իր խառն ված քին։  
«Ի հար կե, դեռ շատ նրբութ յուն ներ կան, ո րոնց պետք է 
սո վո րեմ տի րա պե տել և  կա տա րե լա գործ վել։ Քն նա դա-
տա բար եմ մո տե նում իմ նկար նե րին, բայց պար զա պես 
սի րում եմ դրանք։ Ն կար ներս զար դա րում են աշ խա տա-
սեն յակս, ջեր մութ յուն է ճա ռա գում նրան ցից»,- պար զա-
բա նում է վի րա բու ժութ յան և ԼՕՌ կլի նի կա յի ղե կա վա րը, 
ում գնա հատ մամբ՝ նկար չութ յու նը նման է վի րա բու ժու-
թա նը։ Եր կու ո լոր տում էլ կար ևոր է, որ արդ յուն քը գո-
հաց նի դի մա ցի նին։

 Պատ րաս տեց  ՏԱԹԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԸ

 ԴԻ ՄԱԾ ՆՈ ՏԱ ՅԻՆ 

ՎԻ ՐԱ ԲՈՒՅԺ 

ԱՆ ՆԱ  ՊՈ ՂՈՍ ՅԱ ՆԸ 

ՄԱՆ ԿՈՒՑ Է 

ՍԻ ՐԵԼ ՆԿԱ ՐԵԼ

Իրադարձություն
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Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի հե նա կե տա յին « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի 
ա շա կերտ նե րը  Հա յաս տանն ա ռա ջին ան գամ ներ-
կա յաց րել են մի ջազ գա յին գի տա կան օ լիմ պիա դա-
յում (18th Annual AESA Science Olympiad) և  հաղ թել։ 
Մր ցա նակ նե րը  Լոս Ան ջե լե սից  Հա յաս տան են բե րել 
« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի 11-րդ  դա սա րա նի կեն սա-
քի միա կան են թա հոս քի ա շա կերտ նե րը, որոնք ներ-
կա յաց րել են գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք-
ներ կեն սա բա նութ յուն ա ռար կա յից:

Ա ռա ջին հո րի զո նա կա նը զբա ղեց րել է «Wi-Fi 
սար քե րի ար ձա կած ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցութ-
յու նը մարդ կա յին բջիջ նե րի կուլ տու րա յի վրա և  
այդ ազ դե ցութ յու նը նվա զեց նող ո րոշ սննդա յին 
հա վե լում ե րի օգ տա գոր ծու մը» գի տա կան աշ-
խա տան քը, ո րի հե ղի նակ ներն են՝  Սե դա Ա դի-
բեկ յա նը, Մ հեր  Կուր ղին յա նը և  Սո ֆի Է լիզ բար-
յանը:

Երկ րորդ հո րի զո նա կա նում  Մա րիամ Գ ևորգ-
յա նի հե ղի նա կած՝ « Բույ սե րի ա ճի դի նա մի կան 
տար բեր լու ծույթ նե րում» գի տա կան աշ խա-
տանքն է:

 Գի տա կան աշ խա տաք նե րի ղե կա վա րը 
կեն սա բա նութ յան ու սու ցիչ, կեն սա բա նա-
կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու  Ռու բի նա 
 Հա րութ յուն յանն է։

« ՀԵ ՐԱ ՑԻ» Ա ՎԱԳ ԴՊՐՈ ՑԻ 

Ա ՇԱ ԿԵՐՏ ՆԵ ՐԸ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ

 ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ Օ ԼԻՄ ՊԻԱ ԴԱ ՅՈՒՄ

 ԶԲԱ ՂԵՑ ՐԵԼ ԵՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԵՎ

  ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՀՈ ՐԻ ԶՈ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԸ



«Հերացի» ավագ դպրոց

Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի հե նա կե տա յին « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցը 2018 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րից հա մա գոր ծակ ցում է «Շ տե ֆա-
նիում» գիմ ա զիա յի հետ: « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի տնօ-
րեն  Նա րի նե  Սարգս յա նը ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան 
նա խա րա րութ յու նում  Գեր մա նիա յից ժա մա նած կրթութ-
յան մաս նա գետ նե րի՝ երկ րա մա սի մի ջազ գա յին ծրագ-
րե րի հա մա կար գող  Կատ յա  Վենդ թի ու «Շ տե ֆա նիում» 
գիմ ա զիա յի փոխտ նօ րեն Աք սել  Վի չիո տե քի հետ հան-
դիպ ման ժա մա նակ ներ կա յաց րել է գեր մա նա կան կող մի 
հետ գոր ծակ ցութ յան արդ յունք նե րը` նշե լով, որ ծրագ րի 
ա վար տին ա շա կերտ նե րին տրվե լու է գեր մա նե րե նի ի մա-
ցութ յան մաս նա գի տա կան վկա յա կան: «Շ տե ֆա նիում 
»գիմ ա զիա յի փոխտ նօ րեն Աք սել  Վի չիո տե քը նշել է, որ 
այ ցի հիմ ա կան նպա տակն ա շա կերտ նե րի փո խա նակ-
ման ծրագ րե րի քննար կում է:  Նախ նա կան պայ մա նա-
վոր վա ծութ յան հա մա ձայն` աշ նա նը գեր մա նե րե նի լավ 
ի մա ցութ յամբ 5-10 հա յաս տան ցի ա շա կերտ ներ կմեկ նեն 
 Գեր մա նիա, ո րին կհա ջոր դի գեր մա նա ցի ա շա կերտ նե րի 
այ ցե լութ յու նը  Հա յաս տան:

ԿԳՆ հան րակր թութ յան և  մի ջազ գա յին կա պե րի պա-
տաս խա նա տու նե րը պատ րաս տա կա մութ յուն են հայտ-
նել՝ ա ջակ ցել երկ կողմ հա րե բե րութ յուն նե րի զար գաց մա-
նը և  առ կա հա մա գոր ծակ ցութ յան կա պե րի խո րաց մա նը: 
 Հա մա գոր ծակ ցութ յունն ի րա կա նաց վում է  Հա յաս տա նում 
 Գեր մա նիա յի դես պա նա տան ա ջակ ցութ յամբ ի րա կանց-
վող DSD-Pro գեր մա նե րե նի ու սուց ման ծրագ րի շրջա նա-
կում:

Ն շենք նաև, որ  Գեր մա նիա յից ժա մա նած մաս նա գետ-
նե րը ծա նո թա ցել են « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ու սում ա-
կան ծրագ րե րին ու հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին, 
ո րոնք ներ կա յաց վել են գեր մա-
նե րե նով:

 Հան դիպ մա նը ներ կա է ե ղել 
նաև « Հե րա ցի» ա վագ դպրո-
ցում բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ռեկ տո րի հան րակր թութ-
յան հար ցե րով ներ կա յա ցու ցիչ 
Ա նա հիտ  Բախշ յա նը:

« ՀԵ ՐԱ ՑԻ» Ա ՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆ ՈՒ 

 ԳԵՐ ՄԱ ՆԻԱ ՅԻ Շ ՏԵ ՖԱ ՆԻՈՒՄ 

ԳԻՄ ՆԱ ԶԻԱՆ ԿՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑԵՆ
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ԵՊԲՀ  100-ամ յա կին ըն դա ռաջ շա րու նա-
կում ենք ներ կա յաց նել հո բել յար ամ բիոն նե-
րը, ո րոնք ի րենց գոր ծու նեութ յու նը սկսել են 
դեռևս Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի  
բժշկա կան ֆա կուլ տե տում՝ 1924 թվա կա նից։ 
Այս տա րին հո բել յա նա կան է նաև ֆար մա կո-
լո գիա յի ամ բիո նի հա մար։

Այս ա ռի թով զրույ ցել ենք ամ բիո նի նախ կին 
վա րիչ, պրո ֆե սոր  Վի լեն  Հա կոբ յա նի և  ամ-
բիո նի ներ կա յիս վա րիչ, պրո ֆե սոր  Մա րի նե 
 Բա լա սան յա նի հետ,  ով քեր խո սե ցին ամ բիո-
նի գոր ծու նեութ յան, ինչ պես նաև հե ռան կար-
նե րի մա սին։

 Պատ մա կան ակ նարկ
Ամ բիո նը, որն այժմ կրում է ա կա դե մի կոս  Սի մոն 

 Միր զո յա նի ա նու նը, հիմ ադր վել է 1924 թվա կա նին՝ 
 Տար տո ւի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
քի միա-դե ղա գոր ծա կան բաժ նի շրջա նա վարտ Գ րի-
գոր  Մեդ նիկ յա նի կող մից: 

 Գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր , պրո ֆե սոր  Գ րի գոր Ար տե-
մի  Մեդ նիկ յա նը գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա-
կուլ տե տի կազ մա կերպ ման գոր ծում, որ տեղ էլ 1924թ. 
 հիմ ադ րել է դե ղա բա նութ յան ամ բիոն և  մինչև 
1935թ.  ղե կա վա րել այն։  Նա ե ղել է  Հա յաս տա նի դե-
ղա բան նե րի գի տա կան ըն կե րութ յան պատ վա վոր 
նա խա գահ և  հա մա միու թե նա կան նույ նա նուն ըն կե-
րութ յան վար չութ յան ան դամ։

Այ նու հետև՝ ա վե լի քան կես դար ամ բիո նը ղե կա-
վա րել է ա կա նա վոր դե ղա բան, ՀՀ ԳԱ ա կա դե մի-
կոս  Սի մոն  Միր զո յա նը, ո րի ջան քե րով հիմ ադր վեց 
հայ կա կան նո րօր յա դե ղա բա նա կան դպրո ցը: 1971-
78 թթ. ՀՀ ԱՆ գի տաբժշ կա կան խորհր դի նա խա-
գահ, ա կա դե մի կոս  Սի մոն  Միր զո յա նի ջան քե րով 
ստեղծ ված դպրո ցը տվեց իր ան վա նի մաս նա գետ-
նե րը, ով քեր հե տա գա յում ղե կա վա րե ցին ամ բիո նը 
և  ու նե ցան մեծ ներդ րում երկ րում ա ռող ջա պա հա-
կան հա մա կար գի զար գաց ման գոր ծում:

Դ րան ցից ա ռա ջին նե րից մե կը Է միլ  Սամ սո նի 
 Գաբ րիել յանն էր, ո րը հե տա գա յում դար ձավ ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար, ում ղե կա վա րութ-
յամբ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գը ու նե ցավ 
ան նա խա դեպ հա ջո ղութ յուն ներ՝ նոր տեխ նո լո գիա-
նե րի ներդր մամբ՝ հատ կա պես բու ժա կան կենտ րոն-
նե րի ստեղծ ման ուղղ ղութ յամբ։  Մինչև իր կյան քի 
վեր ջը նա դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
փոր ձա գի տա կան կենտ րո նի տնօր ռենն էր։

Ամ բիո նի ղե կա վար ման տա րի նե րին ՀՀ ԳԱ ա կա-

95-ԱՄ ՅԱ ՖԱՐ ՄԱ ԿՈ ԼՈ ԳԻԱ ՅԻ

 ԱՄ ԲԻՈ ՆՈՒՄ ՆՈ ՐԱ ՆՈՐ 

ԾՐԱԳ ՐԵՐ ԵՆ ԿՅԱՆ ՔԻ ԿՈՉ ՎՈՒՄ

Ֆարմակոլոգիայի ամբիոն-95
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դե մի կոս Է միլ  Գաբ րիել յանն ա ռա ջի նը ներդ րեց 
հա մա կարգ չա յին ու սուց ման ծրա գիր:

Է.  Գաբ րիել յա նի և  աշ խա տա կից նե րի հե տա-
զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը բազ միցս ներ կա-
յաց վել են մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով ե րում:

 Ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նից ծնունդ է ա ռել 
դե ղաձ ևե րի տեխ նո լո գիա յի, դե ղա գոր ծա կան 
կազ մա կերպ ման և  է կո նո մի կա յի, բժշկա կան 
ապ րան քա գի տութ յան ամ բիո նը, ո րը 1974-1989թ. 
 ղե կա վա րել է ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի աշ-
խա տա կից, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր  Թա մա րա  Սարգ սի  Թադ ևոս յա նը։

1994 թվա կա նից ամ բիո նը ղե կա վա րել է ՀՀ ԳԱ 
ա կա դե մի կոս  Վի լեն  Հա կոբ յա նը: Ն րա նից հե-
տո՝ կարճ ժամ ետ նե րով,  Ռու բեն  Բեկ յա նը, Ար-
մեն  Մա նուկ յա նը, իսկ 2011 թվա կա նից մինչ օրս 
 Մա րի նե  Բա լա սան յա նը:

 
Վի լեն  Հա կոբ յան -  Ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո-

նը 95 տար վա ըն թաց քում ե ղել է հա մալ սա րա նի 
ա ռա ջա վոր ամ բիոն նե րից,  թե՛ գի տա կան,  թե՛ 
կրթա կան ո լոր տում:     Մեր ամ բիոնն ա ռա ջինն 
էր, որ տեղ  է միլ  Գաբ րիել յա նի ղե կա վա րութ-
յամբ ներդր վեց  ու սուց ման այն ժա մա նա կի 
հա մար նո րա գույն հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո-
գիա ներ :  Կր թութ յան կար ևոր սկզբունք նե րից 
եմ հա մա րում խիստ օբ յեկ տիվ վե րա բեր մուն-
քը ու սա նո ղի գի տե լի քի նկատ մամբ: 13 տա րի է  
ար դեն ամ բիո նի վա րիչ չեմ , բայց այդ օբ յեկ տի-
վութ յունն ու  պա հանջ կո տութ յու նը շա րու նակ-
վում է պահ պան վել, ին չը չա փա զանց կար ևոր 
է:

Անդ րա դառ նա լով ամ բիո նի պատ մութ յա նը՝ 
չեմ կա րող չնշել իմ ու սուց չի՝  Սի մոն  Հա կո բի 
 Միր զո յա նի ա նու նը,  ով  անմ ա ցորդ նվիր-
ված էր գի տութ յա նը և կր թութ յա նը:  Ա վե լի 
քան 50 տա րի ղե կա վա րե լով այս ամ բիո-
նը՝ նա դաս տիա րա կել է ֆար մա կա լոգ նե-
րի բա վա կա նա չափ մեծ սե րունդ: Ն րա մեծ 
լու ման դե ղա գետ նե րի դպրո ցի ստեղ ծում 
է, հան րա պե տութ յան բո լոր ճա նաչ ված դե-
ղա գետ նե րը նրա ստեղ ծած դպրո ցի սա-
ներն են:  Նա  բա ցա ռիկ անձ նա վո րութ յունն 
էր, ամ բողջ  Խորհր դա յին  Միութ յամբ ճա-
նաչ ված մեծ գիտ նա կան, ով հրա ժար վե լով 
ի րեն ա ռա ջարկ ված բազ մա թիվ պաշ տոն նե-
րից նվիր վել էր գի տութ յան զար գաց մա նը: 
 Հետ ևե լով նրա ներդ րած ա վան դույթ նե րին 
և  աշ խա տան քի հան դեպ բարձր պա տաս-
խա նատ վութ յան սկզբունք նե րին, նրա սա-
նե րը մինչ այ սօր ստեղ ծում են բո լոր հնա-
րա վոր պայ ման նե րը ե րի տա սարդ կադ րե րի 
զար գաց ման և  ա ռա ջըն թա ցի հա մար: 

 Մա րի նե  Բա լա սան յան -  Ամ բիո նի ներ-
կա գոր ծու նեութ յու նը լիո վին հիմ ված է 
այն ա վան դույթ նե րի վրա, ո րոնք տա րի-
նե րի ըն թաց քում ձևա վոր վել են թե՛ գի տա կան, 
թե՛ կրթա կան ո լոր տում:  Մեր ամ բիոնն ու նի գի-
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տա կան շատ հզոր դպրոց, պատ րաս տել է  ե րեք 
ա կա դե մի կոս։ Ա վան դա բար ամ բիո նի գի տա կան 
ուղղ վա ծութ յու նը նվիր ված է ե ղել  ու ղե ղի ար յան 
շրջա նա ռութ յան խան գա րում ե րի դե ղա բա նա կան 
շտկմա նը:  Մենք շա րու նա կում ենք այդ ուղ ղութ յու-
նը և  ներ կա յումս ու սում ա սի րում ենք ու ղե ղի լո կալ 
ի շե միկ խան գա րում ե րի դե ղա բա նա կան շտկման 
նոր ուղ ղութ յուն ներ:

 Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ամ բիո նի կող-
մից ի րա կա նաց վել են բա վա կան արդ յու նա վետ 
գի տա կան հե տա զո տութ յուն ներ, ո րոնց արդ-
յունք նե րը հրա պա րակ վել են  ինչ պես տե ղա կան, 
այն պես էլ օ տա րերկր յա պար բե րա կան նե րում:  
Ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րը և  հատ կա պես ե րի-
տա սարդ նե րը ե լույթ ներ են  ու նե ցել մի ջազ գա յին 
շատ կոն ֆե րանս նե րում, ֆո րում ե րում, որ տեղ 
մեր ներ կա յաց րած աշ խա տանք նե րը ճա նաչ վել 
են լա վա գույն նե րից: Ամ բիո նում շատ է կար ևոր-
վում  ար դեն մշակ ված և  վա լի դաց ված մե թոդ նե-
րի տի րա պե տու մը, ինչ պես նաև  ե րի տա սարդ-
նե րի կող մից նոր փոր ձա րա րա կան մե թոդ նե րի 
ներդ րու մը: 

 Ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի ա վան դա կան մի-
ջազ գա յին կա պերն այլ երկր նե րի հա մալ սա րան-
նե րի և  գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տուտ նե-
րի հետ այ սօր բա վա կան ընդ լայն վել են:  Մենք 
հա մա գոր ծակ ցում ենք ՌԴ ֆար մա կա լո գիա յի 

ինս տի տու տի, Ի տա լիա յի  Կա մի րի նո յի, Ա մե րի կա-
յի Օ հա յո յի և  Տե խա սի հա մալ սա րան նե րի հետ: Ամ-
բիո նում դա սա խո սութ յուն նե րով հան դես են ե կել 
հրա վիր ված մաս նա գետ ներ,  ինչ պես նաև ամ բիո նի 
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աշ խա տա կից նե րը դա սա խո սութ յուն ներ են կար-
դա ցել  Սանտ յա գո յի,  Սա լո նի կի և  այլ հա մալ սա-
րան նե րում:  

Ամ բիո նի կրթա կան գոր ծու նեութ յու նը ուղղ ված 
է ժա մա նա կա կից դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի 
ներդր մա նը: Ամ բիո նում ար դեն եր կու տա րի հա ջո-
ղութ յամբ ներդր վել է գի տե լի քի գնա հատ ման բազ-
մա բա ղադ րիչ հա մա կար գը, ո րը նպաս տել է թե՛ 
ա ռա ջա դի մութ յան բարձ րաց մա նը, թե՛ ու սա նող նե-
րի մաս նա գի տա կան մտա ծե լա կեր պի ճիշտ ձևա-
վոր մա նը, թե՛ գի տա կան ճա շա կի զար գաց մա նը:

Ամ բիո նում շատ մեծ տեղ է տրվում մեր հա մալ-
սա րա նում թափ ա ռած բարձ րա գույն կրթութ յան 
ո րա կի սկզբունք նե րի մշակ ման հնա րա վոր մաս-
նակ ցութ յա նը և  այդ սկզբունք նե րի ներդր մա նը: 
Եվ րո պա կան « Տեմ պուս» ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
ամ բիո նը մշա կել և  ներ կա յաց րել է բարձ րա գույն 
կրթութ յան եր րորդ մա կար դա կի /աս պի րան տու-
րա յի/ ֆար մա կո լո գիա մաս նա գի տա կան պի լո տա-
յին ծրա գի րը: 

Ամ բիո նում այժմ ու նենք եր կու պրո ֆե սոր, յոթ դո-
ցենտ, եր կու ա վագ դա սա խոս և  վեց դա սա խոս։ 
Այ սինքն՝ ամ բիո նում առ կա են ե րեք տար բեր սե-
րունդ նե րի դա սա խոս ներ՝ ա վագ, մի ջին տա րի քի 
և  ե րի տա սարդ: Ա վագ ըն կեր նե րը մեր հպար տութ-
յունն են, մի ջին տա րի քի ըն կեր նե րը՝ պո տենց յալ 
ու ժը, իսկ ե րի տա սարդ նե րը մեր ա պա գան են և 
 շատ մեծ ու րա խութ յամբ կա րող եմ նշել, որ նրանք 
ձգտում են պահ պա նել ամ բիո նի ա վան դույթ ներն ու 
մշա կույ թը, ո րը տա րի նե րի ըն թաց քում ստեղ ծել են 
մեր ու սու ցիչ նե րը:      

 
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ                                                       



 Մար տի 19ին Եր ևա նի պե տա կան տնտե սա գի տա
կան հա մա լա սա րա նում ամ փոփ վե ցին  « Լա վա գույն 
ու սա նող»  հան րա պե տա կան մրցա նա կա բաշ խութ
յան արդ յունք նե րը: Բժշ կա գի տութ յան ո լոր տում, բա
կա լավ րի կրթա կան ծրագ րով հաղ թող է ճա նաչ վել 
ԵՊԲՀ  6րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի, նեյ րո գի տութ յան 
լա բո րա տո րիա յի կրտսեր գի տաշ խա տող  Լիա նա 
 Հայ րա պետ յա նը։ 

ԵՊԲՀ լա վա գույն ու սա նո ղի հետ զրու ցել ենք ինչ պես 
նրա ա ռա ջա դի մութ յան, այն պես էլ ցու ցա բե րած գի
տա կան և  հա սա րա կա կան ակ տի վութ յան մա սին։

-  Դուք այս տա րի ճա նաչ վել եք լա վա գույն ու սա նող 
հան րա պե տա կան մրցույ թում: Ի՞նչ զգա ցո ղութ յուն ներ ու-
նեք, սպաս վա՞ծ էր արդ յոք այս պատ վա բեր կո չու մը:

-Ս պաս ված էր այն քա նով, որ գի տակ ցա բար էի դի մել 
մրցույ թին: Մր ցակ ցութ յուն էր գնում ու սա նող նե րի միջև: 
 Մինչև վեր ջին պա հը վստահ չէի, որ ես էի լի նե լու, մինչև 
վերջ պարզ չէր: Ի հար կե շատ հա ճե լի էր, հատ կա պես, երբ 
հաս կա նում  ես, որ տա րի նե րի ըն թաց քում կա տա րած աշ-
խա տանքդ չի ե ղել հենց այդ նպա տա կի հա մար,  այլ նրա  
հա մար, որ դու ու զում ես դրա նով զբաղ վել, ու դա գնա-
հատ վում է, բնա կան բար, շատ հա ճե լի է:

-Ին չո՞ ւ  ո րո շե ցիք ընտ րել բժշկի ու ղին:  Ման կո՞ւց եք ցան-
կա ցել բժիշկ դառ նալ:

-Ես բժիշկ նե րի ըն տա նի քից չեմ, բայց  ման կուց, երբ ինձ 
հարց րել են՝ ինչ եմ ու զում դառ նալ, ա սել եմ՝ սրտա բան, 
ան գամ հինգ տա րե կան հա սա կում:  Մար դիկ զար մա նում 
էին, ո րով հետև ար դեն մաս նա գի տա կան բառեր էի ա սում: 
Այն պես ստաց վեց,  որ ա նընդ հատ առնչ վե ցի բժիշկ նե-
րի հետ, հի վան դա նոց ներ էի գնում, տես նում բժշկա կան 
կյան քը, աշ խա տան քը, թե ինչ պես են շփվում հի վանդ նե րի  
հետ, և, ի վեր ջո՝ որ ևէ արդ յուն քի բե րում: Այդ ա մենն ինձ 
շատ էր դուր գա լիս, այդ պատ ճա ռով չեմ կաս կա ծել, որ 
բժշկա կան եմ ըն դուն վե լու:

- Բժշ կա գի տութ յան ո՞ր ճյուղն է  Ձեզ ա վե լի հո գե հա րա-
զատ: Ի՞նչ մաս նա գի տա ցում եք ու զում ընտ րել:

- Շատ բարդ հարց եք տա լիս, հու սով եմ՝ այս մի քա նի 
ամս վա ըն թաց քում վերջ նա կա նա պես  կկողմ ո րոշ վեմ, 
բայց հա վա նա բար ընտ րածս թե րապև տիկ  մաս նա գի-
տութ յուն է լի նե լու:  Կար ևո րը ՝ կլի նի կա կան մաս նա գի-
տութ յա նը զու գա հեռ կա րո ղա նամ նաև հե տա զո տա կան 
աշ խա տան քով զբաղ վել:

- Մի փոքր պատ մեք հա մալ սա րա նա կան կյան քի մա-
սին։  Հե տաքր քի՞ր է սո վո րել ԵՊԲՀ -ում։

- Չեմ ու զում ընդ հան րաց նել, կար ծում եմ՝ յու րա քանչ յուր 
ու սա նող իր հա մար է ու սա նո ղա կան կյան քը դարձ նում հե-
տաքր քիր:  Հա մե նայն դեպս՝  ես չեմ փոշ մա նում այն տա-
րի նե րի հա մար, որ անց կաց րել եմ այս տեղ: Ինձ հա մար ես 
ստեղ ծել եմ մի ջա վայր, և  կա րող եմ ա սել՝ ու սա նո ղա կան 
կյան քը ի րոք վա յե լել եմ: 

- Կ խո սե՞ք  Ձեր գի տա կան և  հա սա րա կա կան ակ տի վութ-
յուն մա սին։

- Ես երկ րորդ կուր սից դար ձել եմ ու սա նո ղա կան գի տա-
կան  ըն կե րութ յան ան դամ, շատ ա րագ եմ ին տեգր վել, ակ-
տիվ հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յուն եմ ծա վա լել. գի տա-
ժո ղով ե րի կազ մա կեր պում, ու սա նո ղա կան խմբակ նե րի 
կոր դի նա տոր եմ ե ղել եր կու տա րի, ու սա նո ղա կան գի տա-
կան ըն կե րութ յան պրոֆ նա խա գահ եմ ե ղել: Այդ տա րի նե-
րի ըն թաց քում հաս կա ցա, որ բժշկութ յան մեջ գի տա կան 
բա ղադ րի չը անհ րա ժեշտ է, և սկ սե ցի ին տեգր վել տար բեր  
հե տա զո տա կան խմբե րի մեջ, տար բեր ամ բիոն նե րում, 
տար բեր ծրագ րե րում:  Հի մա հա սա րա կա կան ակ տի վութ-
յունս զի ջում է գի տա կան գոր ծու նեութ յանս, քա նի որ հա-
մալ սա րա նի նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի կրտսեր 
գի տաշ խա տող եմ:

-Ի՞նչ է պետք լավ բժիշկ լի նե լու հա մար։
-Դժ վար է այդ ուղ ղութ յամբ բնա վո րութ յան գիծ ընդգ-

ծել, այն կախ ված  է նաև նեղ մաս նա գի տութ յու նից: Ե թե 
դու ա նընդ հատ հի վանդ նե րի հետ ես շփվում՝ քեզ պետք է 
ինք նավս տա հութ յուն, որ պես զի հի վանդ նե րը քեզ հա վա-
տան, վստա հեն, ցան կա նան քո խոր հուրդ նե րին հետ ևել, 
չկաս կա ծեն քո մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րին: Իսկ 
լավ բժիշկ դառ նա լու հա մար շատ կար ևոր է կա րո ղա նալ 
ճիշտ գրա կա նութ յու նից օգտ վել, քա նի որ նյու թե րի բազ-
մա թիվ աղբ յուր ներ կան, պետք է այդ հմտութ յու նը զար-
գաց նել, ճիշտ գրա կա նութ յուն ո րո նել, հաս կա նալ, որ դա 
այն է, ին չը կշա րու նա կի մաս նա գի տա կան հմտութ յուն-
ներդ զար գաց նել: Եւ պետք չէ ա մեն ին չին հա վա տալ,  այլ 
քննա դա տո րեն վե րա բեր վել այն նյու թին, ին չը դու ու զում 
ես կար դալ:

 Հար ցազ րույ ցը՝ ԱՐ ՓԻ ՆԵ  ԹՈՎ ՄԱՍ ՅԱ ՆԻ

« ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԸ»

 ԿԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՆԸ 

ԶՈՒ ԳԱ ՀԵՌ ՑԱՆ ԿԱ ՆՈՒՄ Է

 ԶԲԱՂ ՎԵԼ ՆԱԵՎ 

ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔՈՎ
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Ուսանողի անկյուն

ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 2-րդ 
 կուր սի 258 խմբի ու սա նող ներ  Դա վիթ  Մակ յանն 
ու Ա նի տա  Մակ յա նը մար տի 2-ին մաս նակ ցել են 
 Հա յաս տա նի կա րա տեի ազ գա յին ֆե դե րա ցիա-
յի կող մից անց կաց վող մե ծա հա սակ նե րի կա րա-
տեի  Հա յաս տա նի 31-րդ  ա ռաջ նութ յու նը: Ա պա գա 
բժիշկ նե րը դար ձել են  Հա յաս տա նի չեմ պիոն-
ներ՝  Դա վիթ  Մակ յա նը՝  75 կգ  քա շա յին, Ա նի տա 
 Մակ յա նը՝ 68 կգ  քա շա յին կար գե րում:

Ի դեպ՝ Անիտան և դավիթը իրենց ընտանիքի 
երկրորդ սերնդի ներկայացուցիչներ են՝ 
կարատեից։

Հայրը՝ Արման Մակյանը, նրանց մարզիչն 
է, մայրը՝ Լուսինե Գրիգորյանը, նույնպես 
կարատեիստ է։ Սև գոտու ասպես-ծնողների 
ավանդույթը շարունակում են քույր և եղբայր։

Ա ռաջ նութ յա նը մաս նակ ցել են մար զիկ ներ Եր-
ևա նից, մար զե րից և Ար ցա խից: Ն րանք մրցել են 
կա տա և  կու մի տե մրցա կար գե րում:

 Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի չեմ պիոն նե րը 
մար տի 28-ից 31-ը Իս պա նիա յի Գ վա դա լա հա րա 
քա ղա քում մաս նակ ցեցին Եվ րո պա յի ա ռաջ նութ-
յա նը:

Սր տանց շնոր հա վո րում ենք մեր ու սա նող նե-
րին հաղ թա նա կի ա ռի թով։

Հայաստանի թիմը թիմային մրցակարգով 
գրավեց 7-րդ տեղը 54 երկրների պայքարում։

Ս ՏՈ ՄԱ ՏՈ ԼՈ ԳԻԱ ԿԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏԻ 

ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵՐ՝ ՔՈՒՅՐ ԵՎ  ԵՂ ԲԱՅՐ 

Ա ՆԻ ՏԱ ԵՎ  ԴԱ ՎԻԹ  ՄԱԿ ՅԱՆ ՆԵ ՐԸ 

ԴԱՐ ՁԵԼ ԵՆ ԿԱ ՐԱ ՏԵԻ ՉԵՄ ՊԻՈՆ ՆԵՐ
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Ստորև տպագրված նյութի հեղինակը՝ Գևորգ Գրիգորյանը, 
1973-ին ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տուտ, 
1976-ից ու սու մը շա րու նա կել է  Տոմս կի բժշկա կան ինս տի տու տում, 
որն ա վար տե լուց հե տո գոր ծուղ վել է Կ րաս նո յարս կի երկ րա մաս: 
1986-ին ըն տա նի քով վե րա դար ձել է Եր ևան:

1988-ի երկ րա շար ժից հե տո աշ խա տել է  Մա րա լի կում, Ս պի տա-
կում: 1989-1994թթ. մաս նակ ցել է Ար ցախ յան ա զա տա մար տին, աշ-
խա տել է  Հադ րու թի,  Գե տա շե նի հի վան դա նոց նե րում, Չլդ րա նի, 
Դրմ բո նի, Ս տե փա նա կեր տի և  Ֆի զու լիի զին վո րա կան դաշ տա-
յին հոս պի տալ նե րում: Եր կու ան գամ գե րի է ըն կել: Ա մեն ան գամ 
հրաշ քով ա զատ վե լուց հե տո կրկին վե րա դար ձել է Ար ցախ՝ շա րու-
նա կե լու ա զա տա մար տի կի և բժշ կի իր մար դա սի րա կան գոր ծը: 

 Հինգ զա վակ նե րի հայ րը 1998-ին պարգ ևատր վել է «Մ խի թար 
 Հե րա ցի», 1999-ին՝ «Մայ րա կան ե րախ տա գի տութ յուն», 2001-
ին՝ «Մար տա կան ծա ռա յութ յան հա մար» մե դալ նե րով, 2002-ին՝ 
«Ա րա բո» հու շա մե դա լով:

«Ս պի տակ» փրկա րա րա կան ջո կա տի հետ փրկա րա րա կան աշ-
խա տանք նե րի է մաս նակ ցել  Հա յաս տա նում, Ար ցա խում, Վ րաս տա նում և Ի րա նում:  Նա Ար ցախ յան ա զա տա մար տին 
նվիր ված եր կու գրքե րի և հ րա պա րա կա խո սա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է:

10 տա րի ա ռաջ հա ջո ղութ յամբ ա վարտ վեց «ԿԻԼԻԿԻԱ» ա ռա գաս տա նա վի ա ռա քե լութ յու նը՝ ծո վե րով ու օվ կիա նո-
սով շրջանց վեց Եվ րո պան,ա պա ցու ցե լով, որ մեր նախ նի նե րը դեռևս  800 տա րի ա ռաջ ան ցել են այդ ու ղի նե րով: Ար-
կած ներն ու փոր ձութ յուն նե րը ան բա ժան էին «Կի լի կիա յի» նա վորդ նե րից, սա կայն քիչ  չէին նաև զվար ճա լի դեպ քե րը, 
թեև հարկ է նշել, որ դրանք ա վե լի հա ճախ կա տար վում էին ցա մա քում, քա նի որ ծո վա յին տա րեր քը թե լադ րում է լրջութ-
յուն և  ող ջա խո հութ յուն: Ձեր ու շադ րութ յանն ենք ներ կա յաց նում  հայ ծո վա յին նե րի հետ կա տար ված մի քա նի զա վեշտ-
ներ Գ ևորգ Գ րի գոր յա նի «Կի լի կիան պար զում է ա ռա գաս տը» գրքից:

Ս. Թորոսյան

  
Մի ա ռա վոտ Հայ կը զար ման քով ցույց 

տվեց իր «ու նա կութ յու նը».աջ դաս տա-
կը ան կամ կախ վել էր ու հրա ժար վում էր 
ծալ վել: Պառ կել էր քնե լու միան գա մայն 
ա ռողջ, արթ նա ցել էր նման վի ճա կում: Դա 
տրավ մա տիկ նևրիտ էր. քնած ժա մա նակ 
թևը եր կար ժա մա նակ սեղմ ված էր մա-
ցել  մարմ ի ու փայ տե մահ ճա կալի միջև 
և  ժա մա նա կա վո րա պես ան դա մա լուծ վել 
էր:  Հայ կին բա ցատ րե ցի ի րա վի ճա կը, 
պատ րաստ վե լով գիպ սե վի րա կա պով ամ-
րաց նել դաս տա կը: Հարկ ե ղավ նաև կի-
րա ռել դե ղո րայ քա յին բու ժում: Հի վան դը 
լռե լայն հա մա ձայ նեց, հե տո նա յե լով ճեր-
մակ գիպ սա կա պով իր թևին խո րի մաստ 
ար տա բե րեց.

 -Ես չգի տեի, որ քնելն այդ քան վտան-
գա վոր բան է… 

  
♦♦♦

Ի տա լա կան Տ րիեստ քա ղա քում բնակ-
վում էին հա յե րի մի քա նի սե րունդ,սա կայն 
միայն ա վագ ներն էին փոք րի շա տե տի-
րա պե տում  հա յե րե նին՝ այդ պի սին են ու-
ծաց ման դա ռը պտուղ նե րը: Մեզ այ ցե լեց 
Կ լաու դիա Բու զիկ յա նը՝ մի ե րի տա սարդ 
գե ղեց կու հի, ո րը  ճա նաչ ված ստո մա տո լոգ 
էր և սե փա կան կլի նի կա ու ներ: Սա կայն 
իր սերն դա կից նե րի նման էր՝ հայ կա կան 
ծի րա նե նու վրա ի տա լա կան սպա գե տի էր 
«ա ճում», քան զի Հա յաս տա նը նրանց հա-
մար  ոչ այլ ինչ էր, քան մի րաժ՝ ա նի րա-
կան ու հե ռու: Եվ ինչ պի սի՜ հա ջո ղութ յուն՝ 
հա ջորդ օ րը սկսեց ծկլթել Մու շե ղի ի մաս-
տութ յան ա տա մը՝ դա խիստ ցա վոտ ու 
տա ռա պա լի եր ևույթ է. ով ով, բայց ի մաս-
տուն նե րը ինձ հետ գու ցե հա մա ձայ նեն: 

Մեր նա վա պե տը զան գա հա րեց Կ լաու-
դիա յին, պայ մա նա վոր վեց և  ա հա մենք 
նրա կլի նի կա յում ենք: Բժշ կու հին ար տա-
քուստ նույն պես կոս մո պո լիտ էր, ա սես 
ի ջել էր նո րաձ ևութ յան ամ սագ րի է ջե րից՝ 
լուրթ աչ քեր, կաթ նա ճեր մակ մաշկ, հո լի-
վուդ յան ժպիտ ու հու նա կան քան դակ նե-
րի բա րեձ ևութ յուն: Ն րա քնքույշ մատ նե րի 
տակ Մու շե ղը ոչ թե տա ռա պում,այլ հալ-
վում էր ու երբ դուրս ե կանք, հետ ևե լով ըն-
կե րոջս ե թե րա յին քայլ ված քին,ոչ ա ռանց 
հիմ քի են թադ րում էի,որ նա կգե րա դա-
սեր մյուս ե րեք ի մաս տութ յան ա տամ ե րի 
ծկլթմա նը  ևս  դի մա կա յել,միայն թե կրկին 
այ ցե լեր հմա յիչ Կ լաու դիա յին: Մինչ դեռ 
ես հի շում էի չա րենց յան տո ղե րը.«Է մա լե 
պրո ֆի լը Ձեր, Ձեր հա կինթ աչ քե րը բիլ…» 

Մու շե ղի բնո րո շու մը,ո րի հա մար ծո վա յին 
տա րեր քը վեր էր ա մեն տե սակ քնա րեր-
գութ յու նից, ա վե լի քան  պոե տա կան էր. 
«Վա ռե լան յութ են աչ քե րը…»:

♦♦♦

Թե ինչ պես հանդգ նե ցի մեկ նել ծո վա յին 
ար շա վի, ինձ հա մար էլ է ան հայտ: Բանն 
այն է, որ լո ղալ չգի տեմ և բա վա կան է ոտ-
քե րիս տակ գե տի նը չզգամ, խու ճա պի եմ 
մատն վում… Պա տա հել է, որ բա ցար ձակ 
ան դոր րի պայ ման նե րում նա վը կանգ է 
ա ռել, քա նի որ չկար քա մու նշույլ ան գամ 
և  ա ռա գաս տը լա թի նման կախ ված  էր  
մում ա ռա գաս տա կա լից: Այն ժամ ա մե-
նը ծա ռա յում էր հանգս տին՝ բաց ծո վում 

ԲԺԻՇԿ-ՆԱՎԱԳՆԱՑԸ

«Կիլիկիա» նավը Լոնդոնում, 2006թ.



Շրջանավարտներ
լո ղալ, ձուկ որ սալ, պար զա պես հու լո րեն 
մեկն վել տախ տա կա մա ծին կամ օ րոր-
վել փչո վի ներք նակ նե րի վրա: Նա վա կո-
ղից ծով էին նետ վում գլխի վայր, օ դում 
զա նա զան պտույտ ներ տա լիս, մո տո րա-
նա վա կով  հե ռա նում «Կի լի կիա յից» այն 
լու սան կա րե լու հա մար, մի խոս քով զվար-
ճանք նե րը տար բեր էին, իսկ ժա մա նա կը 
սուղ, քա նի որ բա վա կան էր մի փոքր քա-
մի հայտն վեր, ան մի ջա պես  մո ռաց վում 
էին խա ղե րը և բո լո րը լրջա նա լով անց-
նում էին ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րին: 
Քիչ ծի ծաղ չէր ա ռա ջաց նում այն, որ ես 
ծով էի նետ վում փրկա րար բաճ կո նով.

-Բ ժիշ կը այս պես ի րեն զգում է ինչ պես 
ձու կը ջրում:

♦♦♦

Մեր բոց մա նը Գ րի գորն էր՝ աշ խար-
հա գետ, քար տե զա գիր լի նե լուց բա ցի 
կեն դա նա կան աշ խար հի մեծ գի տակ և 
սի րա հար էր, սա կայն տա նը ի վի ճա կի 
էր պա հել միայն Մի կի ա նու նով իր սի-
րա սուն շնի կին, ո րին այլ կերպ չէր մե-
ծա րում, քան «իմ աղ ջի կը»: Դա նրան չէր 
խան գա րում սի րել  նաև Նո յի տա պա նից 
ի ջած կեն դա նա կան աշ խար հի բազ մա թիվ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և  ո րո շել էր այ ցե լել 
Բար սե լո նա յի աշ խար հահռ չակ կեն դա-
նա բա նա կան այ գին: Սա կայն «թա գա վո-
րի տղան մա տը էս տեղ  կծեց», գու մա րը 
չէր բա վա րա րել՝ 14 եվ րոն  մեզ հա մար մի 
ամ բողջ կա րո ղութ յուն էր: Գ րի գո րը թախ-
ծոտ հա յաց քով եր կար նա յել էր տոմ սե րով 
ի րենց ա պա հո ված եր ջա նիկ այ ցե լու նե րին 
և հան կարծ նկա տել էր մի ե զա կի «բաց թո-
ղում»՝ կեն դա նա բա նա կան այ գու մուտքն 
ու ել քը գտնվում էին ի րա րից ըն դա մե նը 
մի քա նի մետր հե ռա վո րութ յան վրա: Եվ 
ե թե մուտ քը ա հա վոր ցեր բեր նե րի նման 
հսկում էին օ րի նա պահ պաշ տոն յա նե րը, 
ել քի մոտ չկար որ ևէ աշ խա տա կից՝ պար-
զա պես չկար դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Ա հա և  օքս յու մո րոն՝ «ել քի մուտ քը»: Ինչ-
պե՞ս կա րող է հայ մար դու  ու ղե ղը նման 
ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կում լու ծում 
չգտնել. Գ րի գո րը ար տա քուստ ան տար-
բեր հա յաց քով  շուր ջը նա յե լով և սու լե լով 
« Հայ եմ ես» հան րա հայտ մե ղե դին, ներս 
է ան ցել ել քից: Ի հար կե, ոչ մե կի մտքով 
չէր կա րող անց նել, որ հնա րա վոր է նման 
սրա միտ ձևով հա տել գորդ յան հան գույ ցը: 
Եվ պարզ է, թե ին՜չ  հիաց մուն քով է  մեր 
բոց մա նը հա գուրդ տվել կեն դա նա բա նա-
կան իր կրքե րին և մեզ պատ մե լով ֆլո րա-
յի բազ մա տե սակ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մա-
սին, ո րոնց տե սել էր, նրա աչ քե րը փայ լում 
էին ինք նա մո ռաց եր ջան կութ յամբ:

♦♦♦

Անց նե լով Ջիբ րալ թա րի նե ղու ցը, 
մտանք Ատ լան տիկ օվ կիա նո սի ջրե րը: 
Նա վա պետ Կա րեն Բա լա յա նը ավ րալ հայ-
տա րա րեց: Բո լորս հագն վե ցինք հա վուր 
պատ շա ճի՝ ճեր մակ շա պիկ ներ ու կարճ 
տա բատ ներ: Պատ րաստ վում էինք ա րա-
րո ղութ յան՝ նա խօ րոք Ս ևա նից և Ար ցա խի 
Վա րա րակ նի աղբ յուր նե րից շշե րով ջուր 
էինք վերց րել մեզ հետ: Եվ ա հա նա վա-

պետ Կա րեն և կո մի սար Զո րի Բա լա յան-
նե րը  շշե րը դա տար կե ցին կա վե հնաոճ 
կու լա յի մեջ, ա պա  դան դաղ ու հան դի-
սա վոր շրջե ցին այն՝ Հա յաս տա նի և Ղա-
րա բա ղի ջրե րը խառն վե ցին Հա մաշ խար-
հա յին օվ կիա նո սի ջրե րին: Ա պա բո լորս 
ինք նագ րեր թո ղե ցինք ար դեն պատ մա-
կան դար ձած կու լա յի վրա, դա ծո վա յին-
նե րի ա վան դույթ է, ինչ պես բա ցատ րեց 
«սցե նա րի հե ղի նակ» Զո րի Բա լա յա նը:

      Հե տո փո թո րիկ սկսվեց՝ իս պա նա-
կան Կա դի սից նոր էինք դուրս ե կել, ան-
տեղ յակ լի նե լով, որ մրրկա յին նա խազ-
գու շա ցում էր հայ տա րար ված: Ա հա վոր 
էին օվ կիա նո սի ա լիք նե րը նման ցլե րի՝ 
վա զում էին, սա հում, ուժ հա վա քում, ա պա 
միա նա լով այլ ա լիք նե րի պոռթ կում էին 
ու հզոր գլուխ նե րը ա ռաջ մղե լով ի րենց 
բարձ րութ յու նից ջրվե ժի պես գա հա վի ժում 
էին   փրփրա դեզ քաոս վի ժե լով…

Կո կը դի մեց Զո րի Հայ կո վի չին.
-Այս ին՞չ ա րե ցիք… Հան գիստ օվ կիա-

նոս էր: Ղա րա բա ղից մի քիչ  ջուր լցրե-
ցիք,տե սա՞ք՝ ինչ է կա տար վում: Եր ևի ոչ 
թե ջուր էր,այլ թթի օ ղի…

Ա՛ յո, ան խոր տա կե լի ազգ ենք, ե թե կա-
րո ղա ցանք ան գամ մայր օվ կիա նո սին 
ա փե րից հա նել:

  
       ♦♦♦

Մեր «Կի լի կիա յի» տախ տա կա մա ծի 
վրա էկ զո տիկ բույ սե րի մի ողջ հա վա քա-
ծու էի ստեղ ծել՝ որ տեղ մի գե ղե ցիկ բույս 
էի տես նում, նավ էի բե րում և փոր ձում 
ա ճեց նել: Ո րը հո ղի, ո րը  ջրի մեջ էի դնում, 
որ պես զի ար մա տա կա լեն, սեր մեր էի ցա-
նում և  խնա մում, ա սես ցա մա քի վրա 
ենք ապ րում:  Ա ռանց այն էլ տե ղը քիչ էր 
տախ տա կա մա ծի վրա, բայց մի փոք րիկ 
անկ յուն էի գտնում ու ամ րաց նում ծաղ կա-
ման նե րը,թեև ծո վաջ րի ցայ տե րը,քա մի նե-
րը   հա ճախ «ջուրն էին գցում» իմ աշ խա-
տան քը: Ա սենք նա վաս տի նե րից ո մանք էլ   
մեղմ ա սած հիա ցած չէին իմ տա րօ րի նակ 
հոբ բիով, ուս տի ա մե նա փոքր ծիլն ան գամ 
հաղ թա նա կո ղի հրճվանք էր պարգ ևում 

ինձ: Ա մե նա հա մառ վե ճե րը ծա վալ վում 
էին ման գո յի շուր ջը, բո լո րը պնդում էին, 
որ այն պար զա պես հնա րա վոր չէ ա ճեց նել 
կո րի զից: Իսկ ես սի զիֆ յան հա մա ռութ-
յամբ փոր ձում էի ա պա ցու ցել հա կա ռա կը 
և ման գո յի կո րի զը պահ էի տվել պա րարտ 
հո ղին, սպա սե լով ծլար ձակ մա նը: Ի հար-
կե, նկա տում էի ըն կեր նե րիս քմծի ծա ղը, 
խորհր դա վոր ժպիտ նե րը, բայց տո կում 
էի: Եվ մի գե ղե ցիկ օր տախ տա կա մա ծի 
վրա տա րած վեց իմ ցնծա լի կան չը.

- Ծ լե՜ց, ման գոն ծլե՜լ է…
Մի քա նի սը հե տաքրքր ված նո րա հայտ 

Մի չու րի նի հա ջո ղութ յամբ վեր բարձ րա-
ցան նա վամ բա րից: Մի քա նի օր անց ծի-
լը ուժ հա վա քեց ու սկսեց տեր ևա կա լել՝ 
ես յո թե րորդ երկն քում էի, իսկ  թե րա հա-
վատ նե րի ձայ նը չէր լսվում, ա սես ոչ մի 
ի րա դար ձութ յուն էլ չէր կա տար վել: Մի օր 
էլ, երբ ես տախ տա կա մա ծին կքանս տած 
հիա նում էի իմ ման գո յով, մո տե ցավ Զո-
րի Բա լա յա նը,ու շա դիր նա յեց բույ սին ու 
ա սաց.

- Սա լո բի է:
-Ին՞չ լո բի,-վրդով վե ցի ես,-ման գո եմ 

ցա նել, լո բին որ տե ղի՞ց հայտն վեց:
Մի քա նի օր անց տղա նե րի ժպիտ նե-

րը ա վե լի խո րի մաստ դար ձան, իսկ Զո-
րի Հայ կո վի չը կրա կի վրա յուղ էր լցնում 
հայ տա րա րե լով, որ Կարլ Լին նեյն ու Ժակ 
Պա գա նե լը ո չինչ են իմ հա մե մա տութ-
յամբ, ե թե ինձ հա ջող վել է տախ տա կա-
մա ծի վրա, «անկշ ռե լիութ յան» պայ ման-
նե րում ար ևա դար ձա յին բույ սեր ա ճաց նել: 
Բայց երբ ման գոն չո րա ցավ օվ կիա նո սի 
ա ղի ցայ տե րից, ինձ բա ցե ցին գաղտ նի-
քը՝ Սե մը ման գո յի ծաղ կա մա նի մեջ լո բու 
հա տիկ էր թա ղել, որն էլ  ի րեն բնո րոշ 
ա նե րե սութ յամբ ան մի ջա պես ծիլ էր տվել 
ու ինձ ու րա խաց րել, քա նի որ  ար դարև 
հա մոզ ված էի, որ ման գո եմ ա ճեց րել: 
Սկզ բում շփոթ վե ցի, հե տո բո լորս լիա թոք 
ծի ծա ղե ցինք այդ կա տա կի վրա:

Իսկ ման գո ես Եր ևա նում այ նու հան-
դերձ կո րի զից ա ճեց րի … 



Կ յան քից հե ռա ցավ Մ.  Հե րա ցու ան վան բժշկա կան հա մալ սա րա նի եր-
կա րամ յա վաս տա կա շատ դա սա խոս, ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի 
և կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր, հան րա պե տութ յան 
վաս տա կա վոր մաս նա գետ  Ջա նի բեկ  Ղա զա րի Գ ևորգ յա նը։

Ջ.Ղ. Գ ևորգ յա նը ծնվել է 1929թ., Ա պա րա նի շրջա նի  Բու ժա կան գյու-
ղում (ներ կա յումս՝  Կո տայ քի մարզ), սկզբնա կան կրթութ յու նը ստա ցել 
է գյու ղի յոթ նամ յա դպրո ցում, այ նու հետև՝ Երն ջա տա փի  միջ նա կարգ 
դպրո ցում։ 1946-1948թթ. աշ խա տել է հայ րե նի  գյու ղի  կոլտն տե սութ յու-
նում։ 

1948թ. Ջ. Գ ևորգ յա նը ըն դուն վել է Եր ևա նի բժշկա կան  տեխ նի կում, 
ո րը գե րա զան ցութ յամբ ա վար տե լուց հե տո 1951թ.  ու սու մը շա րու նա կում 
է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան   ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե-
տում։ Ինս տի տու տը կար միր դիպ լո մով ա վար տե լուց հե տո  Ջ. Գ ևորգ-
յա նը սկսում է աշ խա տել դա տա կան բժշկութ յան ամ բիում, որ պես ա սիս-
տենտ, միա ժա մա նակ ստանձ նե լով դա տաբժշ կա կան փոր ձա գե տի 
պաշ տո նը։ 

1963-ին  Ջ. Գ ևորգ յա նը ըն դուն վում է  Մոսկ վա յի պրոֆ.  Սե չե նո վի 
ան վան ա ռա ջին բժշկա կան ինս տի տու տի նպա տա կա յին աս պի րան-
տու րան՝ ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի գծով։ 1968թ.  հա ջո ղութ յամբ 
պաշտ պա նում է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը,  ո րից հե տո 
անց նում է աշ խա տան քի Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի 
ամ բիո նում, որ պես ա սիս տենտ, իսկ 1969-ից նույն ամ բիո նի դո ցենտ։ 
 Գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յան հետ զու գըն թաց տար բեր 
տա րի նե րին Ջ. Գ ևորգ յա նը ղե կա վա րել  է բժշկա կան ինս տի տու տի կո-
մե րի տա կան, արտ միու թե նա կան և  կու սակ ցա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րը։

1968-ից  մինչև 1975-ը  հան դի սա ցել է բժշկա կան ինս տի տու տի ման կա-
բու ժա կան-դե ղա գոր ծա կան ֆա կուլ տե տի դե կա նը, իսկ 1975-ից Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան 
քար տու ղա րը։  Լի նե լով հան րա պե տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան նա խա-
րա րութ յան  գլխա վոր պա թա նա տո մը՝ միա ժա մա նակ Ջ. Գ ևորգ յա նը 
մեծ աշ խա տանք է կա տա րել այդ մաս նա գե տութ յան բնա գա վա ռում։ 
 Մաս նա վո րա պես նրա ջան քե րի շնոր հիվ է կազ մա կերպ վել  հան րա պե-
տութ յան ման կա կան պա թա նա տո միա կան կենտ րո նը, ո րը նա ղե կա-
վա րել է մինչև 2005 թվա կա նը։ 1998 Ջ. Գ ևորգ յա նը ընտր վել է ախ տա-
բա նա կան ամ բիո նի պրո ֆե սո րի պաշ տո նում։

Ջ. Գ ևորգ յա նը հան դի սա նում էր բժշկա կան հա մալ սա րա նի լա վա գույն 
գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե րից մե կը, ու ներ հրա տա րակ ված 120–
ից ա վե լի գի տա կան աշ խա տանք ներ, ինչ պես մեր երկ րում, այն պես էլ 
ար տա սահ մա նում։

Եր կա րամ յա ան բա սիր  գի տա ման կա վար ժա կան և  վար չա կան աշ-
խա տանք նե րի հա մար նրան շնորհ վել է  Հայ կա կան ՍՍՀ բարձ րա գույն 
դպրո ցի վաս տա կա վոր գործ չի կո չում, իսկ 1981թ. ԽՍՀՄ  Գե րա գույն 
խորհր դի հո բել յա նա կան մե դա լի։  Բազ միցս ար ժա նա ցել է տար բեր 
պատ վոգ րե րի և  հո բել յա նա կան մե դալ նե րի՝ ՀՀ  ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յան  և ԵՊԲՀ –ի կող մից։ 

Ջ. Գ ևորգ յա նը չի մո ռա ցել հո գալ նաև իր հայ րե նի գյու ղի կա րիք նե-
րը։ 2010թ. -ին նրա հա մառ ջան քե րի շնոր հիվ և ԵրՊԲՀ-ի  ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցութ յան արդ յուն քում  Բու ժա կան գյու ղում  կա ռուց վել և  գոր ծում է 
գյու ղա կան բժշկա կան ամ բու լա տո րիա։ 

Ջ.Ղ. Գ ևորգ յա նին ե րախ տա գի տութ յամբ և  բա րի հի շո ղութ յուն նե րով 
կհի շեն բո լոր նրանք, ում հետ շփվել և  աշ խա տել է նա։ Ազ նիվ, հայ րե-
նա սեր, հո գա տար մար դու կեր պա րը միշտ վառ կմա մեր սրտե րում, 
քա նի որ նա դաս տիա րա կել է սե րունդ ներ՝ սիր ված և  հարգ ված լի նե լով 
ու սա նող նե րի և  գոր ծըն կեր նե րի կող մից։

ՋԱՆԻԲԵԿՂԱԶԱՐԻԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ԽՈՍՔ ՀԻՇԱՏԱԿԻ
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Horizon 2020 is the European Union’s 
largest research and innovation excellence 
project, which finances only the bests on a 
basis of competition. The probability of win-
ning the program is 10-14%  each year, and 
the total budget for the seven years (2014-
2020) is 80 billion euros. 

The aim of Twinning program of “The Hori-
zon 2020 Spreading Excellence & Widening 
Participation Action Plan” is to implement 
strategically important, institutional, inter-
nationally competitive research program 
which will meet the standards of excellence 

in those countries which had been applied through co-
operation with the leading international scientific institu-
tions of the EU member states.

It presupposes a complete institutional package of in-
frastructure development, research team exchange pro-
grams, world-leading expert meetings, increased access 
to schools, conferences and scientific research.

The Twinning program gives the opportunity to expand 
science and technology capabilities. It helps to increase 
the applicant country’s, institution’s or research team’s 
profile.  

Those programs applied to Twinning program would be 
successful if they represented the strategy of promotion 
of expanding scientific innovation and excellence capac-
ities in a specific research field, as well as the research 
potential of both partners. 

For the first time, Armenia represented by   Yerevan 
State Medical University after Mkhitar Heratsi was rec-
ognized as the winner of the HORIZON 2020 Twinning 
program.

YSMU has already received an official letter from the 
European Commission that the project “COBRAIN: Arme-
nia Center for Translational Research on Neurodegen-
erative Disorders: A  Neuroscience Initiative on Healthy 
Brain Ageing” has won the HORIZON 2020 Twinning as 
a Coordinator, by getting 96.6% of the highest possible 
mark. The project will serve as a basis for the formation 
of the relevant staff and infrastructure for the Brain Ini-
tiative and Brain Research Excellence Center in Armenia.  

FOR THE FIRST TIME, 
ARMENIA AND YSMU WERE 
RECOGNIZED AS WINNERS 

OF THE HORIZON 2020 
TWINNING PROGRAM
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On March 5-6, 2019 MINERVA project 
was launched in the Academy of Eco-
nomic Studies, Chisinau, Moldova. MIN-
ERVA is a European Union ERASMUS+ 
funded project which aims to strengthen 
research management and OPEN science 
capacities of HEIs in Moldova and Arme-
nia. YSMU is a Consortium member to-
gether with 17 other HEIs from Armenia, 
Moldova, Slovenia, France, Italy, Belgium 
and Spain. In frames of the kick-off and 
the consortium meetings the represen-
tatives of partner universities convened 
to OPEN up their experience on OPEN 
science in their countries and respective 
institutions. The YSMU working group 
involved Marine Balasanyan, Head of 
Pharmacology Chair; Mariam Grigoryan, 
Head of Research Administration Depart-
ment; Lilit Martirosyan, Head of Scientific 
Information and Data Analysis Depart-
ment, Division of Science. During the kick 
off meeting Lilit Martirosyan presented 
“OPEN SCIENCE IN YSMU”. Simultaneous-
ly, the consortium meetings took place, 
which were organized to discuss the man-
agement issues of the project and clarify 
obligations of Consortium members as as-
signed by the work packages of the proj-
ect. More information about the project 
will come soon.

MINERVA PROJECT 
LAUNCHED IN MOLDOVA 

Science



Today was the opening of the room with telemedicine fa-
cilities at "Muratsan" University Hospital Complex.

The auditorium is equipped with telecommunication fa-
cilities and is designed for students, clinical residents and 
doctors.

Bagrat Baveyan, chief doctor of the Muratsan Hospital 
Complex, said that discussions, round tables, as well as lec-
tures will be organized here. "In order to discuss cases of 
illness, doctors will be able to communicate online with for-
eign colleagues to hold consultations to organize the treat-
ment of  the patients more efficiently," said the chief doctor.

YSMU Rector Armen Muradyan thanked the ‘Cronimet’ 
Charitable Foundation for the opening of the auditorium, 
noting that benefactors, taking into account today's reality, 
have directed their potential to the most important social 
issue. "This hospital is distinguished by its activity in the re-
gional healthcare system. Telemedicine will enable not only 
to reduce abroad visits, but will also  respond quickly to the 
problems that exist in the provinces, "said the Rector, add-
ing that the auditorium is unique, especially for clinical res-
idents who will better understand the problems of regional 
ambulatories.

According to Armen Muradyan, modern medical education 
requires both technical equipment and new programs aimed 

at improving the quality of services.
Associate Professor at the Department of Oncology, 

YSMU, Gevorg Tamamyan, who is the initiator of the 
project, said the auditorium was a step of the develop-
ment of telemedicine at university hospitals. "Today, 
an opportunity has been created for contacting re-
gional hospitals, including foreign partners, to discuss 
difficult cases," said Gevorg Tamamyan.

The representative of the "Cronimet" charitable 
foundation expressed confidence that the auditorium 
will serve its purpose effectively and the cooperation 
will be continuous.

AN AUDITORIUM WITH 
TELEMEDICINE FACILITIES AT 
THE "MURATSAN" HOSPITAL

Education
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Interview

- This year you have been recognized as the best 
student. How do you feel about this honorable title? 
Did you expect to get the reward?

- I consciously applied to the competition. So I was 
kind of ready to get the reward. There was a  serious 
competition between the students. Even at last point 
I was not sure, how it will turn out.  Of course, it was 
very pleasant, especially when you feel appreciated 
for your work done through long time period. 

-Why did you decide to choose the doctor's path? 
Was it a childhood dream for you? 

-When I was asked what I wanted to become in fu-
ture, I always answered a cardiologist, even at the age 
of five. People were amazed because I am not from 
doctor’s family but I had been saying a professional 
word so far. And it turned out that I was constantly 
dealing with doctors, going to hospitals, seeing med-
ical life, working on how to communicate with pa-
tients, inspiriting them, and ultimately bringing some 
results. I liked all that, so I without any doubt decide 
to apply for YSMU.

- Which branch of medical science is more pre-
cious to you? What specialization do you want to 
choose next year?

-It is quite hard question to answer, I hope that I 
will definitely decide in a few months, but probably 
a therapeutic profession. The important thing is to be 
able to do research work alongside with the clinical 
profession.

- Tell us please a little bit about university life. Is 
it interesting to learn in YSMU?

- I do not want to generalize, I think every student 
makes their life interesting themselves. Anyway, I do 
not regret about the years I spent. For me, I have cre-
ated an environment and I can say that I really en-
joyed student life.

-What can you tell us about your academic and 
social activity.

- From the second year I have become a member of 
a student scientific society. I have been active in so-
cial activities too. I have been a coordinator of student 
groups for two years. I have been the head of Student 
Scientific Society. During those years, I realized that 
the science component in medicine is vital, and I be-
gan to integrate into different research groups. Now 
I'm concentrated on scientific part rather than on so-
cial and now I'm a junior researcher at the University 
Neurology Laboratory.

- What do people need to be a good doctor?
It is difficult to mention specific characteristics, it 

mostly depends on the profession. If you are constant-
ly communicating with the patients, you need to be 
confident that the patients believe in you, trust you, 
follow your advice, and do not doubt your profession-
al skills. And to be a good doctor it is important to 
use the right literature as there are various sources of 
materials, look for the right literature and continue to 
develop yourselves. Don’t believe in everything, sim-
ply have critical thinking in what you are reading.

Interview by ARPINE TOVMASYAN

"THE BEST STUDENT", 
ALONG WITH THE CLINICAL 
PROFESSION, WANTS TO BE 

ENGAGED IN RESEARCH
On March 19, Yerevan State Economic Univer-

sity summed up the results of the "Best Student" 
republican award ceremony. Liana Hayrapetyan, 
a junior research fellow at the Neurology Labo-
ratory, a 6th year student in YSMU became the 
winner.

We talked to YSMU's best student about her 
progress, scientific and social activity.



The Deanery of the International Education today unites over 1,700 
foreign students. The schooling of the students in YSMU's Gener-
al Medicine, Dental and Pharmacy Faculties is conducted in three 
languages: Armenian, Russian and English. The first international 
students were Armenian Diaspora from Syria, Lebanon, Jordan, Ethi-
opia, Iran, Iraq, Cyprus, Greece and Bulgaria. YSMU has been train-
ing and preparing doctors for other countries for more than 60 years. 
Nowadays, students from 32 countries all over the world are trained 
for doctors. The process of internationalization remains a major goal 
for the medical university, and that is why new prerequisites are cre-
ated year by year.

We talked with Gayane Avetisyan, Dean of the International edu-
cation, about the issues related to international students; the role of 

education and the Deanery and their work.

- When it comes to university success, the number of in-
ternational students is always mentioned, which is increas-
ing year by year. Why do they choose Armenia , especially 
YSMU?

- Armenia is a safe country for international students. YSMU 
has a 100-year history and throughout its one-century activity, 
it has trained thousands of doctors, who have continued their ac-
tivities outside Armenia and have recorded serious results. The 
reputation of YSMU, its education and its success are a reason for 
international students to prefer Armenia, YSMU.

- What are the peculiarities of  teaching to foreigners? How 
is the teaching done?

- Teaching is organized in three languages: Armenian, Russian 
and English. It is important to establish and maintain contact with 

students since there is a difference between language, re-
ligion and culture. In this case, the role of the lecturers is 
also essential. They should be experienced and able to com-
municate equally with students of different nationalities and 
religions. The students' education at the University is based 
on state and international standards of higher education.

- From what countries are most of the students and 
which faculties do they prefer?

-Today, Indian students are mostly dominating, who 
mostly choose the general medicine faculty. Iranian students 
prefer dental and pharmaceutical faculties. We also have stu-
dents from Jordan, Syria, Lebanon, CIS countries, Georgia, 
the United States, including Armenian Diaspora students.

- What problems do foreign students face and how are 
they  integrated? What are the main functions of the 
Deanery?

-The problems in the field of foreign students are always 
in the center of attention. Because they live in our country 
without parents, even their personal problems are under our 

control. There are also ongoing issues related to learning.
The Deanery supports the integration of foreign students into the in-

ner-student environment and provides parental care. Foreign students ac-
tively participate in scientific, educational, cultural and other events of the 
University.

INTERNATIONAL 
STUDENTS ARE IN THE 

SPOTLIGHT ALL THE TIME
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They are quite active. For example, Indian, Iranian students usually cel-
ebrate national holidays, while informing the local students about them. 
The Deanery, with love and readiness, supports foreign students for orga-
nization of celebrations dedicated to national and religious holidays.

We plan to create an environment in which our foreign students will be 
able to get acquainted with Armenia, our historical and cultural places and 
values.

The Deanery carries out educational, methodological, scien-
tific, organizational and other types of activities, systematizes 
daily work of chairs and students.

- What steps are being taken to increase the number of 
foreign students?

- In order to increase the flow of students, we must contin-
ually improve the quality of education, add and use modern 
technical methods of training and contemporary professional 
literature. During the study, students study both theoretical 
and clinical subjects. Particular attention is paid to the acqui-
sition of practical skills of students at the university's simu-
lation center, university clinics and laboratories. If graduates 
obtain high level of knowledge, practical skills and satisfaction 
from the university's education, then more new students will 
be available later as YSMU's foreign students are our ambassa-
dors in other countries.

- How would you evaluate the progress of foreign stu-
dents? Do they continue their professional activities 
after graduating and returning to their country?

- The progress is quite high among English-speaking stu-
dents. Foreign students successfully pass their licensing ex-
ams in their countries and continue their professional activ-
ities. We always keep in touch with our graduates and our 
informed about their success, which makes us very proud. 

- How did you choose your profession?
- I have dreamed about becoming a doctor since I was 

a child, all my games and toys were related to my doc-
tor's profession. I studied at YSMU in 1988-1994, during 
the worst years for Armenia, as I chose a general surgeon 
profession. In parallel with studying, I was in the hospital 
and in those years I had seen cases of traumatic, gunshot 
wounds. I studied and worked with great love. I have been 
teaching at the university for 21 years already. Being a doc-
tor and a lecturer are just like my favorite professions. Each 
lecturer is obliged to create love for his subject. From my 
own experience, I can say that in the case of the teacher's 
right approach, teaching is more effective.

-As a new dean, what changes are you planning?
-According to my vision, I divided the work into three parts: work with 

students, work with chairs, and extracurricular work. Students should un-
derstand that the Deanery is their home and any issue is always in the cen-
ter of attention. We plan to create active student groups (Indians, Iranians, 
Armenians) with their presidents, who will keep the connection between 
student and the Deanery. Due to regular work with chairs we will get 
acquainted with the process of students' learning, about student progress 
and discipline, and if there are problematic issues, we will find a solution 
together with the chair to ensure proper progress. As a result of extracur-
ricular work, we will visit dormitories  to get acquainted with the life of 
the students and organize various events to unite and motivate foreign 
students.

 
Interview by MARGARITA MKHITARYAN

Photos from Gayane Avetisyan's personal 
archive and Karen Serobyan

Interview



On the initiative of the student’s parliament of 
YSMU, the Iranians celebrated the New Year cele-
bration of the Islamic Republic of Iran, Nowruz, in a 
festive atmosphere together with national songs and 
dances.  Nowruz, according to the Iranian calendar 
is celebrated on the first day of spring on March 21. 

Traditionally they prepare “haft-sin”, which includes 
seven foods beginning with Persian “s”.  That in-
cludes: 

Sabze - wheat sprouts grown in a dish 
Samanu -sweet pudding made from wheat germ
Senjed - Persian olive
Serke -Vinegar
Sib -apple
Sir -garlic
Somaq - Sumac
Haft-sin may include a mirror, candles, painted 

eggs, a bowl of water, goldfish, coins, hyacinth, and 
traditional confectioneries; each of this has its own 
meaning.  Samanu is the sign of prosperity, apple is 
the sign of health, Persian olive stands for love, Gar-
lic for joy, coins for abundance, mirror for enlighten-
ment, water for purity, fish for life and so on…

The Iranians celebrate Nowruz during the equinox 
at 1.15AM, and then congratulations and visits to 
each other’s house begin. 

IRANIAN STUDENTS 
CELEBRATED NOWRUZ
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One of India's most colorful and bright holi-
days was Holly's festive event with the participa-
tion of Indian students in YSMU hostel.

YSMU officially releases Indian students from 
lessons on this occasion every year, respecting 
their national and religious peculiarities. Holly 
Feast is one of the most famous Indian festi-
vals when Indians celebrate the arrival of spring, 
spraying each other with colored paints. Accord-
ing to the belief, the extent of wishes towards 
someone will be defined by colorfulness of their 
dresses. Holly is also known as "color holiday".

YSMU Rector Armen Muradyan visited the hos-
tel and congratulated Indian students on 22 of 
March on the occasion of the Festival.

INDIAN FUTURE DOCTORS 
HAVE CELEBRATED THE 

COLORS’ HOLIDAY

Event
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