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Դեռևս մի ջ նա դա րում հա մալ սա րանն եր ու բարձ րա-
կարգ կրթօ ջախ ներ ու նե ցած, պե տա կա նութ յան կորս-
տի հետ նաև դրանք կորց րած  Հա յաս տա ն  աշ խար հի 
ե րի տա սար դութ յու նը հետագայում բարձ րա գույն կրթու-
թյուն էր ստա նում աշ խար հի ճա նաչ ված ու սումն  ա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում:   Մեր տա րա ծաշր ջա նում հայ 
ու սա նող նե րը սո վո րում էին հատ կա պես Անդր կով կաս-
յան մաս նա վոր հա մալ սա րա նում՝   Թիֆ լի սում, ո րի 3 ֆա-
կուլ տետ նե րից մե  կը ի րա կա նաց նում էր նաև հա յազ գի 
ու սա նող նե րի բժշկա կան կրթութ յու նը: Անդր կով կաս յան 
հան րա պե տութ յուն նե րի ստեղծ մա նը զու գա հեռ՝ Վ րաս-
տա նում ինք նու րույն պե տա կան հա մալ սա րան կազ մա-
կեր պե լու առն չութ յամբ փակ վում է մաս նա վոր հա մալ-
սա րա նը: 
 Հա յաս տա նի նո րաս տեղծ ա ռա ջին հան րա պե տու թյան 

ղե կա վա րութ յու նը ո րո շում է Եր ևա նում հիմն  ել հա-
մալ սա րան՝ 4 բա ժին նե րով՝ պատ մա լեզ վա բա նա կան, 
բժշկա կան և  ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան, ո րի հա մար 
հիմք է հան դի սա նում ՀՀ նա խա րար նե րի խորհր դի մա-
յի սի 19-ին հաս տատ ված օ րեն քը: 

«Հս կա յա կան է բու  ժօգ նու թ յան պա հան ջար-
կը..., քա նի որ ե ղեռ նի, պա տե րազ մի  ու  ա վե-
րա ծու թ յու ն նե րի սար սափ նե րը վե րապ րած 
հա յե րը ոչ մի այն կա րիք ու  նեն խնա մա կա լու -
թյան ու  բու ժ ման, այլ նաև նրան ցից ծնված սե-
րու ն դը կա րիք կու  նե նա բու  ժօգ նու թ յան: Բժշ-
կա կան ֆա կու լ տե տի բա ցու  մը հե տաձ գե լու  
հիմք չկա...»:

 Հան րա յին կրթութ յան նա խա րար
Գ.  Մե լիք‒  Ղա րագ յոզ յա նի զե կու ցու մի ց

 Քաղ վածք  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան
 նա խա րար նե րի խորհր դի 1919 թվա կա նի 

մա յի սի 16-ին հաս տատ ված օ րեն քից:
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Հ նուց ան տի ըն դուն ված է գե ղեց կաց նել պատ-
մութ յու նը՝ հե րո սա կան հնչե րանգ հա ղոր դե լով 
ի րա դար ձութ յուն նե րին, որ քան հնա րա վոր է շքեղ 
ու բարձր դարձ նել, արժ ևո րել անց յա լը: Այս դեպ-
քում բժշկա կան հա մալ սա րա նի ստեղծ ման նա-
խա պատ մութ յու նը մե զ ներ կա յա նում է չա փա-
զանց գորշ գույ նե րով, և  քա նի որ պատ մա կան 
փաս տերն ա մե ն ին չից վեր են, մե նք ներ կա յաց-
նում ենք դրանք ա ռանց ծեք ծե քուն  որակումն ե րի, 
քան զի ար խիվն  ե րում պահ պան վող փաս տե րը, ի  
վեր ջո, ջրի ե րես կհա նեն կեղ ծումն  ե րը, գու նա զար-
դումն  ե րը: Բ նավ էլ սար սա փե լի չէ, որ հար յուր-
ամ յակ ներ շա րու նակ պե տա կա նութ յուն չու նե ցող 
տա րա ծաշր ջա նում կա րող էր տի րել այն վի ճա կը, 
ինչ ե ղել է 1900-ա կան թվա կան նե րին՝ հա մալ սա-
րա նի ստեղծ ման տա րի նե րին: Ա վե լին՝ այ սօր վա 
և  ե րեկ վա հա մե  մա տութ յու նը հնա րա վո րութ յուն 
կտա պատ կե րաց նել, թե ին չի կա րող էինք հաս նել, 
ե թե ու նե նայինք պե տա կա նութ յուն և գտն վե լիս 
չլի նեինք մե ծ տե րութ յուն նե րի շա հե րի բախ ման 
կենտ րո նում:
Չգ նա լով դե պի դա րե րի խոր քը, երբ ու նե ցել ենք 

հա մալ սա րան ներ ու կրթօ ջախ ներ՝ սկսենք մե ր 
պատ մա կան ակ նար կը 1917-ի ապ րի լի 9-ից, երբ 
   Սեյ մը բա նաձև ըն դու նեց Անդր կով կա սը ան կախ 
Անդր կով կա սի    Դե մոկ րա տա կան    Ֆե դե րա տիվ 
   Հան րա պե տութ յուն (ԱԴՖՀ) հռչա կե լու մա սին, 
իսկ մա յի սի 26-ին Անդր կով կա սի սեյ մը ինք նա-
լու ծար ման  հայ տա րա րութ յուն ա րեց:   Նույն օ րը 
Վ րաս տանն ան կա խութ յուն հռչա կեց՝ Վ րաս տա նի 
   Դե մոկ րա տա կան    Հան րա պե տութ յուն հռչա կե լով: 
   Մա յի սի 27-ին ան կա խութ յուն հռչա կեց Ադր բե-
ջա նը: Ի վեր ջո՝    մա յի սի 28-ին   Թիֆ լի սում տե ղա-
կայ ված     Հայ ազ գա յին խոր հուր դը   ինչ պես ժա-
մա նա կի փաս տաթղ թերն են նշում «ստիպ ված, 
դժկա մու թյամբ ի րեն հռչա կեց հայ կա կան գա վառ-
նե րի մի ակ ու գե րա գույն իշ խա նութ յու ն»:   Փաս տը 
թող հայ րե նա դա վութ յուն չհնչի, քա նի որ ա ռա ջին 
հան րա պե տութ յան ղե կա վար ներն ի րենք էին խոս-
տո վա նում՝ այդ ան կա խութ յու նը ի րենց տրվեց, և  
ի րենք պատ րաստ չէին ան կա խութ յա նը:
Այ նո ւա մե  նայ նիվ՝ ան կա խութ յու նը տրվեց, և 

  Հա յաս տա նը ստիպ ված էր ու նե նալ իր կա ռույց-
նե րը, այդ թվում՝ սե փա կան հա մալ սա րա նը, ո րը 
բաց վեց 1920 թվա կա նին՝ սկիզբ դնե լով նաև 
բժշկա կան բարձ րա գույն կրթօ ջա խի ստեղծ մա նը:
1927 թվա կան:  Հա յաս տա նի պատ մութ յան մե ջ 

ա ռա ջին ան գամ բարձ րա գույն բժշկա կան հաս-
տա տութ յու նը՝ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տը,  տվեց իր ա ռա ջին շրջա-
նա վարտ նե րը՝  32 բժիշկ ներ: 
1930 թվա կան: Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-

նի հա մա պա տաս խան ֆա կուլ տետ նե րի հի ման 
վրա ստեղծ վե ցին ինք նու րույն ինս տի տուտ ներ: 
Բժշ կա կան ֆա կուլ տե տը հիմք դար ձավ Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի ստեղծ ման 
հա մար, ո րը 1989 թվա կա նին ան վա նա կոչ վեց 
մի ջ նա դա րի մե ծ մտա ծող, բժշկա պետ Մ խի թար 
 Հե րա ցու ա նու նով, իսկ 1995 թվա կա նից  վե րա կազ-
մա վոր վեց՝ կոչ վե լով Եր ևա նի Մխիթար Հերացու 
անվան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան:

ՍԿԻԶԲ
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  Մինչև   Հա յաս տա նում բարձ րա գույն 
դպրոց ու նե նա լը հայ ե րի տա սարդ նե րը 
սո վո րում էին Անդրկով կաս յան մաս-
նա վոր հա մալ սա րա նում (  Թիֆ լիս):   Հայ 
ու սա նող նե րը կազ մում էին այդ կրթօ-
ջա խի ու սա նո ղութ յան գրե թե կե սը (մոտ 
700 հո գի):   Մեծ էր նաև հա մալ սա րա նի 
հա յազ գի դա սա խոս նե րի թի վը (71-ից 
25-ը):
  Դա րեր ա ռաջ կորց րած պե տա կա նու-

թյան վե րա կանգ նու մի ց հե տո՝ 1918-ին, 
  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու-
թյան ղե կա վա րութ յու նը բազ մա թիվ 
լուրջ հիմն  ախն դիր նե րի հետ մե  կտեղ 
ա ռաջ նա հերթ ու շադ րութ յան ար ժա նաց-
րեց նաև երկ րի հոգ ևոր կյան քի զար գա-
ցու մը:
ՀՀ հան րա յին կրթութ յան նա խա րա-

րութ յու նում 1919 թվա կա նի հուն վա-
րի 25-ին տե ղի ու նե ցավ խորհր դակ-
ցութ յուն՝ նվիր ված Անդր կով կաս յան 
մաս նա վոր հա մալ սա րա նը   Թիֆ լի սից 
Եր ևան տե ղա փո խե լու նպա տա կա-
հար մա րութ յա նը:   Խորհր դակ ցութ յա նը 
մաս նակ ցում էր նաև Անդր կով կաս յան 
հա մալ սա րա նի պրի վատ-դո ցենտ Դ.Խ.  
 Զա վար յա նը, ո վ  մի ա ժա մա նակ ՀՀ հան-
րա յին կրթութ յան նա խա րա րութ յան լի-
ա զոր ներ կայ ա ցու ցիչն էր   Թիֆ լի սում: 
  Նա իր ըն դար ձակ ե լույ թում հիմն  ա վո-
րում է   Հա յաս տա նում սե փա կան հա մալ-
սա րան ու նե նա լու անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ 
ել նե լով հետև յալ նկա տա ռումն  ե րից. ա) 
դա կնպաս տի երկ րի տնտե սա կան ու 
մշա կու թա յին մա կար դա կի բարձ րաց-
մա նը, բ) հա մալ սա րա նի բժշկա կան 
ֆա կուլ տե տը կարճ ժա մա նա կա մի  ջո-
ցում կպատ րաս տի զգա լի թվով բժիշկ-
ներ, ո վքեր կա պա հո վեն ժո ղովր դին 
ցու ցա բեր վող բժշկա կան օգ նութ յու նը, 
գ) հան րա պե տութ յու նը կա պա հով վի 
ու սուց չա կան կադ րե րով, դ)   Հա յաս տա նի 
սահ ման նե րից դուրս գտնվող հա յե րը 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նան գալ հայ րե-
նիք՝ ու սա նե լու:
Վ րաս տա նում ինք նու րույն պետ հա-

մալ սա րան կազ մա կեր պե լու հետե-
վան քով Անդր կով կասյ ան հա մալ-
սա րա նը փակ վե լու շե մի ն էր և  այդ 
տա րի նե րին ու ներ 3 ֆա կուլ տետ՝ 
բժշկա կան, ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան 
և  պատ մա լեզ վա բա նա կան: 
  Հեն վե լով այս խորհր դակ ցութ յան արդ-

յունք նե րի վրա՝ հան րա յին կրթութ յան 
նա խա րար Գ.   Մե լիք-  Ղա րագ յոզ յա նը 
դի մե ց նա խա րար նե րի խոր հուրդ՝ Անդր-
կով կաս յան հա մալ սա րա նը   Թիֆ լի սից 
Եր ևան տե ղա փո խե լու ա ռա ջար կով: 
  Զե կու ցագ րին կից ներ կա յաց վե ցին նաև 
ու ղեկ ցող փաս տաթղ թեր:
Իր զե կու ցագ րին կից նա խա րա րը մի ա-

ժա մա նակ ներ կա յաց նում է Եր ևա նում 
հա մալ սա րան հիմն  ե լու օ րի նա գի ծը, ո րի 
ա ռա ջին կե տում աս ված է. «Եր ևան քա-
ղա քում հիմն  ել հա մալ սա րան՝ 4 ֆա կուլ-

տետ նե րով՝ պատ մա բա նա սի րա կան, 
ի րա վատն տե սա գի տա կան, բժշկա-
կան և  ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան: 
  Հա մալ սա րա նի բաց ման ժա  ե տը 1919 
թվա կա նի, սեպ տեմ բե ր»:
Նշ վում են նաև կազ մա կեր պա կան 

բնույ թի այլ հար ցեր: 
ՀՀ նա խա րար նե րի խոր հուր դը 1919 

թվա կա նի մա յի սի 16-ին հաս տա տում է 
«  Հա յաս տա նում հա մալ սա րան բա նա լու 
հա մար 300 հա զար ռու բլի հատ կաց նե-
լու մա սին օ րեն քը», ո րի ա ռա ջին 4 կե-
տե րը հետև յալն են՝
ա) հիմն  ել Եր ևա նում հա մալ սա րան՝ 

հետև յալ բա ժին նե րով՝ պատ մա բա նա-
սի րա կան, ի րա վատն տե սա գի տա կան, 
բժշկա կան և  ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան՝ 
տեխ նի կա կան ստո րա բա ժա նու մով,
բ) հա մալ սա րա նը բա նալ 1919-20 ճե մա-

րա նա կան տա րում,
գ) ա ռա ջին հեր թին բա նալ պատ մա լեզ-

վա բա նա կան բա ժի նը,
դ) մն ա ցած բա ժին նե րը բա նա լու ժա-

մա նա կը և  հեր թը սահ մա նում է հան րա-
պե տութ յան նա խա րար նե րի խոր հուր դը՝ 
ըստ հան րա յին կրթութ յան նա խա րա րի 
ա ռա ջար կութ յա ն («Եր ևա նի հա մալ սա-
րա ն», 1995 թ., էջ 58-59):
Այս պի սով ըն դուն վեց օ րենք՝ 

  Հա յաս տա նում հա մալ սա րա նի բաց-
ման մա սին:   Բայց, քա նի որ Եր ևա նում 
հա մա պա տաս խան շեն քա յին պայ-
ման ներ չկա յին, ո րոշ վեց հա մալ սա րա-
նին ժա մա նա կա վո րա պես հատ կա ցնել 
Ա լեք սանդ րա պո լի առևտ րա կան շեն-
քը:   Հա մալ սա րա նի բաց ման հի շար ժան 
ի րա դար ձութ յու նը տե ղի ու նե ցավ 1920 
թվա կա նի  հուն վա րի 31-ին:   Բաց ման 
հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յա նը ներ կա 
էին հան րա պե տութ յան վար չա պետ Ա. 
  Խա տիս յա նը, մշա կույ թի ու հան րա յին 
նա խա րար Ն.Աղ բալ յա նը: Ա վե լի ուշ՝ 
նա խա րար նե րի խորհր դի 21.06.1920 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ, հա մալ սա րա նը 
նոր ու սումն  ա կան տար վա նից փո խադր-
վեց Եր ևան, տե ղա վոր վեց ու սուց չա-
կան սե մի  նա րիա յի շեն քում և  կոչ վեց 
  Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան հա մալ սա-
րան (հե տա գա յում՝ 1922 թվա կա նից՝ պե-
տա կան հա մալ սա րան):
  Հա յաս տա նում հա մալ սա րան ստեղ-

ծե լու գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ հետե-
վո ղա կան աշ խա տանք էր տար վում 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի բաց ման ուղ-
ղութ յամբ:   Մինչև 1919 թվ  ա կա նի մա-
յիս և  հու նիս ա մի ս նե րը կա յա ցավ այս 
հիմն  ախնդ րին նվիր ված խորհր դակ-
ցութ յուն նե րի 3 նիստ՝ Գ.Պ.  Խոս րո ևի, 
Գ.Ն.   Տեր-  Ներ սե սո վի, Գ.Ս.   Պոն դո ևի, 
Ա.Կ. Օ հան յա նի, Գ.Յ. Ա րեշ յա նի, Պ.Ս. 
  Տեր-Ա կո պո վի, Ա.Ա.   Հա րութ յուն յա նի և  
այլ ոց մաս նակ ցութ յամբ: Ա ռա ջին նիս-
տում (25.05.1919թ.) մաս նա վո րա պես 
նշվում է, որ բո լոր ֆա կուլ տետ նե րի 
ու սա նող նե րը պետք է հնա րա վո րու-

Պատմ� թյ� նը Պատմ� թյ� նը 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ     
ՀԱԿՈԲ ԳԱՐԵԳԻՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 (1930թ. հու նիս - 1936թ. հոկ տեմ բեր)

Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի և 
  Հա յաս տա նում բարձ րո րակ բժշկա կան կադ րե-
րի պատ րաստ ման պատ մութ յան մե ջ իր պատ-
վա վոր տեղն ու նի ինս տի տու տի ա ռա ջին տնօ-
րեն, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր   Հա կոբ   Գա րե գի նի   Հով հան նիս յա նը: 
Ա վար տել է   Բեռ լի նի հա մալ սա րա նի փի լի սո փա-
յութ յան ֆա կուլ տե տի քի մի ա կան բա ժի նը, այ նու-
հետև՝  չբա վա րար վե լով ձեռք  բե րա ծով, մն ում 
է   Գեր մա նիա յում՝ ցան կա նա լով իր խոսքն ա սել 
գի տութ յան բնա գա վա ռում:   Նա աշ խա տան քի է 
անց նում ան վա նի քի մի  կոս Բ յու խե րի մոտ և  ա շա-
կեր տե լով գեր մա նա ցի մե  ծա նուն գիտ նա կա նին՝ 
նրա ղե կա վա րութ յամբ զբաղ վում է գի տա հե տա-
զո տա կան աշ խա տան քով, գրում իր ա ռա ջին գի-
տա կան աշ խա տութ յուն նե րը, ո րոնք հրա տա րակ-
վում են «  Գեր մա նա կան քի մի ա կան ըն կե րութ յան  
զե կույց նե րու մ»:

 Գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճա նի է ար-
ժա նա նում 1903-ին,   Հայ դել բեր գի հա մալ սա րա-
նում՝ պաշտ պա նե լով ա տե նա խո սութ յուն: 1921-ից 
սկսում է իր աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը 
Եր ևա նում՝ որ պես հան րա պե տութ յան ժո ղովր-
դա կան տնտե սութ յան գե րա գույն խորհր դի նա-
խա գա հութ յան ան դամ: 1922-ին նշա նակ վում է 
Եր ևա նի ժո ղովր դա կան (հե տա գա յում՝ պե տա-
կան) հա մալ սա րա նի ռեկ տոր:    Թեև մաս նա գի-
տութ յամբ բժիշկ չէր, սա կայն Հ.   Հով հան նիս յա նը 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի առն չութ յամբ բո լոր հար-
ցե րին տա լիս էր ա ռաջ նա յի նի կար գա վի ճակ և  իր 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հե լով՝ ան մի  ջա կան 
լու ծում տա լիս դրանց: Ն րա ան մի  ջա կան հսկո-
ղութ յամբ են ստեղծ վում բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
նախ տե սա կան, ա պա՝ կլի նի կա կան ամ բիոն նե-
րը: 1927-ը   Հա յաս տա նի բժշկութ յան  պատ մութ յան 
մե ջ մտավ որ պես հան րա պե տութ յա նը բժիշկ նե րի 
ա ռա ջին շրջա նա վարտ ներ տա լու տա րե թիվ: 

Հ.   Հով հան նիս յա նը զգա լի աշ խա տանք կա-
տա րեց ա նա տո մի  կու մի  շեն քի կա ռուց ման գոր-
ծում:  Բարձ րա գույն կրթութ յան վե րա կա ռուց-
ման հետ ևան քով լու ծար վում է ժո ղովր դա կան 
հա մալ սա րա նը, և ն րա ֆա կուլ տետ նե րի հի ման 
վրա ստեղծ վում են ինք նու րույն ինս տի տուտ ներ: 
  Հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի բա զա-
յի հի ման վրա հիմն  ադր ված Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան ինս տի տու տի ա ռա ջին տնօ րեն է նշա-
նակ վում Հ.   Հով հան նիս յա նը, ով հա մա տե ղութ յան 
կար գով նաև   Հա յաս տա նի գի տութ յուն նե րի ինս-
տի տու տի նա խա գա հի պաշ տոնն էր վա րում:

  Մեծ է Հ.   Հով հան նիս յա նի ա վան դը այն հար-
ցում, որ բժշկա կան ինս տի տու տը դար ձավ նաև 
հան րա պե տութ յու նում բժշկա գի տութ յան կենտ-
րոն, և ն րան հնա րա վո րութ յուն տրվեց անց կաց-
նել ա տե նա խո սութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յուն և 
 գի տա կան աս տի ճան նե րի շնոր հում, ո րը կա յա-
ցավ 1936-ին: 

1935-ին գի տութ յան զար գաց ման բնա գա-
վա ռում բա ցա ռիկ ծա ռա յութ յան հա մար Հ. 
  Հով հան նիս յա նին շնորհ վում է գի տութ յան վաս-
տա կա վոր գործ չի կո չում:

1937-ի ստա լին յան բռնա րարք նե րից տու ժեց նաև 
բժշկութ յան ա կա նա վոր գոր ծի չը: Չկա րո ղա նա լով 
տա նել բան տա յին ճնշող պայ ման նե րը, հո գե կան 
ծանր ապ րումն  ե րը, ա ռող ջութ յու նը քայ քա յող ճա-
նա պար հա յին դժվա րութ յուն նե րը՝ նա 67 տա րե-
կա նում իր մահ կա նա ցուն կնքեց մի  ջի նա սիա կան 
մի  կա յա րա նում:   Հե տա գա յում ան վա նի գիտ նա-
կա նի ազ նիվ ա նու նը վե րա կանգն վեց:

ԱՐԱՄ ՍԵՐԳԵՅԻ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
 (1936թ. հոկ տեմ բեր - 1937թ. մա յիս)

  
Հա յաս տա նի Երկ րորդ   Հան րա պե տութ յան 

բժիշկ նե րի ա վագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ, 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, հան րա-
պե տութ յան վաս տա կա վոր բժիշկ, դո ցենտ Ա. 
  Շահ վերդ յա նը ա վար տել է   Թիֆ լի սի   Ներ սիս յան 
դպրո ցը, ա պա՝ ճե մա րա նը:   Ճե մա րանն ա վար-
տե լուց հե տո մե կ նում է Ուկ րաի նա, որ տեղ սո-
վո րում և  ա վար տում է   Խար կո վի հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տը: 1916-ին զո րա կոչ վում է 
որ պես զին վո րա կան բժիշկ: Ռազ մա ճա կա-
տա յին իր ծա ռա յո ղա կան պար տա կա-

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ

կաա



ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԾՆՈՒՆԴԸ

ներկայացն� մ են փաստաթղթերըներկայացն� մ են փաստաթղթերը

թյուն ու նե նան ստա նա լու լրիվ և  ամ-
բող ջա կան կրթութ յուն, նրանք պետք 
է ա պա հով ված լի նեն անհ րա ժեշտ 
ու սումն  ա կան ձեռ նարկ նե րով, հա-
մալ սա րա նը հան րա պե տութ յան հա-
մար պետք է դառ նա լու սա վո րութ յան 
կենտ րոն և  այլն: Գ.   Տեր-  Ներ սե սո վը 
խո սում է տեր մի  նա բա նութ յան և բժշ-
կա կան բա ռա րա նի կար ևոր ութ յան մա-
սին և  հայտ նում է   Հայ բժիշկ նե րի մի ու-
թյան ա ջակ ցութ յու նը՝ մաս նա վո րա պես 
  Վա հան Արծ րու նու կող մի ց կազ մված 
բա ռա րա նի խմբագր ման ու հրա տա-
րակ ման գոր ծին:
2-րդ  նիս տում (30.05.1919թ.) քննարկ-

վում են բժշկա կան ֆա կուլ տե տի կար-
գա վի ճա կի, նրա հաս տի քա ցու ցա կի 
նվա զա գույն նա խա հաշ վի կազմ ման, 
ամ բիոն նե րի դա սա խո սա կան կազ մի  
թեկ նա ծու նե րի, ինչ պես նաև տար բեր 
երկր նե րից հա յազ գի պրո ֆե սոր նե րի 
հրա վիր ման հար ցե րը:
3-րդ ն ի ստում (06.06.1919թ.) քննարկ-

վում են բժշկա կան ֆա կուլ տե տի ծրագ-
րե րը, պրո ֆե սոր ներ հրա վի րե լու հար ցը 
և ն րանց ան վա նա թեր թե րի բո վան դա-
կութ յու նը:
Այս պի սով՝ բժշկակ ան ֆա կուլ տե տի 

կազ մա կերպ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը 
գնա լով ա վե լի մե ծ ու ի րա տե սա կան է 
դառ նում:   Հատ կա պես այդ ուղ ղութ յամբ 
տար վող կազ մա կեր պա կան աշ խա-
տանք ներն ա վե լի ակ տիվ ու գործ նա-
կան են դառ նում 1920 թվա կա նի աշ նա-
նը: 
  Հաշ վի առ նե լով խնդրի կար ևո րու-

թյունն ու հրա տա պութ յու նը՝ հան րա պե-
տութ յան կա ռա վա րութ յու նը ստեղ ծում 
է զո ւգա հեռ գոր ծող 2 հանձ նա ժո ղով, 
ո րոն ցից մե կն աշ խա տում էր Եր ևա նում, 
մյու սը՝   Թիֆ լի սում:

Վեր ջի նիս նիս տը կա յա ցավ 1920 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 28-ին, ո րին 
մաս նակ ցում էին Գ.Ն. Տեր-  Ներ սե սո-
վը, Կ.Խ. Ա ղա ջա նո վը. Գ.Յ. Ա րեշ յա նը, 
Գ.Մ.   Չա չիկ յա նը, Տ.Ս.   Խա րա զո վը, Ա.Ա. 

  Հա րութ յու նո վը, Ց.   Տեր-  Մի քա յել յա նը և 
Պ.   Տեր-  Հա կոբ յա նը:
  Հա յաս տա նի բժշկա սա նի տա րա կան 

վար չութ յան պետ Ց.   Տեր-  Մի քա յել յա նը 
ման րա մասն ներկայացնում է 
  Հա յաս տա նում, մաս նա վո րա պես Եր ևա-
նում բժշկա կան գոր ծի անմխ  ի թար վի-
ճա կը, բժշկա կան կադ րե րի խիստ պա-
կա սը: Նշ վում է, որ   Հա յաս տա նում ե ղած 
ա ռանց այն էլ փոք րա քա նակ բուժ հաս-
տա տութ յուն նե րը բժիշկ նե րի փո խա րեն 
սպա սարկ վում են բու ժակ նե րի կող մի ց: 
  Զե կու ցո ղը ման րա մաս նո րեն նշում է 
նաև ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի հնա րա-
վոր աղբ յուր նե րի և  հի վան դա նոց նե րի 
մա սին, ո րոնք կա րող են ու սումն  ա կան 
բա զա դառ նալ նո րա բաց ֆա կուլ տե տի 
հա մար: Եր կա րատև քննար կու մի ց հե-
տո, ո րին մաս նակ ցում էին հանձ նա ժո-
ղո վի բո լոր ան դամն  ե րը, և  ո րին ա վե լի 
ուշ մի ա ցավ նաև հա մալ սա րա նի տե սուչ 
Յ.   Ղամ բար յա նը, ըն դուն վում է հետև-
յալ ո րո շու մը. «Ըն դու նե լով ի գի տութ յուն 
  Տեր-  Մի քա յել յա նի հա ղոր դու մը՝ Երե-
վա նում հա մա պա տաս խան բժշկա կան 
հիմն  ար կի առ կա յութ յան մա սին, որ տեղ 
կա րե լի է  կազ մա կեր պել 4-րդ  կուր սի 
ու սա նող նե րի կլի նի կա կան ու սու ցու մը, 
ինչ պես նաև խնա մա րա րութ յան նա խա-
րա րութ յան պատ րաս տա կա մութ յունը՝ 
ըստ ա մե  նայ նի ա ջակ ցել բժշկա կան 
ֆա կուլ տե տի կազ մա կերպ մա նը, հանձ-
նա ժո ղո վը հնա րա վոր է հա մա րում այս 
ու սումն  ա կան տար վա նից (ճիշտ է՝ փոքր 
ու շա ցու մով) բա ցել բժշկա կան ֆա կուլ-
տե տի 4-րդ  կուր սը, իսկ ե կող ու սումն  ա-
կան տար վա նից՝ 1-ին կուր ս»:
  Վե րը նշվածն ի րա կա նաց նե լու հա մար 

հանձ նա ժո ղո վը ո րո շում է. 1) ներ կա յաց-
նել ռեկ տո րի կող մի ց ստո րագր ված օ րի-
նա գի ծը բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 1-ին և 

4-րդ  կուր սե րը բա ցե լու վե րա բեր յալ, 2)
անց նել հրա վեր նե րի ձևա կերպ ման և  
անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րի ձեռ քբեր-
ման փաս տա ցի աշ խա տան քին, 3) 
ընտ րել հանձ նա ժո ղով, ո րը կմե կ նի 

նութ յուն նե րը կա տա րե լու հետ մե կ տեղ՝ նա շա-
րու նա կում է դեռևս ու սա նո ղա կան տա րի նե րին 
սկսած հե ղա փո խա կան գոր ծու նեութ յու նը, ո րի 
պատ ճա ռով բան տարկ վում է:   Խորհր դա յին կար-
գե րի հաս տա տու մի ց հե տո բան տից ա զատ ված 
Ա.   Շահ վերդ յա նը Վ րաս տա նում ներգ րավ վում է 
առ ժող կո մա տի սա նի տա րա կան լու սա վո րութ յան 
ցան ցում՝ որ պես բաժ նի վա րիչ: 

1922-ին նա նշա նակ վում է Անդր կով կաս յան եր-
կա թու ղու ա ռող ջա պա հութ յան բաժ նի վա րիչ: 
1926-ին եր կա րատև գոր ծուղ ման ըն թաց քում լի-
նում է   Գեր մա նիա յում և Ֆ րան սիա յում:   Փա րի զի 
կլի նի կա նե րում ընդ լայ նում է իր գի տե լիք նե րի 
շրջա նա կը՝ ու րո լո գիա յի և  մաշ կա բա նութ յան բնա-
գա վա ռում: 

Հաշ վի առ նե լով ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա-
ռում Ա.   Շահ վերդ յա նի բազ մամ յա փոր ձը՝ 1936-ի 
հոկ տեմ բե րին նրան հրա վի րում են Եր ևան և ն շա-
նա կում բժշկա կան ինս տի տու տի տնօ րեն:

1937-ին Ա.   Շահ վերդ յա նը անս պա սե լի ա զատ-
վում է բժշկա կան ինս տի տու տի տնօ րե նի պաշ-
տո նից, ձեր բա կալ վում և  աք սոր վում   Հե ռա վոր 
Ար ևելք: 

1947-ին նա ի րա վունք է ստա նում վե րա դառ նալ 
հայ րե նիք, որ տեղ և զ բաղ վում է կլի նի կա կան 
բժշկութ յամբ՝ ինս տի տու տի մաշ կա վե նե րա կան 
հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նում:

ԱՐՏԱՇԵՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ
 ՄԵԼԻՔ-ԱԴԱՄՅԱՆ 

(1937թ. մա յիս - 1937թ. հու լիս)
  
Հա յաս տա նի թե րապևտ նե րի ա վագ սերն-

դի ներ կա յա ցու ցիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Ա. 
  Մե լիք-Ա դամ յա նը   Թիֆ լի սի գիմն  ա զիան ա վար-
տե լուց հե տո ըն դուն վում է   Խար կո վի հա մալ սա-
րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տետ, որն ա վար տում է 
որ պես թե րա պիա յի մաս նա գետ:   Մինչև 1921-ը 
  Խար կո վում նա զբա ղեց նում է հա մալ սա րա-
նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի ա սիս տեն տի, ա պա՝  
ա վագ ա սիս տեն տի պաշ տոն: 

1925-ին հրա վիր վում է Եր ևան և զ բա ղեց նում պե-
տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
դե կա նի և  ֆա կուլ տե տա յին թե րա պիա յի ամ բիո նի 
վա րի չի պաշ տոն նե րը: 

1928-ին Ա.   Մե լիք-Ա դամ յա նին շնորհ վեց պրո-
ֆե սո րի կո չում և հ նա րա վո րութ յուն տրվեց գի-
տա կան գոր ծուղ ման մե կ նել Ֆ րան սիա, որ տեղ 
բժշկա գի տութ յան հան րա հայտ կենտ րոն նե րում 
ծա նո թա նա լով ֆրան սիա կան բժշկա գի տութ յա նը՝ 
գի տա կան գոր ծուղ ման ողջ ժա մա նա կաշր ջա նում 
զբաղ վեց սիր տա նո թա յին հա մա կար գի հի վան-
դութ յուն նե րով, նրանց ախ տո րոշ ման նո րա գույն 
հար ցե րով, ո րոնք էլ կի րա ռեց   Հա յաս տա նում:

1935-ին   Ջեր մու կի ա ռող ջա րա նի ստեղծ ման  
գոր ծում անգ նա հա տե լի էր Ա.   Մե լիք-Ա դամ յա նի 
ա վան դը:

1936-ին նա զբա ղեց րել է բժշկա կան ինս տի տու-
տի տնօ րե նի տե ղա կա լի պաշ տո նը, իսկ 1937-ի 
մա յի սին Ա.   Մե լիք-Ա դամ յա նը նշա նակ վում է ինս-
տի տու տի տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար և  մի նչև 
հու լի սի վեր ջը ղե կա վա րում է ԲՈւՀ-ի գոր ծու նեութ-
յու նը:

1944-ի ամ ռա նը ստեղծ վում է հան րա պե տութ յան 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան բժշկա կան 
գի տա կան խոր հուր դը՝ Ա.   Մե լիք-Ա դամ յա նի նա-
խա ձեռ նութ յամբ: 

Ա.   Մե լիք-Ա դամ յա նը հան կար ծա մահ ե ղավ 1949-
ին և  իր վեր ջին հանգր վա նը գտավ Եր ևա նի քա-
ղա քա յին պան թեո նում:   Հաշ վի առ նե լով ան վա նի 
գիտ նա կա նի բա ցա ռիկ ծա ռա յութ յուն նե րը, գի-
տա ման կա վար ժա կան և  հա սա րա կա կան ակ տիվ 
գոր ծու նեութ յու նը՝ հան րա պե տութ յան կա ռա վա-
րութ յու նը Ա.   Մե լիք-Ա դամ յա նի հի շա տա կը հա վեր-
ժաց նե լու նպա տա կով նրա ա նու նով կո չեց Եր ևան 
քա ղա քի կենտ րո նա կան փո ղոց նե րից մե  կը:

ԵԳՈՐ ՄԻՐԶՈՅԻ  ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ
 (1937 թ.  հու լիս - 1938թ. հու նիս)

  
Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան և 

 բարձ րա գույն բժշկա կան կրթութ յան գոր ծիչ, վաս-
տա կա շատ բժիշկ Ե գոր  Հա րութ յուն յա նը ա վար-
տել է  Բաք վի գիմն  ա զիան՝ այ նու հետև դառ նա լով 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ
Ի



Եր ևան՝ տե ղի պայ ման նե րին ծա նո թա-
նա լու և  պա րապ մունք նե րի սկզբի մա-
սին վերջ նա կան ո րո շում ըն դու նե լու հա-
մար: Նշ ված հանձ նա ժո ղո վի կազ մում 
մի ա ձայն ընտր վում են   Հա րութ յու նո վը, 
Ա ղա ջա նո վը և   Տեր-  Հա կոբ յա նը:
1920 թվա կա նի հոկ տե մբե րի 9-ին հա-

մալ սա րա նի տե սուչ Ե.   Ղամ բար յա նը 
զե կու ցա գիր է ներ կա յաց նում հան րա յին 
կրթութ յան նա խա րա րին՝ բժշկութ յան 
ֆա կուլ տետ բա ցե լու անհ րա ժեշ տու թյան 
մա սին:
  Զե կու ցագ րում մաս նա վո րա պես նշվում  

է, որ   Հա յաս տա նի ծայ րա հեղ սո ցիալ-
տնտե սա կան և  անմխ  ի թար սա նի տա-
րա հա մա ճա րա կա յին պայ ման նե րում 
հա մար յա ողջ բնակ չութ յու նը զրկված 
է ա մե  նա պար զու նակ բու ժօգ նութ յուն 
ստա նա լու հնա րա վո րութ յու նից, և  այս 
պայ մա ննե րում մի ակ փրկութ յու նը սե-
փա կան բժշկա կան կադ րե րի պատ-
րաս տումն  է:   Բա ցի այդ՝  Հա յաս տա նում 
ներ կա յումս գտնվում է շուրջ 150 ե րի-
տա սարդ, ո վքեր տար բեր հա մալ սա-
րան նե րում ա վար տել են բժշկա կան ֆա-

կուլ տետ նե րի ա ռա ջին ե րեք կուր սե րը և 
հ նա րա վո րութ յուն չու նեն ու սու մը շա րու-
նա կել՝ լիար ժեք կրթութ յուն ստա նա լու 
հա մար: Եվ, վեր ջա պես,   Թիֆ լի սի Անդր-
կով կաս յան հա մալ սա րա նի փակ վե լուց 
հե տո այդ հա մալ սա րա նի հա յազգ ի 
բազ մա թիվ ու սա նող ներ ևս զրկ վել են 
կրթութ յունն ա վար տե լու հնա րա վո րու-
թյու նից:   Հաշ վի առ նե լով նաև այն, որ 
  Թիֆ լի սում և Եր ևա նում գտնվող հանձ-
նա ժո ղովն  ե րը ե կել են մի և նույն եզ րա-
կա ցութ յան՝ մի ջ նոր դել   Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յան առջև այս ու սումն  ա-
կան տա րում Եր ևա նի հա մալ սա րա նի 
կազ մում բա ցե լու բժշկա կան ֆա կուլ-
տետ՝ ա ռա ջին և  չոր րորդ կուր սե րով: 
Այս հանձ նա ժո ղովն  ե րը նշում են նաև 

ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րի հաս տի-
քա յին կազ մը սկզբնա կան փու լի հա մար՝ 
6 պրո ֆե սոր, 3 դո ցենտ, 8 ա սիս տենտ, 5 
մլն  ռուբ լու ֆի նան սա վո րում:
Այս մի ջ նոր դութ յան հի ման վրա հան-

րա յին կրթութ յան և  ար վես տի նա խա րա-
րի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար 
Պ.   Սոտ նիկ յա նը հա մա պա տաս խան 
գրութ յուն է  ներ կա յաց նում նա խա-
րար նե րի խոր հուրդ՝ հա մալս ա րա նում 
բժշկա կան ֆա կուլ տետ բա ցե լու ա ռա-
ջար կով և  հա մա պա տաս խան օ րեն քի 
նա խագ ծով: Այդ գրութ յան մե ջ մե կ ան-
գամ ևս  հիմն  ա վոր վում է բժշկա կան ֆա-
կուլ տե տի բաց ման հրա մա յա կա նը:
Այս պի սով՝ շուրջ 2 տար վա հետ ևո ղա-

կան աշ խա տանք նե րից ու բա նակ ցու-
թյուն նե րից հե տո ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը 
1920 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի վեր ջին ըն-
դու նում է «  Հա մալ սա րա նում բժշկա կան 
ֆա կուլ տե տի բաց ման մա սին օ րեն քը»:
Հոդ ված 1.   Բա նալ ս.թ նո յեմ բե րի 1-ից 

բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 1-ին և 4-րդ 
 կուր սե րը հետև յալ շտա տով՝ պրո ֆե սոր՝ 
6, դո ցենտ՝ 3, ըն թե րա կա՝ 8, դե կան՝ 1, 

քար տու ղար՝ 1 (նշվում են նաև նրանց 
ամ սա կան աշ խա տա վար ձի չա փե րը):
  Հոդ ված 2.  Հա նրա յին կրթութ յան և  ար-

վես տի նա խա րա րութ յան ա նու նով հա-
մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
անձ նա կազ մը ռո ճիկ նե րով բա վա րա րե-
լու հա մար բա նալ 768.320 ռուբ լու վարկ:

  
Նա խա րա րա պետ՝ Հ. Օ հան ջան յան
  Հան րա յին կրթ� թ յան նա խա րար՝ 

Գ.   Ղա զար յան

Ա հա այս պի սին է պե տա կան հա մալ-
սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի կազ-
մա վոր ման մի նչ խորհր դա յին շրջա նի 
հա մա ռոտ պատ մութ յու նը: 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ      

Պատմ� թյ� նը Պատմ� թյ� նը 

 Բաք վի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
ու սա նող:  

1925-ին ու սու մը շա րու նա կել է  Մոսկ վա յի հա մալ-
սա րա նի բժշ  կա կան ֆա կուլ տե տում, ո րը հա ջո-
ղութ յամբ ա վար տե լով 1928-ին՝ իր բժշկա կան գոր-
ծու նեութ յու նը սկսում է  Մոսկ վա յի Ս.Պ.  Բոտ կի նի 
ան վան հան րա հայտ կլի նի կա կան հի վան դա նո-
ցում:

1929-ին Եր ևան ե կած Ե.  Հա րութ յուն յա նը 
նշա նակ վում է վար չա կան աշ խա տան քի և 
 ղե կա վա րում ա ռող ջա պա հութ յան ժո ղովր դա կան 
կո մի  սա րիա տի կադ րե րի բա ժի նը՝ մի ա ժա մա նակ 
աշ խա տե լով որ պես ա ռա ջին կլի նի կա կան ինս տի-
տու տի տնօ րեն: 

1932-ին անցնում է կու սակ ցա կան աշ խա տան քի 
և նշա նակ վում է կու րոր տա յին վար չութ յան պետ:

1935-ին հան րա պե տութ յան բու ժաշ խա տող նե րի 
արհ մի ութ յան կենտ կո մի  նա խա գահ նշա նակ ված 
Ե.  Հա րութ յուն յա նը 1937-ին նշա նակ վում է Եր-
ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի տնօ րեն, ո րով և 
սկս վում է նրա ակ տիվ գոր ծու նեութ յու նը բժշկա-
կան կադ րե րի պատ րաստ ման ուղ ղութ յամբ: Ն րա 
տնօ րի նութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում ո րո շա կի 
աշ խու ժութ յուն է նկատ վում գի տա ման կա վար ժա-
կան կադ րե րի ա ճի բնա գա վա ռում, ա վե լա նում 
են դա սա խոս նե րի գոր ծու ղումն  ե րը  Խորհր դա յին 
 Միութ յան բժշկա կան կենտ րոն ներ, ա վե լա նում է 
ա տե նա խո սութ յուն գրող նե րի և  հա ջո ղութ յամբ 
պաշտ պա նող նե րի թի վը:

1938-ի սկզբին նրա մաս նակ ցութ յամբ առ ժող կո-
մա տում ստեղծ վեց բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ-
ման ինս տի տու տը, ո րի հիմն  ադ րու մի ց ան մի  ջա-
պես հե տո բժշկա կան ինս տի տու տում սկսե ցին 
կար ճատև դա սըն թաց ներ անց նել հան րա պե-
տութ յան շրջան նե րից և  քա ղաք նե րից ե կած բազ-
մա թիվ բժիշկ ներ: 

 Կու սակ ցա կան աշ խա տան քի անց նե լուց՝ Ա լա-
վեր դու կուսշրջ կո մի  ա ռա ջին քար տու ղա րի պաշ-
տո նում ընտր վե լուց հե տո, Ե.  Հա րութ յուն յանն  
ա զատ վում է բժշկա կան ինս տի տու տի տնօ րե նի 
պաշ տո նից: 

Ն շա նա կա լից է Ե.  Հա րութ յուն յա նի գոր ծու-
նեութ յունն ար ժե քա վոր բժշկա գի տա կան աշ խա-
տութ յուն նե րի հրա տա րակ ման գոր ծում, որ ոն ցում 
նա նպա տակ ու ներ օգ նել ռենտ գե նա բան նե րին: 
 Վաս տա կա շատ բժշկի ծա ռա յութ յուն նե րը գնա-
հատ վել են ժա մա նա կի բարձ րա գույն կա ռա վա-
րա կան պարգև նե րից մե  կով՝ «Աշ խա տան քա յին 
կար մի ր դրո շի» շքան շա նով և  բազ մա թիվ մե  դալ-
նե րով:

ԵՂԻՇԵ ԹԱԴԵՎՈՍԻ 
ՇԵԿ-ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

(1938թ. հու նիս - 1938թ. նո յեմ բեր)

Հա յաս տա նում դա տա կան բժշկութ յան ա ռա-
ջին ամ բիո նի հիմն  ա դիր, հան րա պե տութ յու նում 
դա տա կան փոր ձաքն նութ յան ան վա նի կազ մա-
կեր պիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, 
պրո ֆե սոր Ե.  Շեկ-  Հով սեփ յա նը պատ մա կան 
 Հա յաս տա նի  Կարս քա ղա քում է ծնվել:  Ման կուց 
զգա լով թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի թշնա մա-
կան վե րա բեր մու քը հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ՝ 
հե տա գա յում հե ռա նում է իր ծննդա վայ րից, ո րի 
հետ կապ ված հի շո ղութ յուն նե րը  նրան ու ղեկ ցում 
են ողջ կյան քում:

Բ նա կութ յուն հաս տա տե լով  Բաք վում՝ մի ջ նա-
կարգ կրթութ յուն ստա նա լուց հե տո մե կ նում է 
Օ դե սա, որ տեղ ա վար տում է հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տը:  Զո րաց րու մի ց ան մի -
ջա պես հե տո՝ 1922-ին վե րա դառ նում է հայ րե-
նիք, ո րը գտնվում էր սո ցիալտն տե սա կան ծանր 
պայ ման նե րում: Այս պի սի ի րադ րութ յան պայ-
ման նե րում, բժշկա կան վե ցամ յա հա րուստ փոր-
ձով և  ժո ղովր դին ծա ռա յե լու մե ծ ձգտու մով՝ Ե. 
 Շեկ-  Հով սեփ յա նը ե կավ Եր ևան:  Մինչև 1925-ը 
նա աշ խա տում է բժշկա կան ֆա կուլ տե տի մար-
դու նոր մալ ա նա տո մի ա յի ամ բիո նում, իսկ երբ 
հիմն  ադր վում է օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և 
 տե ղագ րա կան ա նա տո մի ա յի ամ բիո նը, հա մալ-
սա րա նի ղե կա վա րութ յու նը նույն պաշ տո նով նրան 
տե ղա փո խում է վե րո հիշ յալ  ամ բիոն:

1927-ին ֆա կուլ տե տում պետք է դա սա վանդ վեր 
նաև « Դա տա կան բժշկութ յուն» ա ռար կան, ո րի 
մաս նա գե տը հան րա պե տութ յու նում չկար: 
Այս ա ռի թով Ե.  Շեկ-  Հով սեփ յա նին գոր-

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ



ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

ներկայացն� մ են փաստաթղթերըներկայացն� մ են փաստաթղթերը

ծու ղում են  Լե նինգ րադ: Եր ևան վե րա դառ նա լուց 
հե տո նա նշա նակ վում է դա տա կան բժշկութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ, և ն րա գի տա ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յու նը այդ ամ բիո նում տևում է մի նչև 
իր կյան քի վեր ջը: Ն րա շնոր հիվ  Հա յաս տա նում 
հիմք է դրվում դա տա կան բժշկութ յա նը՝ որ պես 
ինք նու րույն բնա գա վա ռի:

1929-ին Ե.  Շեկ-  Հով սեփ յա նը նշա նակ վում է 
հան րա պե տութ յան առ ժող կո մա տի գլխա վոր դա-
տաբժշ կա կան փոր ձա գետ և  ամ բիո նի հետ հա մա-
տեղ գլխա վո րում է  Հա յաս տա նի ողջ տա րած քում 
դա տաբժշ կա կան փոր ձա գի տութ յան աշ խա տանք-
նե րը:  

 Հաշ վի առ նե լով ախ տա բա նա կան ա նա տո մի ա յի 
բնա գա վա ռում հա սուն կադ րե րի բա ցա կա յութ յու-
նը և Ե.  Շեկ-  Հով սեփ յա նի բազ մա կող մա նի գի տե-
լիք նե րը բժշկութ յան տար բեր բնա գա վառ նե րում՝ 
նրան է վս  տահ վում բժշկա կան ինս տի տու տի ախ-
տա բա նա կան ա նա տո մի ա յի ամ բիո նի ղե կա վար-
ման գոր ծը:

1938-ի հու նի սին Ե.  Շեկ-  Հով սեփ յա նը նշա նակ-
վում է բժշկա կան ինս տի տու տի տնօ րեն, ով բժշկա-
կան ինս տի տու տը ղե կա վա րե լու հետ զու գա հեռ 
ղե կա վա րում էր նաև բժշկա կան մաս նա գի տա-
կան եր կու ամ բիոն՝ կա տա րե լով հան րա պե տու-
թյան գլխա վոր դա տաբժշ կութ յան փոր ձա գե տի 
պար տա կա նութ յուն նե րը: Ան վա նի գիտ նա կանն 
ապ րեց ըն դա մե  նը 49 տա րի, սա կայն բժշկութ յան 
պատ մութ յան մե ջ թո ղեց խո րը հետք:

ՎԵՐԳԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳԻ  ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
 (1938թ. նո յեմ բեր - 1943թ. դեկ տեմ բեր)

Բժշ կութ յան բարձ րա գույն կրթութ յան գոր-
ծին հան րա պե տութ յու նում ծա ռա յած բժիշկ կին- 
գիտ նա կան նե րի թվում իր բա ցա ռիկ տեղն ու նի 
բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գո րծիչ  Վեր գի նե 
 Մի քա յել յա նը: Իր ու սու մը սկսե լով դեռևս Եր ևա նի 
բժշ  կա կան դպրո ցում, այ նու հետև շա րու նա կե լով 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տում, ուս ման տա րի նե րին 
մի ա ժա մա նակ որ պես բուժ քույր աշ խա տե լով կլի-
նի կա կան հի վան դա նո ցում` նա նպա տակ ու ներ 
ա ռա վել մո տի կից շփվե լով հի վանդ նե րի հետ` 
ձեռք բե րել փորձ, ո րը հե տա գա յում նրան չա փա-
զանց անհ րա ժեշտ կլի ներ: 

 Պատ մա կան 1927-ին, ի թիվս 32 ե րի տա սարդ նե-
րի, շրջա նա վար տի կո չում ստա ցավ նաև  Վեր գի նե 
 Մի քա յել յա նը: Գոր ծուղ վե լով  Սար դա րա պատ կա-
յա րան՝ զբա ղեց նում է  Կար մի ր խա չի բժշկա կան 
կե տի վա րի չի պաշ տոն, այ նու հետև գոր ծուղ վում 
է  Զան գե զուր՝ որ պես շրջա նա յին հի վան դա նո ցի 
բժիշկ:

1932-ին աշ խա տան քի է անց նում Եր ևա նի սա-
նի տա րա բակ տե րիո լո գիա կան ինս տի տու տում՝ 
որ պես գի տա կան աշ խա տող, իսկ 1934-ի  ու սում-
նա կան տար վա սկզբին տե ղա փոխ վում է բժշկա-
կան ինս տի տուտ՝ զբա ղեց նե լով հա մա ճա րա կա-
գի տութ յան ամ բիո նի ա սիս տեն տի պաշ տո նը:

1938-ին, հաշ վի առ նե լով նրա մարդ կա յին և 
 կազ մա կերպ չա կան ու նա կութ յուն նե րը, բժշկա կան 
ինս տի տու տի տնօ րե նի թա փուր տե ղի հա մար 
ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու նե րի թվում ա ռաջ նու-
թյու նը տրվում է  Վեր գի նե  Մի քա յել յա նին: Ն րա 
ղե կա վար ման տա րի նե րին ի րա կա նաց վե ցին բու-
ժախ տա կան խար գե լիչ ֆա կուլ տե տի և  բու ժա կան 
ֆա կուլ տե տի ռու սա կան բաժ նի հիմն  ադ րու մը 
և  սա նի տա րա հի գիե նիկ ֆա կուլ տե տի բա ցու մը:  
 Քա նի որ դեռևս շա րու նակ վում էին ինս տի տու տի 
նոր մաս նա շեն քի շի նա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րը,  Վեր գի նե  Մի քա յել յա նին հա ջող վում է այդ 
բնա գա վա ռում ևս  ծա վա լել ակ տիվ ու նպա տա-
կաս լաց գոր ծու նեութ յուն և  ա վար տին հասց նել 
շեն քի մի  մա սի շի նա րա րութ յու նը, ո րի արդ յուն-
քում 1939-ին շա հա գործ ման հանձն վեց կեն սա քի-
մի ա կան մաս նա շեն քի՝ Ա բով յան փո ղո ցին նա յող 
մաս նա շեն քը:  Հայ րե նա կան մե ծ  Պա տե րազ մի  
տա րի նե րին անհ րա ժեշտ էր հիմն  ո վին վե րա փո-
խել ինս տի տու տի գոր ծու նեութ յու նը, քա նի որ 118 
դա սա խոս նե րից մի այն պա տե րազ մի  վաղ շրջա-
նում զո րա կոչ վե ցին 55-ը, այդ թվում՝ պրո ֆե սոր-
ներ, դո ցենտ ներ, ա սիս տենտ ներ:

Անհ րա ժեշ տութ յուն զգաց վեց նաև ո րո շա կի փո-
փո խութ յան են թար կել ու սումն  ա կան ծրագ րերն 
ու պլան նե րը՝ պա տե րազ մի  ա ռա ջին տար վա ըն-
թաց քում տա լու եր կու շրջա նա վարտ կուրս:

Բժշ կա կան բարձ րա գույն կրթութ յան 
ու սումն  ա կան հաս տա տութ յան բաց ման 
ուղ ղութ յամբ գործ նա կան ա ռա ջին քայ լե-
րը կա տար վել են 1919 թվա կա նի գար նա-
նը:    Կով կաս յան բժշկա կան ըն կե րութ յան 
ան դամն  եր՝ թե րապևտ Գ.Պ.    Խոս րո ևի և 
 ման կա բարձ-գի նե կո լոգ Գ.Հ. Ա րեշ յա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ Թ բի լի սիում կազ-
մա կերպ վում է հա տուկ խումբ, որն իր 
առջև հստակ նպա տակ ու ներ զբաղ վել 
   Հա յաս տա նում բժշկա կան կրթութ յան 
կազ մա կերպ ման հար ցով, ո րի արդ յուն-
քում Եր ևա նում հիմն  ադր վում է բժշկա-
կան դպրոց:

   Փաս տո րեն դա ա ռա ջին ու սումն  ա կան 
հաս տա տութ յունն էր, ուր պետք է պատ-
րաստ վեին բժշկա կան կադ րեր: Դպ րո ցի 
ծրա գի րը և  աշ խա տան քա յին պլան նե րը 
կազմ ված էին բժշկա կան բարձ րա գույն 
ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րի պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, ո րը 
նշա նա կում էր, որ այն հա մա պա տաս-
խա նում էր բարձ րա գույն բժշկա կան ու-
սումն  ա կան հաս տա տու թյան կար գա-
վի ճա կին:    Սա կայն, ցա վոք, դպրոցն իր 
ստեղծ ման ա ռա ջին օր վա նից կանգ նած 
էր մե ծ դժվա րութ յուն նե րի առջև: Չ կա յին 
անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ու սումն  ա կան 
կա նո նա վոր գոր ծըն թա ցի և բժշ կա կան 
կադ րե րի պատ րաստ ման ուղ ղութ յամբ: 
Ն կա տի ու նե նա լով վե րոնշ յա լը՝ Խորհր-
դա յին    Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան 
ժող կոմ    Սի մե ոն    Լա զար ևը ա ռա ջար կում 
է այն մի աց նել պե տա կան հա մալ սա րա-
նին՝ որ պես բժշկա կան ֆա կուլ տետ, և 
1922 թվա կա նի մար տին հիմն  ադր վում 
է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան մաս նաճ յու ղը, ո րի դե կան է 
նշա նակ վում ա ռող ջա պա հութ յան հմուտ 
կազ մա կեր պիչ, բժիշկ Ս պան դա րատ 
   Կամ սա րա կա նը:    Հաշ վի առ նե լով, որ 
բժշկա կան դպրո ցի սո վո րող նե րի թիվն  
ան հա մե  մատ փոքր էր՝ հա մալ սա րա նի 
խորհր դի ո րոշ մամբ 1922 թվա կա նի ամ-
ռա նը բժշկա կան ֆա կուլ տե տում կա տար-
վում է լրա ցու ցիչ ըն դու նե լութ յուն:

Այդ տա րի նե րին չա փա զանց մե ծ դժվա-
րութ յուն ներ կա յին Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի, այդ թվում նաև բժշկա-
կան ֆա կուլ տե տի աշ խա տանք նե րի արդ-
յու նա վետ կազ մա կերպ ման ուղ ղութ յամբ, 
ո րոնք հաղ թա հա րե լու հա մար պա հանջ-
վում էր մե ծ ջան քե րի գոր ծադ րում: 

   Ղե կա վար աշ խա տող նե րի, ան գամ 
բժիշկ նե րի մի  մա սի մե ջ գնա լով ար մա-
տա նում էր այն թյուր կար ծի քը, որ անհ-
նար է հաղ թա հա րել առ կա դժվա րութ յուն-
նե րը և, որ ֆա կուլ տե տը, չկա րո ղա նա լով 
դրանք հաղ թա հա րել, կանգ նած է փլուզ-
ման շե մի ն:    Սա կայն մե  ծա մաս նութ յու նը 
դեմ էր այդ կար ծի քին և  հա մոզ ված էր, 
որ բո լոր դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա-
րե լի են, և  ժա մա նակն է, որ    Հա յաս տա նը 
պատ րաս տի իր սե փա կան բժշկա կան 
կադ րե րը, ա ռանց ո րի անհ նար էր ի րա-
գոր ծել հան րա պե տութ յու նում առ կա այն 

սար սա փե լի վի ճա կը, ո րի արդ յուն քում 
մի այն 1919 թվա կա նի մա յի սից հե տո մե -
կու կես տա րում Եր ևա նի փո ղոց նե րից 
հա վաք վել էին 9 հա զա րից ա վե լի դիակ-
ներ, մի այն    Վա ղար շա պա տում նույն 
թվա կա նին ծնվել էր 228 և  մա հա ցել 4.196 
հո գի…

   Լա վա տե սո րեն տրա մադր ված մարդ-
կան ցից էր նաև լու սա վո րութ յան ժող կոմ 
Աս քա նազ Մ ռավ յա նը:

Բժշ կա կան ֆա կուլ տե տի լի նել-չլի նե լու 
հար ցը քննարկ ման ա ռար կա է դառ նում 
1923 թվա կա նի մար տին՝    Հա յաս տա նի 
կո  ու սի 2-րդ  հա մա գու մա րում: Ար-
տա հայ տե լով ֆա կուլ տե տի գո յութ յան և  
ա մե ն կերպ նրան ա ջակ ցե լու կողմն  ա-
կից նե րի մի ան գա մայն ճիշտ տե սա կե տը՝ 
Ա. Մ ռավ յա նը իր զե կուց ման մե ջ նշում է. 
«   Գու ցե ճիշտ է, որ մե ր բժշկա կան ֆա կուլ-
տետն ա վար տած բժշկին հարկ է լի նում 
1.5 տա րի աշ խա տել և  սո վո րել, որ պես զի 
հա մե  մատ վի մոս կով յան շրջա նա վարտ-
նե րի հետ, բայց, հա մե  նայն դեպս, ել նե լով 
մե ր պա հանջ նե րից և  կա րիք նե րից՝ մե զ 
ձեռն տու է բաց թող նել բժիշկ նե րի, թե-
կուզ դրանք լի նեն մի  ջակ և  սո վո րա կա ն»: 

Բժշ կա կան ֆա կուլ տե տում ու սումն  ա-
կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը 
կապ ված էր մե ծ դժվա րութ յուն նե րի հետ: 
   Դա սա խո սութ յուն նե րի և  գործ նա կան 
պա րապ մունք նե րի հա մար չկա յին լսա-
րան ներ, լա բո րա տո րիա ներ, աշ խա տա-
սեն յակ ներ, դիա հեր ձա րա նի հա տուկ 
մաս նա շենք, կլի նի կա կան հի վան դա-
նոց ներ, բժշկա կան հա մա պա տաս խան 
սար քա վո րում-գոր ծիք ներ, դա սագր քեր, 
ու սումն  ա կան ձեռ նարկ ներ: Ան գամ հա-
յե րեն բժշկա կան տեր մի ն ներ չկա յին: 
Ա վե լին՝ հան րա պե տութ յու նում կլի նի կա-
կան ո րոշ նեղ մաս նա գի տութ յուն նե րի 
գծով ան գամ ստա ցիո նար բա ժան մունք-
ներ չկա յին, որ տեղ ու սա նող նե րը հնա-
րա վո րութ յուն կու նե նա յին մաս նակ ցել 
հի վանդ նե րի ախ տո րոշ ման, խնամ քի և 
 բուժ ման աշ խա տան քե րին: Ե ղած հի վան-
դա նոց ներն ու դրանց բա ժան մունք նե րը 
փոքր էին: Ա մե  նա մե ծ վի րա բու ժա կան 
բա ժան մուն քը հան րա պե տա կան ա ռա-
ջին հի վան դա նո ցում էր, որն ու ներ ըն-
դա մե  նը 28 մահ ճա կալ:    Բա ժան մուն քում 
աշ խա տում էին 2 վի րա բույժ ներ, ո վքեր 
բարդ վի րա հա տութ յուն նե րի ժա մա նակ 
ստիպ ված էին լի նում դի մե լ հար ևան բա-
ժան մունք նե րի այլ մաս նա գի տութ յան 
բժիշկ նե րի օգ նութ յա նը:    Հի վան դա նո ցը 
չու ներ ջրմուղ, կո յու ղի, ջե ռու ցում, է լեկտ-
րա կա նութ յուն: 

Պ րո ֆե սոր    Վա հան Արծ րու նին, ո վ 
 նոր մալ ան տո մի ա յի ամ բիո նի ա ռա ջին 
վա րիչն էր և  կազ մա կեր պի չը, հե տա գա-
յում վեր հի շե լով իր ա ռա ջին դա սա խո-
սութ յուն նե րը բժշկա կան ֆա կուլ տե տում, 
գրել է. «   Հա մալ սա րա նի բա կում գտնվում 
էր նախ կին հի վան դա նո ցի լվաց-
քա տու նը, մի  քա նի ցած րիկ սեն-
յակ ներ, դրանց կից՝ ձախ թևին 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ



ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ      

Պատմ� թյ� նը Պատմ� թյ� նը 

1941-ին Եր ևան է վա կո ւաց վե ցին Կ րաս նո դա-
րի և Օր ջո նի կի ձեի բժշկա կան ինս տի տուտ նե րը: 
 Ծան րա գույն պայ ման նե րում տնօ րեն  Վեր գի նե 
 Մի քա յել յա նի ջան քե րի շնոր հիվ հաղ թա հար վեց 
ի րա վի ճա կը՝ լսա րան նե րի, լա բո րա տո րիա նե րի, 
դա սա սեն յակ նե րի  պա կա սը:

1943-ի վեր ջին ա զատ վե լով տնօ րե նի պաշ տո-
նից` շա րու նա կում է իր գի տա ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յու նը հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ-
բիո նում:

1950-ին ամ փո փե լով իր գի տա կան աշ խա տանք-
նե րի արդ յունք նե րը` պաշտ պա նում է ա տե նա խո-
սութ յուն՝ ար ժա նա նա լով բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տո րի աս տի ճա նի:

Բժշ կա կան կադ րե րի պատ րաստ ման, հա մա ճա-
րա կա բա նութ յան և  ման րէա բա նութ յան զար գաց-
ման գոր ծում բա ցա ռիկ ծա ռա յութ յուն նե րի հա-
մար պարգ ևատր վել է «Աշ խա տան քա յին  Կար մի ր 
դրոշ», «  Պատ վո նշա ն» շքան շան նե րով, մե  դալ նե-
րով:  Մինչև 1975-ը ղե կա վա րել է ման րէա բա նու-
թյան ամ բիո նը, ա պա նշա նակ վել նույն ամ բիո նի 
պրո ֆե սոր-խոհր դա տու:

ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆԻ  
ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ

 (1943թ. դեկ տեմ բեր - 1944թ. ապ րիլ,  
1951թ. օ գոս տոս - 1958թ. ապ րիլ)

Հա յաս տա նում ա ռող ջա պա հութ յան գոր ծի ա կա-
նա վոր կազ մա կեր պիչ ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ 
Գ . Ղ ևոնդ յա նը 1927-ին ըն դուն վում է Անդր կով կաս-
յան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տետ, ո րի 
լու ծա րու մի ց հե տո՝ զրկվե լով ու սու մը շա րու նա կե-
լու հնա րա վո րութ յու նից, 1921-ին մե կ նում է Հ յու սի-
սա յին  Կով կաս և  ու սու մը շա րու նա կում  Ռոս տո վի 
հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տում: Ա վար-
տե լուց հե տո ղե կա վա րել է  Ժե լեդ նո վոդս կի, 
 Կիս լո վոդս կի ա ռող ջա րան նե րը: 1924-ին նրան 
նշա նա կում են Հ յու սի սա յին  Կով կա սի եր կա թու ղու 
առ բաժ նի ղե կա վար: 

1930-ին   Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան մի ջ նոր-
դութ յամբ տե ղա փոխ վում է Եր ևան և ն շա նակ վում 
ա ռող ջա պա հութ յան ժող կո մի  տե ղա կալ, իսկ 1 
տա րի անց՝ առ ժող կոմ՝ այդ պաշ տո նում մն ա լով 
մի նչև 1938-ը:

1938-ին  նշա նակ վում է ԽՍՀՄ ժող կոմխ  որ-
հում  Հա յաս տա նի մշ  տա կան ներ կա յա ցու ցիչ և 
 գոր ծուղ վում  Մոսկ վա:

1939-ին նշա նակ վում է  Սո չի-  Մա ցես տա յի կու րոր-
տա յին վար չութ յան տնօ րեն: 

1943-ին  նշա նակ վում է Եր ևա նի բժշկա կան ինս-
տի տու տի տնօ րեն:

1944-ին Գ Ղ ևոնդ յա նը նո րից նշա նակ վոմ է հան-
րա պե տութ յան առ ժող կոմ:

1951-ին Գ. Ղ ևոնդ յա նը կրկին նշա նակ վում է Երե-
վա նի բժշկա կան ինս տի տու տի տնօ րեն՝ այդ պաշ-
տո նում մն ա լով մի նչև իր աշ խա տան քա յին գոր ծու-
նեութ յան ա վար տը: 

Ն րա անձ նու րաց, հայ րե նան վեր աշ խա տան քը 
բարձր գնա հա տան քի է ար ժա նա ցել, և  նա պարգ-
ևատր վել է « Լե նի նի» և «Աշ խա տան քա յին  Կար մի ր 
դրո շ» շքան շան նե րով ու մե  դալ նե րով: Ար ժա նա ցել 
է վաս տա կա վոր բժշկի կոչ ման:

ՌՈւԲԵՆ ՆԻԿԻՏԻ ԳՅԱՆՋԵՑՅԱՆ
(1944թ. ապ րիլ - 1945թ. սեպ տեմ բեր)

Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ  Ռ. Գ յան ջեց յա-
նը  Շու շիի ծխա կան դպրոցն ա վար տե լուց հե տո 
1905-ին ըն դուն վել է  Մոն պե լիեի (Ֆ րան սիա) հա-
մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տը: 

1919-ին նշա նակ վում է Անդր կով կաս յան եր-
կա թու ղու հա րա վա յին ճյու ղի հի վան դա նո ցի և 
 ներ քին հի վան դութ յուն նե րի բա ժան մուն քի վա րիչ: 
1922-ին տե ղա փոխ վում է  Թիֆ լիս և ն շա նակ վում 
եր կա թու ղա յին հան գույ ցի հի վան դա նո ցի տու բեր-
կու լո զա յին բա ժան մուն քի և  դիս պան սե րի վա րիչ: 

1930-ին հրա վիր վում է Եր ևա նի բժշկա կան ինս-
տի տուտ, որ տեղ նախ զբա ղեց նում է ա սիս տեն տի 
պաշ տոն՝ մի ա ժա մա նակ վա րե լով տու բեր կու լո-
զի գծով դո ցեն տա կան դա սըն թա ցը, իսկ 1933-ին 
նշա նակ վում է սա նի տա րա կան ֆա կուլ տե տի թե-
րա պիա յի ամ բիո նի վա րիչ:

1935-ից մի նչև իր կյան քի վեր ջը ան վա նի 

ա խոռն էր, կա ռա պա նի սեն յա կը, ո րի 
տա նի քին դրված էր խո տի դե զը, իսկ 
ա խո ռա տան առջև բարձ րա նում էր ձիե րի 
աղ բա կույ տը՝ ծածկ ված ձյու նով: Լ վաց-
քա տան սեն յակ նե րից մե  կը վե րած վեց 
դա սա սեն յա կի, իսկ եր կու սը՝ հեր ձա րա-
նի:   Վեր ջին նե րից մե  կը ծա ռա յում էր իբրև 
հեր ձա րան և  իբրև դիա կա նոց, այն պես, 
որ մե նք պետք է աշ խա տեինք ան տա նե լի 
գար շա հո տութ յան և  խո նա վութ յան մե ջ: 
Դռ ներն ու նեին լայն ճեղ քեր, լու սա մուտ-
նե րը կոտր ված էին, տա նի քը 2 տե ղից 
ծակ էր, որ տե ղից եր ևում էր եր կին քը:

   Հա մալ սա րա նի հին շեն քի ստո րին հար-
կում մի  ա ղոտ և  մութ սեն յակ կար, որ տեղ 
դրված էին մի  քա նի ա շա կեր տա կան սե-
ղան ներ և  մի  փոքրիկ գրա տախ տակ, այդ 
սեն յա կում էլ սկսե ցի կար դալ ա ռա ջին 
դա սա խո սութ յուն ներս: Ու սա նող նե րից 
մե  կը մի  լամպ ճա րեց, ո րը կոտր ված էր 
ու ծխում էր:    Լամ պը դնե լու սե ղան չկար, 
և  ու սա նող նե րից մե  կը այն բռնել էր ձեռ-
քի ն»:

Ու շագ րավ են նաև բժշկա կան ֆա-
կուլ տե տի ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե-
րից մե  կի, հե տա գա յում   Հա յաս տա նի 
   Հան րա պե տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան 
ժող կոմ Բ. Աստ վա ծատր յա նի հու շե րը 
ֆա կուլ տե տի նյու թա կան պայ ման նե-
րի և  պա րապ մունք նե րի վե րա բեր յալ. 
«   Ֆա կուլ տե տը տե ղա վոր վել էր պե տա-
կան հա մալ սա րա նի բա կում գտնվող մի  
փոք րիկ տնա կում, որն ա ռաջ նե րում ե ղել 
էր սե մի  նա րիա յի բաղ նի քը և  այդ ժա մա-
նակ մի  կերպ հար մա րեց ված էր իբրև 
լսա րան, կա հա վո րանք չկար, հյու սվա-
ծա բա նութ յան ամ բիո նը 1922-23 թթ. ու ներ 
մի այն մի  փոք րիկ սեն յակ, 8-10 քա ռա կու-
սի մե տր տա րա ծութ յամբ և  ըն դա մե  նը 
մե կ ման րա դի տակ:    Պա րապ մունք նե րի 
ժա մա նակ մյուս ամ բիոն նե րից փոխ էին 
առն վում ևս 1-2 հա տ»: Այս ա մե  նը վկա-
յում է, թե նո րաս տեղծ բժշկա կան ֆա-
կուլ տետն իր գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին 
շրջա նում ինչ պի սի դժվա րութ յուն ներ է 
կրել: Դ րանք հիմն  ա կա նում կապ ված 
էին նյու թա կան մի  ջոց նե րի հետ:    Սա կայն 
ու րա խա լին այն է, որ ա ռող ջա պա հու-
թյան և բժշ կա կան կադ րե րի պատ րաստ-
ման գոր ծին լուրջ ու շադ րութ յուն էին 
դարձ նում մի  խումբ հմուտ ու հայ րե նա-
սեր բժիշկ ներ, ով քեր ի րենց անմն  ա ցորդ 
նվի րել էին ժո ղովր դին անձ նու րաց ծա-
ռա յե լու գոր ծին: 

Բժշ կա կան ֆա կուլ տե տի հիմն  ադր ման 
և ն րա աշ խա տանք նե րի բա րե լավ ման 
գոր ծում նշա նա կա լի ծա ռա յութ յուն ներ 
ու նեցան ժա մա նա կի կենտ գործ կո մի  նա-
խա գահ    Սա քո    Համ բար ձում յա նը, առ-
ժող կոմ    Սեմ յոն    Լա զար ևը, լուս ժող կոմ 
Աս քա նազ Մ ռավ յա նը, հա մալ սա րա նի 
ռեկ տոր    Հա կոբ   Հով հան նիս յա նը, ինչ-
պես նաև հայ բժիշկ նե րի ա վագ սերն դի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ և  ֆա կուլ տե տի ա ռա-
ջին դա սա խոս ներ    Վա հան Արծ րու նին, 
Ս պան դա րատ    Կամ սա րա կա նը, Գ րի-

գոր Ա րեշ յա նը, Լ ևոն    Հով հան նիս յա նը, 
Ար շակ    Հա կոբ յա նը,    Համ բար ձում 
   Քե չե կը, Աբ գար Ի սա հակ յա նը, Գ րի գոր 
  Մեդ նիկ յա նը,    Փայ լակ    Հա կոբ յա նը, Ե ղի-
շե    Շեկ-   Հով սեփ յա նը և  ու րիշ ներ: 

Ֆ րան սիա յում կրթութ յուն ստա ցած 
   Վա հան Արծ րու նին, իր ու րա խութ յու նը 
ար տա հայ տե լով ա ռա ջին դա սա խո սու-
թյան ժա մա նակ, դի մե  լով բժշկա կան ֆա-
կուլ տե տի ու սա նող նե րին ՝ ա սել է. «Երե-
վա նում ու նենք բժշկա կան ֆա կուլ տետ, 
ուր գի տութ յունն ա վանդ վե լու է մայ րե նի 
լեզ վով, և  ես ան չափ հպարտ եմ և  ու րախ, 
որ ինձ վի ճակ վեց կար դալ ա ռա ջին դա-
սա խո սութ յու նը:    Սի րե լի ու սա նող ներ, 
սի րե ցեք գի տութ յու նը, հար գե ցեք ձեր 
ու սու ցիչ նե րին, սրբութ յամբ պահ պա նե-
ցեք մե ր սի րած գոր ծը, հա մար ձակ ըն թա-
ցեք ա ռա ջ»: 

Ինչ պես ցույց տվեց բժշկա կան ֆա կուլ-
տե տի հե տա գա գոր ծու նեութ յու նը՝ նրա 
հիմն  ադ րու մը ժա մա նա կին էր և  ան շուշտ 
բխում էր այդ տա րի նե րի հրա տապ պա-
հանջ նե րից:

1922-27թթ. ըն թաց քում հիմն  ա կա նում 
ա վարտ վեց ինչ պես տե սա կան, այն պես 
էլ կլի նի կա կան ամ բիոն նե րի կազ մա վո-
րու մը: Ամ բիոն նե րի հիմն  ադ րու մը կա-
տար վեց ոչ մի ան գա մի ց, այլ աս տի ճա-
նա բար՝ կապ ված ու սումն  ա կան պլա նի 
ի րա գործ ման հետ:    Նախ կազ մա կերպ-
վե ցին ա ռա ջին կուր սում դա սա վանդ վող 
ա ռար կա նե րի ամ բիոն նե րը, իսկ այ նու-
հետև՝ հա ջորդ տա րի նե րի ըն թաց քում 
նաև մյուս նե րը:

Իր գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին տա րի-
նե րին բժշկա կան ֆա կուլ տե տը դա սա-
խոս նե րի մե ծ կա րիք ու ներ: Եր ևա նում և 
 հան րա պե տութ յան մյուս քա ղաք նե րում 
չկա յին հա մա պա տաս խան թվով բժիշկ 
մաս նա գետ ներ, ով քեր բար ձրո րակ դա-
սա խո սութ յուն ներ կար դա լու հետ մե կ-
տեղ, կա րո ղա նա յին զբաղ վել կլի նի-
կա նե րի ղե կա վար ման, հի վանդ նե րի 
բուժ ման և բժշ կա գի տութ յան զար գաց-
ման հար ցե րով:    Ճիշտ է՝ բժշկա կան ո րոշ 
մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով Եր ևա նում 
աշ խա տում էին մի  խումբ հմուտ բժիշկ-
ներ, սա կայն նրանց թի վը քիչ էր և  չէր 
կա րող բա վա րա րել նո րաս տեղծ ֆա-
կուլ տե տի բո լոր պա հանջ նե րը:    Կա յին 
շնոր հա լի թե րապևտ ներ, վի րա բույժ ներ, 
մաշ կա վե նե րո լոգ ներ, ման րէա բան ներ, 
ման կա բարձ գի նե կո լոգ ներ և  այլ մաս-
նա գետ ներ, ո րոնց մի  մասն ընդգրկ վեց 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի գոր ծու նեութ-
յան մե ջ: Դ րան ցից նախ և  ա ռաջ պետք է 
նշել    Վա հան Արծ րու նուն, Գ րի գոր Ա րեշ-
յա նին, Լ ևոն    Հով հան նիս յա նին, Գ րո յին, 
Հարություն    Միր զա-Ա վագ յա նին, Աբ գար 
Ի սա հակ յա նին, Ար շակ    Հա կոբ յա նին, 
Ե ղի շե    Շեկ-   Հով սեփ յա նին և  այ լոց: 

   Քա նի որ սե փա կան կադ րե րով անհ նար 
էր բա վա րա րել ֆա կուլ տե տի պա հանջ-
նե րը և  դա սա վան դու մը բարձ րաց նել 
պատ շաճ մա կար դա կի, հա մալ սա րա նի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ



գիտ նա կա նը ղե կա վա րել է հոս պի տա լա յին թե րա-
պիա յի ամ բիո նը: 

1944-ին նշա նակ վե լով բժշկա կան ին ստի տու տի 
տնօ րեն՝ ան վա նի գիտ նա կա նը, ո վ դեռևս 1941-ին 
ար ժա նա ցել էր գի տութ յան վաս տա կա վոր գործ չի 
կոչ ման, հա տուկ ե ռան դով սկսեց բժշկա կան բարձ-
րա գույն կրթութ յան կազ մա կերպ չի իր պա տաս-
խա նա տու դե րը: 

1945-46 ու սումն  ա կան տար վա սկզբում ա զատ-
վե լով տնօ րե նի պաշ տո նից՝ Ռ. Գ յան ջեց յա-
նը շա րու նա կում է իր գի տա ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յու նը՝ ղե կա վա րե լով ամ բիո նը: 
 Գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յա նը զու-
գա հեռ նա ստեղ ծել է թե րապևտ նե րի իր գի տա-
կան դպրո ցը, ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է հան րա-
պե տութ յան հա սա րա կա կան կյան քին՝ 3 ան գամ 
ա նընդ մե ջ ընտր վե լով  Գե րա գույն  Խորհր դի պատ-
գա մա վոր, ղե կա վա րել է  Հա յաս տա նի բժիշկ նե-
րի գի տա կան ըն կե րութ յու նը, պարգ ևատր վել 
է « Կար մի ր աստ ղ» շքան շա նով, մե  դալ նե րով և 
«Ա ռող ջա պա հութ յան գե րա զան ցիկ» կրծքան շա-
նով:

Ռ. Գ յան ջեց յա նի հի շա տա կը հա վեր ժաց նե լու 
նպա տա կով բժշկա գի տութ յան ե րախ տա վո րի 
ա նու նով է ան վա նա կոչ վել  Դի լի ջա նի ա ռա ջին 
ա ռող ջա րա նը: 

ՆԵՐՍԵՍ ԲԱԲԱՅԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
 (1945թ. սեպ տեմ բեր - 1949թ. ապ րիլ)

Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, վաս տա կա շատ 
հի գիեն իստ  Ն.  Հա կոբ յա նը բժշկա կան կրթութ-
յուն ստա ցել է Ուկ րաի նա յի՝   Կի ևի հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տում:

1916-ին նո րա վարտ բժիշ կը զո րա կոչ վում է բա-
նակ:

1918-ին վե րա դառ նում է  Բա քու: Ա պա գա-
լիս է  Հա յաս տան և  Հա յաս տա նի Ա ռա ջին 
 Հան րա պե տութ յան ղե կա վա րութ յան կող մի ց գոր-
ծուղ վում Իգ դիր:

 Բա նա կի վե րա կազ մա վոր ման հետ ևան քով նա 
ա զատ վում է պաշ տո նից և ն շա նակ վում առ ժող-
կո մա տի սա նի տա րա հա մա ճա րա կա բա նա կան և 
 վար չա կա զ  մա կերպ չա կան բաժ նի վա րիչ: Ն րա 
ղե կա վա րութ յամբ կա տար ված աշ խա տանք նե րի 
շնոր հիվ՝ կարճ ժա մա նակ անց, սկսում են գոր ծել 
 Դի լի ջա նի ա ռող ջա րա նը և Եր ևա նի տրո պի կա կան 
ինս տի տու տը:  Մեծ են նրա ծա ռա յութ յուն նե րը 20-
ա կան թվա կան նե րի ա ռա ջին կե սին մա լա րիա յի 
դեմ պայ քա րի կազ մա կերպ ման գոր ծում: 

1924-ին նա ամ բող ջո վին ընդգրկ վում է շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ո լոր տի 
մե ջ: Ն րա ան մի  ջա կան ղե կա վա րութ յամբ ժող-
կոմխ  որ հի հանձ նա րա րութ յամբ ար տա սահ մա նից 
ներ գաղ թած հա յե րի հա մար կա ռուց վում է 5 գյուղ, 
իսկ որ բե րի հա մար՝ հա տուկ թա ղա մաս: 

 Փա րի զի սա նի տա րա տեխ նի կա կան ինս տի տու-
տում մաս նակ ցե լով հա տուկ դա սըն թաց նե րի՝ գի-
տե լիք նե րի հա րուստ պա շա րով վե րա դառ նում է 
Եր ևան և ն շա նակ վում բժշկա կան ինս տի տու տի 
ընդ հա նուր հի գիե նա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ, ո րով 
սկսվում է նրա գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նութ յու նը:

1931-ին` սա նի տա րա հի գիե նիկ ֆա կուլ տե տի հիմ-
նադ րու մի ց հե տո, զբա ղեց նում է ընդ հա նուր հի-
գիե նա յի ա մբիո նի վա րի չի պաշ տո նը: 

1942-ից հա մա տե ղութ յան կար գով մի ա ժա մա նակ 
ղե կա վա րում է նաև կո մու նալ հի գիե նա յի ամ բիո-
նը:

1945-46 ու սումն  ա կան տար վա սկզբին  Ներ սես 
 Հա կոբ յա նը նշա նակ վում է բժշկա կան ինս տի տու-
տի տնօ րեն և  մի նչև 1949-ի գա րու նը ղե կա վա րում 
նրա աշ խա տանք նե րը:

   
ԳԱՐԵԳԻՆ ՀԱԿՈԲԻ ԱՂԲԱԼՅԱՆ
(1949թ. ապ րիլ - 1951թ. օ գոս տոս)

 Պե տա կան ու հա սա րա կա կան ան վա նի գոր ծիչ, 
բժիշկ, լու սա վո րութ յան և բժշ կա կան բարձ րա-
գույն կրթութ յան կազ մա կեր պիչ, բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր  Գ. Աղ բալ յա նը բժշկա կան 
կրթութ յուն ստա ցել է  Տաշ քեն դի մի  ջի նա սիա կան 
հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տում: Ա ռող-
ջութ յու նը և տն տե սա կան վի ճա կը մա սամբ կար-
գա վո րե լու նպա տա կով 1923-ին թող նում է ու սու մը 
և  անց նում աշ խա տան քի: 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ներկայացն� մ են փաստաթղթերըներկայացն� մ են փաստաթղթերը

ղե կա վա րութ յու նը և  ֆա կուլ տե տի դե-
կա նա տը դի մում են գործ նա կան մի  ջոց-
նե րի՝ կապ հաս տա տե լով Վ րաս տա-
նում, Ադր բե ջա նում,    Ռու սա ստա նում, 
Ուկ րաի նա յում աշ խա տող հայ ան վա նի 
բժիշկ ներ հետ, նրանց հրա վի րում են 
Եր ևան՝ աշ խա տե լու բժշկա կան ֆա կուլ-
տե տում: Այդ ջանք ե րը ան հետ ևանք չեն 
մն ում, և  ար ձա գանք ե լով հայ րե նի քի կո-
չին՝    Հա յաս տան մշտա կան բնա կութ յան 
և  աշ խա տե լու են գա լիս բազ մա թիվ հայ 
բժիշկ ներ, հե տա գա յում ան վա նի պրո-
ֆե սոր ներ    Համ բար ձում    Քե չե կը, Գ րի գոր 
  Մեդ նիկ յա նը,    Խա չա տուր Ար խիպ յան-
ցը,    Հովն  ան    Գաբ րիել յա նը, Ար տա շես 
   Մե լիք-Ա դամ յա նը, Անդ րեաս Ար զու ման-
յա նը և  ու րիշ ներ: Բժշ կա կան ֆա կուլ տե-
տի ա ռա ջին պրո ֆե սոր ներն էին   Վա հան 
Արծ րու նին և    Համ բար ձում    Քե չե կը, ով քեր 
դեռևս    Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ յու-
նից շատ ա ռաջ պաշտ պա նել էին դոկ տո-
րա կան ա տե նա խո սութ յուն ներ:

Բժշ կա կան ֆա կուլ տե տի գոր ծու նեու-
թյու նը դժվա րութ յուն նե րի հետ էր կապ-
ված նաև այն պատ ճա ռով, որ դա սա վան-
դու մը կա տար վում էր մայ րե նի լեզ վով, 
սա կայն չկա յին հա յե րեն դա սագր քեր, 
մշակ ման կա րիք ու ներ հայ կա կան բժշկա-
կան տեր մի ա նա բա նութ յու նը: Ինք նին 
հաս կա նա լի է, որ ա ռանց հա յե րեն բժշկա-
կան տեր մի ն նե րի հնա րա վոր չէր թարգ-
մա նել գո յութ յուն ու նե ցող դա սագր քե րը, 
ո րոնք գրված էին ռու սե րեն կամ այլ լե-
զու նե րով կամ գրել ինք նու րույն դա սագր-
քեր: Այս հան գա ման քն ի նկա տի ու նե-
նա լով՝ ֆա կուլ տե տում ձեռ նա մուխ ե ղան 
բժշկա կան տեր մի ն նե րի մշակ ման բարդ, 
բայց և  հույժ անհ րա ժեշտ ու պատ վա բեր 
աշ խա տան քին: Ա ռա ջին նե րի շար քում 
պետք է հի շա տա կել    Վա հան Արծ րու նուն, 
ով գրեց և 1924 թվա կա նին հրա  տա րա կեց 
«   Ռուս-լա տին-հա յե րե ն» բժշկա գի տա կան 
բա ռա րա նը, ո րը պա րու նա կում էր 19.000 
բառ և   Հա յաս տա նի բժշկա կան կյան քում 
նշա նա կա լից եր ևույթ էր: 

1922-30թթ. բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
ու սա նող նե րի հա մար հրա տա րակ վեց 
17 դա սա գիրք:    Մայ րե նի լեզ վով ա ռա ջին 
դա սա գիր քը գրե ցին և 1922 թվա կա նին 
հրա տա րա կե ցին    Վա հան Արծ րու նին և 
Ար շակ    Հա կոբ յա նը:

Ա.    Հա կոբ յա նը 1922 թվա կա նին հրա տա-
րա կում է «   Մար դու նոր մալ ֆի զիո լո գիա » 
դա սա գիր քը, իսկ Վ. Արծ րու նին «   Մար դու 
ան ատո մի ա յի» 1-ին պրա կը՝ «Ոսկ րա բա-
նութ յու ն»:

1923 թվա կա նին հրա տա րակ վում է նաև 
Վ. Արծ րու նու «Մ կա նա բա նութ յու նը», իսկ 
մե կ տա րի անց՝ «Ըն դե րա բա նութ յու նը»: 
   Վե րո հիշ յալ դա սագր քե րը, ինչ պես նաև 
հե տա գա տա րի նե րին հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րի 
ստեղ ծած ձեռ նարկ նե րը զգա լի ծա ռա-
յութ յուն ներ մա տու ցե ցին ա պա գա բժիշկ-
նե րին և ն րանց դա սա խոս նե րին:

1922 թվա կա նին բժշկա կան ֆա կուլ տետ 

ըն դուն վեց 122 ու սա նող:
1930 թվա կա նին բո լոր կուր սե րում կար 

270 ու սա նող:
   Հա յաս տա նում բժշկա կան կադ րե րի 

պատ րաստ ման պատ մութ յան մե ջ նոր 
էջ գրվեց 1927 թվա կա նին:    Հա յաս տա նի 
պատ մութ յան մե ջ ա ռա ջին ան գամ բարձ-
րա գույն բժշկա կան հաս տա տութ յու նը 
տվեց իր շրջա նա վարտ նե րը:    Պե տա կան 
հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տը 
ա վար տե ցին 32 բժիշկ ներ, ով քեր նվիր վե-
ցին ժո ղովր դի ա ռող ջութ յան պահ պան-
ման և բժշ կա գի տութ յան զար գաց ման 
հայ րե նան վեր գոր ծին:    Մայր հայ րե նի-
քում բժշկա կան բարձ րա գույն կրթու-
թյուն ստա ցած ա ռա ջին բժիշկ նե րի թվում 
էին Գ. Աղ բալ յա նը, Բ.    Խա յադ յա նը, Բ. 
Աստ վա ծատր յա նը, Լ.    Հա րութ յուն յա նը, 
Վ.    Մի քա յել յա նը, Պ.    Մար գար յա նը, Գ. 
   Մու շեղ յա նը, Վ.    Սո ղո մոն յա նը և  այ լոք:

Եր ևա նի պետ հա մալ սա րա նի բժշկա-
կան ֆա կուլ տե տը, չնա յած իր հա մե ստ 
կա րո ղութ յուն նե րին, գոր ծու նեութ յան 
ութ տա րի նե րի ըն թաց քում նշա նա կա լից 
դեր խա ղաց բժշկա կան կադ րե րի պատ-
րաստ ման և  հան րա պե տութ յան ա ռող-
ջա պա հութ յան հա մա կար գի զար գաց ման 
գոր ծում:   Ճիշտ է՝ այդ տա րի նե րի ըն թաց-
քում ֆա կուլ տե տի հզո րութ յու նը չա փա-
զանց փոքր էր, և  մի նչև 1930 թվա կա նը 
նրա շրջա նա վարտ նե րի թի վը կազ մում 
էր ըն դա մե  նը 136 բժիշկ, բայց այդ տա րի-
նե րի հա մար դա, ան կաս կած, կա րե լի է  
հա մա րել ա ռա ջա դի մութ յուն: 

   Հարկ է նշել, որ բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
գոր ծու նեութ յան տա րի նե րին պե տութ յան 
կող մի ց ըն դու նե լութ յան որ ևէ պլան չի 
նա խանշ վել, և, փաս տո րեն, ըն դու նե լու-
թյու նը այդ տա րի նե րին կա տար վել է տա-
րե րայ նո րեն:    Միայն 1930-31 ու սումն  ա կան 
տար վա նից ար դեն ինք նու րույն բժշկա-
կան ինս տի տու տի հա մար սահ ման վել է 
150 հո գու ըն դու նե լութ յուն:

   Ֆա կուլ տե տի հիմն  ադր ման տա րում 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը 
բաղ կա ցած է ե ղել ըն դա մե  նը 6 հո գուց, 
ո րը 1930 թվա կա նին հա սավ 102-ի, իսկ 
վար չատն տե սա կան աշ խա տող նե րի թի-
վը՝ 28-ի:

   Մինչև 1930 թվա կա նը պետ հա մալ սա-
րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տետն ու ներ 
բժշկա կան ԲՈւՀ-ին անհ րա ժեշտ հա-
մար յա բո լոր ամ բիոն նե րը՝ ա վե լի քան 
30 ամ բիոն: Այս քա նով ա վարտ վում է 
պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան 
ֆակուլտետի ու թամ յա գոր ծու նեութ յան 
պատ մութ յու նը, քա նի որ կա ռա վա րու-
թյան ո րոշ մամբ 1930 թվա կա նին բժշկա-
կան ֆա կուլ տե տն ան ջատ վում է հա մալ-
սա րա նից, և ն րա հեն քի վրա ստեղծ վում 
է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի-
տու տը՝ որ պես ինք նու րույն ու սումն  ա կան 
հաս տա տութ յուն:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ

1922-1930



ՀԽՍՀ (  Հա յաս տա նի  Խորհր դա յին սո ցիա-
լիս տա կան հան րա պե տութ յան) կա ռա վա-
րութ յան ո րոշ մամբ 1930 թվա կա նին պե տա-
կան հա մալ սա րան նե րի հա մա պա տաս խան 
ֆա կուլ տետ նե րի հիմ քի վրա ստեղծ վե ցին 
ինք նու րույն բարձ րա գույն ու սումն  ա կան 
հաս տա տութ յուն ներ՝ ինս տի տուտ ներ, այդ 
թվում ՝ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս-
տի տու տը (1995 թվա կա նից՝ բժշկա կան հա-
մալ սա րան), որն իր գո յութ յան ըն թաց քում 
ոչ մի այն  Հա յաս տանն ա պա հո վեց անհ րա-
ժեշտ քա նա կութ յամբ բարձ րա գույն բժշկա-
կան կադ րե րով, այլև բարձ րո րակ բժիշկ ներ 
պատ րաս տեց  Խորհր դա յին  Միութ յան այլ 
հան րա պե տութ յուն նե րի և  ար տա սահ ման յան 
բազ մա թիվ երկր նե րի հա մար: 

Ինք նու րույն բժշկա կան ինս տի տու տի 
ստեղծ մամբ զգա լիո րեն ա վե լա ցավ ու սա նող-
նե րի թի վը: Ե թե 1930 թվա կա նին բժշկա կան 
ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սում սո վո րում 
էր ըն դա մե  նը 79, իսկ բո լոր կուր սե րում ՝ 270 
ու սա նող, ա պա 1930-31 ու սումն  ա կան տա րում 
նո րաս տեղծ բժշկա կան ինս տի տու տի մի այն 
ա ռա ջին կուր սում սո վո րում էր 163 ու սա նող: 
Բժշ կա կան ինս տի տու տի ա ռա ջին ռեկ տոր 
(դի րեկ տոր) է նշա նակ վում 1922-30 թթ. հա-
մալ սա րա նի ռեկ տոր Հ. Գ.  Հով հան նիս յա նը: 

 Մինչև 1931 թվա կա նը ինս տի տուտն ու ներ 
մի այն մե կ՝ բուժպ րո ֆի լակ տիկ ֆա կուլ տետ, 
իսկ 1931-32 ուս տա րում բաց վեց նաև սա նի-
տա րա հի գիե նիկ ֆա կուլ տե տը, ո րը ժա մա-
նա կի հա մար չա փա զանց կար ևոր նշա նա կու-
թյուն ու ներ: 

1936 թվա կա նին ֆա կուլ տե տը տվեց իր 
ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րը, ու ոչն չով չար-
դա րաց վող պատ ճառ նե րով նույն տա րում էլ 
այն փակ վեց՝ վե րա բաց վե լով 1938 թվա կա-
նին:  Սա նշա նա կում էր, որ  Հա յաս տա նում 
հնա րա վո րութ յուն ստեղծ վեց ազ գա յին կադ-
րեր պատ րաս տել բժշկութ յան եր կու կար-
ևոր մաս նա գի տութ յուն նե րով՝ բու ժա կան և 
 սա նի տա րա հի գիե նիկ:

 Հիմն  ադր ման պա հից, ինչ պես նաև հա-
մալ սար նի բժշկա կան ֆա կուլ տետ ե ղած ժա-
մա նակ ու սու ցու մը կա տար վում էր մի այն 
մայ րե նի լեզ վով:  Պատ ճա ռա բա նե լով այն 
հան գա ման քը, որ Եր ևա նի պե տա կան բժշ  կա-
կան ին ստի տուտ ըն դուն վե լու ցան կութ յուն ու-
նեն նաև հար ևան հան րա պե տութ յուն նե րի և 
Հ յու սի սա յին  Կով կա սի ռու սա կան դպրոց ներն 
ա վար տած հա յազ գի շրջա նա վարտ նե րը՝ 1939 
թվա կա նին ինս տի տու տում բաց վեց բուժպ րո-
ֆի լակ տիկ ֆա կուլ տե տի ռու սա կան բա ժի նը: 

1931-32 ու սումն  ա կան տա րում ա վարտ վեց 
ա նա տո մի ա կան մաս նա շեն քի կա ռու ցու մը, 
ո րի մի  մա սը շա հա գործ ման էր հանձն վել 
դեռևս  1927 թվա կա նին, որ տեղ տե ղա փոխ-
վե ցին մոր ֆո լո գիա կան բո լոր և  դա տա կան 
բժշկութ յան ամ բիոն նե րը: 

1939 թվա կա նին կա ռուց վեց նաև կենտ րո նա-
կան, ինչ պես ըն դուն ված է ա սել՝ բժշկականի 
սև շենքը՝ կեն սա քի մի ա կան մաս նա շեն քի մի  
մա սը, որ տեղ տե ղա վոր վե ցին տե սա կան ամ-
բիոն նե րը և  ինս տի տու տի ղե կա վա րութ յու նը: 

Այդ տա րի նե րին աս տի ճա նա բար ա վե լա-
նում էր նաև ինս տի տուտ ըն դուն վող նե րի 
թի վը:  Նա խա պա տե րազմ յան՝ 1940-41 ու սում-
նա կան տա րում ինս տի տուտ ըն դուն վե ցին 165 
դի մորդ ներ՝ ու սա նող նե րի ընդ հա նուր թի վը 
հասց նե լով 1.010-ի:

Բժշ կա կան ինս տի տու տի պատ մութ յան մե ջ 
ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կութ յուն ու նի 1936 
թվա կա նը, երբ, ի նկա տի ու նե նա լով կադ-

րա յին նե րու ժը՝ մաս նա վո րա պես պրո ֆե-
սո րա դա սա խո սա կան կազ մի  ար գա սա բեր 
գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը, նրան տրվեց 
ա տե նա խո սութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
ի րա վունք, նախ՝ թեկ նա ծո ւա կան, ա պա (1944 
թվա կան) նաև դոկ տո րի աս տի ճան շնոր հե լու:

30-ա կան թվա կան նե րին ակ նա ռու նվա-
ճումն  ե րի կող քին ինս տի տու տի պատ մութ յան 
մե ջ նկատ վե ցին նաև ան ցան կա լի և  ա նար-
դա րա ցի եր ևույթ ներ, ո րոնք արդ յունք էին 
ան հա տի պաշ տա մուն քի: 1937 թվա կա նին 
ինս տի տու տի մի  խումբ ան վա նի դա սա խոս-
նե րի և հ մուտ ղե կա վար նե րի ներ կա յաց վե ցին 
ան հիմն  ու մտա ցա ծին մե  ղադ րանք ներ՝ հիմք 
տալով ձերբակալությունների, ո րոնց մի  մա սը 
դար ձան ստա լին յան ոճ րա գործ քա ղա քա կա-
նութ յան զո հեր: 

Ինս տի տու տին նոր և դժ վա րին փոր ձութ յուն-
ներ էին սպաս վում  Հայ րե նա կան  Մեծ պա տե-
րազ մի  տա րի նե րին:  Բա նակ մե կ նե ցին դա-
սա խոս նե րի մի  ստվար մա սը, ու սա նող նե րը, 
ով քեր գոր ծող բա նա կի կազ մում և  թի կուն քի 
է վա կո հոս պի տալ նե րում մե ծ աշխատանք 
կատարեցին:

Ինս տի տու տի աշ խա տանք նե րի զգա լի մա-
սը նպա տա կաուղղ վում էր պաշտ պա նութ յան 
պե տա կան կո մի  տեի հանձ նա րա րա կան նե րի 
և  ո րո շումն  ե րի ի րա գործ մա նը: 1935 թվա կա-
նից սկսած ինս տի տու տում պար բե րա բար և 
 կա նո նա վոր հրա վիր վող գի տա կան նստաշր-
ջան նե րը շա րու նակ վե ցին նաև պա տե րազ մի  
տա րի նե րին: Ի նկա տի ու նե նա լով այն հան-
գա ման քը, որ շրջա նա վարտ նե րից շա տե-
րը ան հա պաղ պետք է զո րա կոչ վեն բա նակ 
և  աշ խա տեն որ պես զին վո րա կան բժիշկ-
ներ՝ զգա լիո րեն ու ժե ղաց վե ցին ինս տի տու-
տի ռազ մա կան ամ բիո նի աշ խա տանք նե րը: 
 Դա սըն թաց նե րի ա րա գաց ման, դրանց տևո-
ղութ յան կրճատ ման և  այլ մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
արդ յուն քում ինս տի տու տը վա ղա ժա  ետ 
ա վար տող ու սա նող նե րը՝ տղա ներ, աղ ջիկ-
ներ, զո րա կոչ վում էին բա նակ: Ան գամ այս 
ի րա վի ճա կում ինս տի տու տում կա տար վող 
գի տա կան աշ խա տանք նե րի աճ էր նկատ-
վում:  Սա կայն կա տար ված 85 գի տա կան աշ-
խա տանք նե րից 56-ը ու նեին պաշտ պա նա կան 
նշա նա կութ յուն:  Պա տե րազ մի  սկզբին, երբ 
դեռևս շա րու նակ վում էր գեր մա նա կան զոր-
քե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը, ո րը սպառ նում էր 
Հ յու սի սա յին  Կով կա սին, Եր ևան փո խադր-
վե ցին Կ րաս նո դա րի և Օր ջո նի կի ձեի բժշկա-
կան ինս տի տուտ նե րը՝ ի րենց ու սա նող նե րով 
և դասախոսական կազ մով՝ անն կա րագ րե լի 
դժվա րութ յուն ներ ստեղ ծե լով կլի նի կա կան 
բա զա նե րի, լա բո րա տո րիա նե րի, լսա րան նե-
րի օգ տա գործ ման ուղ ղութ յամբ:  Կար ևորն 
այն էր, որ ար վեց ա մե ն ինչ, որ պես զի ու սում-
նա կան աշ խա տանք նե րը չձա խող վեն:

 Պա տե րազ մի  ա վար տից և Հ յու սի սա յին 
 Կով կա սի եր կու ինս տի տուտ նե րի մե կ նե-
լուց հե տո թեև կար գա վոր վեց ինս տի տու տի 
ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցը, սա կայն զգաց-
վում էր բա զա նե րի, լա բո րա տո րիա նե րի, 
ու սումն  ա կան կա բի նետ նե րի, անհ րա ժեշտ 
սար քա վո րումն  ե րի, դա սագր քե րի,  կեն դա-
նա նո ցի պա կաս:

Ինս տի տու տի պատ մութ յան մե ջ յու րա հա-
տուկ տեղ ու նեն նաև ա ռար կա յա կան թան գա-
րան նե րը: Դ րան ցից նախ պետք է նշել ա նա-
տոմի  ա կա նը, ո րը կազ մա կերպ վե լով դեռևս 
հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի գո-
յութ յան ա ռա ջին տա րի նե րին՝ 1938 թվա կա-
նին զգա լիո րեն ընդ լայն վեց:  Նույն թվա կա-
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1924-ին տե ղե կութ յուն ստա նա լով, որ Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նում գոր ծում է բժշկա-
կան ֆա կուլ տետ` գա լիս է հայ րե նիք և  ու սու մը 
շա րու նա կում հիշ յալ ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սում 
և  դառ նում 1927-ին ա վար տած ա ռա ջին շրջա նա-
վարտ նե րից մե  կը: Ա վար տե լուց հե տո աշ խա տում 
է որ պես գյու ղա կան բժիշկ : 

1928-ի վեր ջե րին նրան գոր ծու ղում են Եր-
ևան և ն շա նա կում հո գե բու ժա կան հի վան դա-
նո ցի օր դի նա տոր, ո րով սկսվում է ա պա գա 
հո գե բույ ժի գոր ծու նեութ յու նը բժշկութ յան այդ 
բնա գա վա ռում: Ն յար դա յին հի վան դութ յուն նե րի և 
 հո գե բու ժութ յան ընդ հա նուր ամ բիո նից ան ջատ վե-
լով` ստեղծ ված հո գե բու ժութ յան ամ բիո նի ա սիս-
տեն տի պաշ տո նը նրան է վստահ վում: 

1937-ին փո խա րի նում է   Ղա զախս տան աք սոր-
ված հո գե բու ժութ յան ամ բիո նի վա րի չին՝ ամ բիո նի 
վա րի չի պաշ տո նա կա տա րի պար տա կա նու թուն-
նե րը կա տա րե լով մի նչև 1939-ը:

1939-ին նշա նակ վում է ժող կոմխ  որ հի նա-
խա գա հի տե ղա կալ, այ նու հետև՝  Մոսկ վա յում 
 Հա յաս տա նի մշտա կան ներ կա յա ցու ցիչ:  Նա եր-
կար ժա մա նա կով կտրվում է գի տա ման կա վար-
ժա կան գոր ծու նեութ յու նից: 

1949-ին նշա նակ վում է Եր ևա նի բժշկա կան 
ինս տի տու տի տնօ րեն, 1951-ին ա զատ վե լով այդ 
պաշ տո նից՝ շա րու նա կում է իր գոր ծու նեութ յու նը 
հո գե բու ժութ յան ամ բիո նում:  Գա րե գին Աղ բալ յա-
նը 1964-ին տե ղա փոխ վում է  Մոսկ վա՝ մշտա կան 
բնա կութ յան և  աշ խա տան քի է անց նում բժշ  կա կան 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե մի ա յի մի  ջազ գա յին հա-
րա բե րութ յուն նե րի բաժ նում: 

ԼԵՎՈՆ ԱՍԱՏՈւՐԻ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ
(1958թ. մա յիս - 1960թ. սեպ տեմ բեր)

Բժշ կա կա նի պատ մութ յան մե ջ իր պատ վա վոր 
տեղն ու նի վաս տա կա շատ հի գիե նիստ, բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ման-
կա վարժ և  հա սա րա կա կան ակ տիվ գոր ծիչ Լ. 
 Հա րութ յուն յա նը:

Եր ևա նի ժո ղովր դա կան հա մալ սա րա նի պատ-
մագ րա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սի ու սա-
նո ղը հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
բաց ման աա ջին իսկ օ րե րին խնդրում է ի րեն տե-
ղա փո խել բժշկա կան ֆա կուլ տետ, ո րի ա մե  նաա-
ռա ջին շրջա նա վարտ նե րի թվում էր: Ի թիվս մի  
քա նի ա ռա վել ըն դու նակ ու սա նող նե րի՝ ա վար տե-
լուց հե տո նրան ևս  թո ղե ցին հա մալ սա րա նում, որ-
պես զի վեր ջին ներս զբաղ վեն գի տա ման կա վար-
ժա կան գոր ծու նեութ յամբ: Լ ևոն  Հա րութ յուն յա նը 
նշա նակ վում է հի գիե նա յի ամ բիո նի լա բո րանտ:  
 Հի գիե նա յի բնա գա վա ռում մաս նա գի տա նա լու 
նպա տա կով 1928-ին մե կ նում է  Լե նինգ րադ՝ վե-
րա դար ձին նշա նակ վե լով բժշկա կան ֆա կուլ տե-
տի հի գիե նա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ:   Լավ ծա-
նոթ լի նե լով  Հա յաս տա նի պատ մա կան անց յա լին 
և  ա ռօր յա յին՝ նա ակ տի վո րեն մաս նակ ցում էր ոչ 
մի այն հի գիե նիստ նե րի և կ լի նի ցիստ նե րի, այլև 
բժշկա պատ մա բան նե րի հա մա ժո ղովն  ե րին:  Մեծ 
էր Լ .  Հա րութ յուն յա նի դե րը հետ պա տե րազմ յան 
տա րի նե րին՝ սփյուռ քից հայ րե նիք վե րա դար ձած 
մարդ կանց հա մար սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ-
ման ներ ստեղ ծե լու և  բուժս պա սար կու մը արդ յու-
նա վետ սպա սար կե լու գոր ծում:

Որ պես բժշկա կան ինս տի տու տի տնօ րեն՝ նա մե ծ 
ու շադ րութ յուն էր դարձ նում հատ կա պես հայ րե նա-
դարձ ու սա նող նե րին: 

1958-ից ստանձ նե լով ինս տի տու տի տնօ րե-
նի պաշ տո նը՝ նա նախ ու շադ րութ յուն դարձ րեց 
ու սումն  ա կան բա զա նե րի, լա բո րա տո րիա նե րի 
և  կա բի նետ նե րի տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու-
թյա նը, ու սա նող նե րի կեն ցա ղի բա րե լավ մա նը: 
 Ժա մա նա կի հա մար չա փա զանց հա մար ձակ էին 
նրա ե լույթ նե րը այն մա սին, որ ու սումն  ա ռութ յան 6 
տա րի նե րի ըն թաց քում ու սումն  ա կան ծրագ րե րում 
կան 1.5 տա րի տևո ղութ յամբ այն պի սի ա ռար կա-
ներ,  ո րոնք առն չութ յուն չու նեն բժշ  կութ յան հետ՝ 
շեշ տադ րե լով հա սա րա կա գի տա կան, քա ղա քա-
կան ա ռար կա նե րը, ո րոնց ու սումն  ա կան պլա նում 
հատ կաց վում էին մի  քա նի ան գամ ա վե լի դա-
սա ժամ,  քան բժշկա կան ո րոշ՝ ան գամ կլի նի կա-
կան ա ռար կա նե րին:  Լ .  Հա րութ յուն յա նը զգա լի 
աշ խա տանք է կա տա րել նոր ստեղծ ված ման կա-
բու ժա կան և բ ժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման 
ֆա կուլ տետ նե րի, ինչ պես նաև «Ապագա 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ

աան 



բժիշկ» թեր թի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ: Եր կար 
տա րի ներ ղե կա վա րե լով հի գիե նիստ նե րի հան րա-
պե տա կան գի տա կան ըն կե րութ յու նը՝ նա ստեղ ծել 
է հի գիե նիստ նե րի գի տա կան իր դպրո ցը:  Իր բա-
ցա ռիկ ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար բազ մի ցս ար ժա-
նա ցել է կա ռա վա րա կան պարգև նե րի, այդ թվում՝ 
« Լե նի ն», «  Պատ վո նշան» շքան շան նե րի, բազ մա-
թիվ մե  դալ նե րի:

ՍՈւՐԵՆ ՄԿՐՏԻՉԻ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
(1960թ. սեպ տեմ բեր - 1962թ. հու լիս, 

1969թ. հուն վար - 1971թ. հու լիս)

Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
ան վա նի վի րա բույժ  Սու րեն  Գալստ յա նը իր աշ խա-
տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը սկսել է  Հա յաս տա նի 
 Շամ շա դի նի շրջա նի գյու ղե րից մե  կի ոչ լրիվ մի ջ-
նա կարգ դպրո ցում՝  որ պես ու սու ցիչ:

1927-ին ըն դուն վել է պե տա կան հա մալ սա րա-
նի բժշկա կան ֆա կուլ տետ՝ ուս ման տա րի նե րին 
մի ա ժա մա նակ աշ խա տե լով նոր մալ ա նա տո մի ա-
յի ամ բիո նում՝ որ պես պրե պա րա տոր: Բժշ կա կան 
ինս տի տու տի հիմն  ադ րու մի ց հե տո ու սու մը շա րու-
նա կում է այն տեղ, որն ա վար տում է 1931-ին: 

1933-ին որ պես վի րա բու ժա կան կլի նի կա յի աս-
պի րանտ՝ գոր ծուղ վում է  Մոսկ վա՝ այն տեղ անց-
կաց նե լու աս պի րան տա կան ու սումն  ա ռութ յու նը: 
Ա վար տե լով աս պի րան տու րան՝  վե րա դառ նում է 
Եր ևան և ն շա նակ վում բժշկա կան ինս տի տու տի 
վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո մի ա յի 
ամ բիո նի ա սիս տենտ: 

1938-ին զո րա կոչ վում է բա նակ, 1939-ին ա զատ-
վում է ծա ռա յութ յու նից, շա րու նա կում իր աշ-
խա տան քը ինս տի տու տում:  Հայ րե նա կան մե ծ 
պա տե րազ մի  տա րի նե րին նշա նակ վում է է վա կո-
հոս պի տա լի վի րա բույժ՝ պա տե րազ մի  ա վար տից 
հե տո շա րու նա կե լով իր գի տա ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յու նը ֆա կուլ տե տա յին վի րա բու ժութ-
յան ամ բիո նում՝ 1947-50թթ. հա մա տե ղութ յամբ 
աշ խա տե լով որ պես ար յան փոխ նե րարկ ման և  
ար յու նա բա նութ յան գի տա հե տա զո տա կան ինս-
տի տու տի փոր ձա րա րա կան բա ժան մուն քի վա րիչ 
և  ինս տի տու տի գի տա կան քար տու ղար:

1955-ին ըն դուն վում է  Վիշ նևս  կու ան վան վի րա-
բու ժա կան ինս տի տու տի դոկ տո րան տու րան և 
 մե կ նում  Մոսկ վա: 

1959-ին պաշտ պա նում է դոկ տո րա կան ա տե նա-
խո սութ յու ն:

1960-62թթ. վա րում է բժշկա կան ինս տի տու տի 
ռեկ տո րի պաշ տո նը:

1963-ին հիմն  ադ րում է ման կա բու ժա կան, սա նի-
տա րա կան և ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե-
րի ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան ամ բիո նը՝ շուրջ 13 
տա րի ղե կա վա րե լով այն:

1969-71թթ. նա երկ րորդ ան գամ է վա րում ինս տի-
տու տի ռեկ տո րի պաշ տո նը: 

ժա մա նա կա կից նե րի հի շո ղութ յան մե ջ նա մն ա-
ցել է որ պես ա մե  նախս տա պա հանջ, սկզբուն-
քա յին ռեկ տո րը:  Հայ րե նի քին և բժշ կութ յա նը 
մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար 1971-ից 
հան րա պե տութ յան վի րա բույժ նե րի գի տա կան 
ըն կե րութ յան պատ վա վոր ան դամ, իսկ 1999-ից 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի օ պե րա տիվ վի րա բու-
ժութ յան և  տե ղագ րա կան ա նա տո մի ա յի ամ բիո-
նի պատ վա վոր պրո ֆե սոր-խորհր դա տու  Սու րեն 
 Գալստ յա նը տար բեր տա րի նե րին պարգ ևատր վել 
է «Աշ խա տան քա յին  Կար մի ր դրո շ»՝ 2, «  Պատ վո 
նշան» 2 շքան շան նե րով,  մե  դալ նե րով: 

ՍՈԿՐԱՏ ՍՏԵՓԱՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
(1962թ. հու լիս - 1966թ. հոկ տեմ բեր)

 Հա յաս տա նում նյար դա վի րա բու ժութ յան հիմ-
նա դիր նե րի շար քում իր պատ վա վոր տեղն ու-
նի վաս տա կա շատ բժիշկ, դո ցենտ  Սոկ րատ 
 Հով հան նիս յա նը:  Ցան կա նա լով դառ նալ բու ժաշ-
խա տող՝ 7-րդ  դա սա րանն ա վար տած նա խիջ ևա-
նաբ նակ ե րի տա սար դը գա լիս է Եր ևան և  ըն դուն-
վում բժշկա կան տեխ նի կում:

1937-ին Ս.  Հով հան նիս յա նը ըն դուն վում է Եր ևա-
նի բժշկա կան ինս տի տու տի բուժպ րո ֆի լակ տիկ 
ֆա կուլ տետ: 

1941-ին՝ նա խա տես ված ժա  ե տից մե կ տա րի 
շուտ, գե րա զանց գնա հա տա կան նե րով ինս տի-
տուտն ա վար տած  Սոկ րատ  Հով հան նիս յա նը վի-
րա բու ժութ յուն էր դա սա վան դում Եր ևա նի ո րոշ 
ինս տի տուտ նե րի ու սա նո ղու հի նե րին՝ պա տե-
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ներկայացն� մ են փաստաթղթերըներկայացն� մ են փաստաթղթերը

նին հիմն  ադր վեց նաև դա տա կան բժշկութ յան 
թան գա րա նը՝ հարս տա նա լով ար ժե քա վոր 
բազ մա թիվ ցու ցան մուշ նե րով:  Վեր ջինս ցա-
վոք մե ծ վն աս կրեց 1946 թվա կա նին տե ղի 
ու նե ցած ա ղե տի պատ ճա ռով, երբ  Գե տա ռը, 
դուրս գա լով իր ա փե րից, հե ղե ղեց շրջա պա-
տը՝ քան դե լով ա նա տո մի  կու մի  այն մա սը, որ-
տեղ տե ղադր ված էր դա տա կան բժշկութ յան 
թան գա րա նը: 

 Հիմն  ադր ման օր վա նից տա րեց տա րի բա-
րե լավ վում էր ինս տի տու տի ֆի նան սա կան 
վի ճա կը, ա վե լա նում էր կրթա թո շակ ստա ցող-
նե րի թի վը, ընդ լայն վում էին ու սումն  ա կան 
բա զա նե րը, բա րե լավ վում դրանց պայ ման-
նե րը, ու շադ րութ յան կենտ րո նում էին նաև 
ու սա նող նե րի հան րա կա ցա րա նա յին պայ-
ման նե րի բա րե լա վու մը: Ե թե 1935 թվա կա-
նին կրթա թո շակ ստա նում էր ու սա նո ղութ յան 
71 %-ը (298 մարդ), ա պա 1948 թվա կա նին՝ 77 
%-ը (751 մարդ): Եվ ե թե պա տե րազ մի  տա րի-
նե րին ինս տի տու տի ֆի նան սա վոր ման ո րոշ 
նվա զում է նկատ վում, ա պա 1944 թվա կա նի 
բյու ջեն ար դեն գե րա զան ցում էր նա խա պա-
տե րազ մա կան մա կար դա կը:  Նույ նը կա րե լի 
է ա սել նաև կրթա թո շակ նե րի առն չութ յամբ:

 Սա կայն մի ան գա մայն այլ պատ կեր ու ներ 
ինս տի տուտ ըն դուն վող ու ա վար տող ու սա-
նող նե րի թի վը: Ե թե 1940-41 ուս տա րում ինս-
տի տուտ են ըն դուն վել ըն դա մե  նը 265 դի մորդ 
և  բո լոր կուր սե րի ու սա նող նե րի թի վը կազ մե լ 
է 1.010, ա պա 1941-42 ու ստա րում այդ թվե րը 
հա մա պա տաս խա նա բար կազ մե լ են 301 և 
1.098: Ել նե լով պա տե րազ մա կան պայ ման նե-
րից և  պա հանջ նե րից մի նչև 1944-45 ուս տա-
րին թռիչ քաձև ա ճել է ինս տի տուտ ըն դուն վող-
նե րի թի վը՝ 1942-43 ուս տա րում ըն դուն վել է 
432 դի մորդ, հա ջորդ ուս տա րում՝ 639: Ն կա տի 
ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ պա տե րազ-
մը մո տե նում է իր հաղ թա կան ա վար տին և  
այլևս անհ րա ժեշ տութ յուն չկար բա նա կի հա-
մար մե ծ քա նա կութ յամբ բժշկա կան կադ րեր 
պատ րաս տել՝ 1944-45 ուս տա րում զգա լիո րեն 
նվա զեց վեց ինս տի տուտ ըն դուն վող նե րի թի-

վը (384):  Բա ցի այդ՝ այդ ու սումն  ա կան տա-
րում ինս տի տու տը շրջա նա վարտ ներ չտվեց, 
քա նի որ նա խորդ տա րի նե րին ուս ման տևո-
ղութ յան կրճատ ման հետ ևան քով շրջա նա-
վարտ նե րի թի վը բա վա կա նա չափ մե ծ էր 
ե ղել: Ե թե մի նչև պա տե րազ մը նա խորդ բո լոր 
տա րի նե րի ըն թաց քում (սկսած 1927 թվա կա-
նից)  Հա յաս տա նում բժշկա կան բարձ րա գույն 
կրթութ յուն էր ստա ցել 873 հո գի, մի այն պա-
տե րազ մի  չորս տա րի նե րի ըն թաց քում ինս-
տի տուտն ա վար տե ցին շուրջ 800 ե րի տա-
սարդ մաս նա գետ ներ, ո րոնց զգա լի մա սը 
մե կ նեց ռազ մա ճա կատ և  է վա կո հոս պի տալ-
ներ: Ըն դուն ված ու սա նող նե րի թվում չա փա-
զանց մե ծ էր կա նանց թի վը: Ե թե բժշկա կան 
ֆա կուլ տե տի հիմն  ադր ման ա ռա ջին տա րում 
նրանց թի վը կազ մում էր 41%, ինս տի տու տի 
հիմն  ադր ման տա րում 56%, ա պա նա խա պա-
տե րազմ յան տա րում՝ 70.9%:  Կա նայք ա ռանձ-
նա պես մե ծ տո կոս էին կազ մում պա տե րազ մի  
տա րի նե րին: Դ րա բա ցատ րութ յու նը չա փա-
զանց պարզ է. մի ջ նա կարգ դպրոցն ա վար-
տող տղա նե րը զո րա կոչ վում էին բա նակ, 
իսկ ինս տի տուտ ըն դուն վել կա րող էին մի այն 
հաշ ման դամն  ե րը կամ բա նա կից զո րացր ված 
վի րա վոր նե րը: Ա հա ին չու՝ 1944 թվա կա նին 
ինս տի տու տի ու սա նո ղութ յան 84.4% -ը կա-
նայք էին:

 Հետ պա տե րազ մա կան տա րի նե րը նոր 
խնդիր ներ էին դնում բժշկա կան ինս տի տու տի 
ղե կա վա րութ յան և  գի տա ման կա վար ժա կան 
անձ նա կազ մի  առջև: Ու սա նող նե րի մե ջ գի-
տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ կա տա-
րե լու ձգտու մը զար գաց նե լու և  ա պա գա գի-
տա ման կա վար ժա կան կադ րե րի ընտ րութ յան 
գործն ա վե լի դյու րին դարձ նե լու նպա տա կով 
1947 թվա կա նին ստեղծ վում  է ու սա նո ղա կան 
գի տա կան ըն կե րութ յու նը (ՈՒԳԸ), որն, աս-
տի ճա նա բար ծա վա լե լով իր գոր ծու նեութ յու-
նը, ա ռա վել ընդգր կուն է դառ նում:  Գի տա կան 
խմբակ ներ են սկսում գոր ծել նաև ամ բիոն-
նե րին կից, ո րոն ցում ընդգրկ ված շնոր հա լի 
ու սա նող նե րի զգա լի մա սը հե տա գա-
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յում շա րու նա կում է խո րա նալ բժշկա գի տու-
թյան հենց նույն ճյու ղի մե ջ:  

1930 թվա կա նին հիմն  ադր ված գի տա կան 
գրա դա րա նի գրքա յին ֆոն դը ա մե ն տա րի 
հարս տա նում է հա զա րա վոր կտոր մաս նա գի-
տա կան գրա կա նութ յամբ: 

1957 թվա կա նին սփյուռ քա հայ ե րի տա սար-
դութ յան ա ռա ջին ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գա-
լիս են բժշկա կան ինս տի տու տում սո վո րե լու՝ 
 Սի րիա յից,  Լի բա նա նից,  Հոր դա նա նից, Ե թով-
պիա յից, Ի րա նից,  Սու դա նից,  Կիպ րո սից, 
 Բուլ ղա րիա յից,  Հուն գա րի ա յից, Ֆ րան սիա յից, 
 Մեծ Բ րի տա նիա յից և  այլ երկր նե րից:

1985 թվա կա նից ինս տի տու տում սկսե ցին 
սո վո րել նաև այ լազ գի ար տա սահ ման ցի ներ 
(ա րաբ ներ, հնդիկ ներ, պար սիկ ներ, լաոս ցի-
ներ…): 

1958 թվա կա նից սկսում է լույս տես նել 
«Ապագա բժիշկ» թեր թը, ո րը հիմն  ադր ման 
ա ռա ջին օր վա նից նպա տա կադր վում է գա-
ղա փա րա կան հար ցե րի պար տա դիր լու սա-
բան մա նը զու գա հեռ դառ նալ նաև ու սումն  ա-
կան հաս տա տութ յան պատ մա գի րը:

Իր գոր ծու նեութ յան ողջ ժա մա նա կաշր-
ջա նում բժշ  կա կան կադ րե րի պատ րաստ-
մա նը զու գըն թաց ինս տի տու տը զբաղ վել 
է նաև բժիշկ նե րի մաս նա գի տաց ման և 
 կա տա րե լա գործ ման հար ցե րով: Այդ նպա-
տա կով 1958 թվա կա նին ինս տի տու տում 
ստեղծ վեց բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման 
ֆա կուլ տե տը՝ իր ամ բիոն նե րով, ո րի հիմ քի 
վրա 1963 թվա կա նին  հիմն  ադր վեց բժիշկ նե-
րի կա տա րե լա գործ ման Եր ևա նի հա մա մի ու-
թե նա կան ինս տի տու տը (ներ կա յումս՝ Ա ռող-
ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի տուտ):

Ի նկա տի ու նե նա լով հան րա պե տութ յու-
նում առ կա ման կա բույժ նե րի կա րի քը՝ 1958 
թվա կա նին ինս տի տու տում հիմն  ադր վում է 
ման կա բու ժա կան ֆա կուլ տետ, ո րը կարճ ժա-
մա նա կա հատ վա ծում հան րա պե տութ յունն 
ա պա հո վում է ո րակ յալ ման կա բույժ նե րով: 

1959 թվա կա նին լուրջ փո փո խութ յուն ներ են 
կա տար վում ար տադ րա կան պրակ տի կա յի 
անց կաց ման ծրագ րում:

1-ին և 2-րդ  կուր սե րում կազ մա կերպ վում 
է ար տադ րա կան պրակ տի կա Եր ևա նի հի-
վան դա նոց նե րում, որն ու սա նող նե րին հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս ու սումն  ա ռութ յան 
ա ռա ջին տա րի նե րից սկս  ած լի նել հի վան դա-
նոց նե րում՝ մաս նա կից դառ նա լով հի վանդ նե-
րի խնամ քի կազ մա կերպ ման հար ցե րին:

Ինս տի տուտն աս տի ճա նա բար հան րա պե-
տութ յան բուժ հիմն  արկ ներն  ա պա հո վում էր 
անհ րա ժեշտ քա նա կի բժիշկ նե րով, սա կայն 
 Հա յաս տա նում զգա լի էր ստո մա տո լոգ նե րի և 
 դե ղա գետ նե րի պա հա ջը: Այդ բա ցը լրաց նե լու 
նպա տա կադր մամբ 1961 թվա կա նին ս  տեղծ-
վեց ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տը, իսկ 
դե ղա գի տութ յան բնա գա վա ռը բարձ րո րակ 
կադ րե րով հա մալ րե լու ուղ ղութ յամբ տար վող 
աշ խա տանք ներն ա վարտ վում են 1972 թվա կա-
նին՝ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի բաց մամբ:

1964 թվա կա նին ստեղծ վում է կենտ րո նա կան 
գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րիան (1992 
թվա կա նից՝ գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն): 

 Ժա մա նա կի պա հան ջով ու սումն  ա կան հաս-
տա տութ յուն նե րում մե ծ ու շադ րութ յուն էր 
դարձ վում ու սա նո ղութ յան ին տեր նա ցիո նալ, 
աշ խա տան քա յին, հայ րե նա սի րա կան դաս-
տիա րա կութ յա նը: Այդ նպա տա կով ստեղծ ված 
ին տեր նա ցիո նալ ա կում բը կենտ րո նաց նում էր 
նա մա կագ րա կան կա պե րը Եվ րո պա յի, Ա մե -
րի կա յի և  մի  շարք այլ երկր նե րի բժշկա կան 
ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րի ու սա նող-
նե րի հետ:  Հաշ վի առ նե լով տար բեր երկր-

նե րի հետ մի  ջազ գա յին ու սումն  ա գի տա կան 
կա պե րի ընդ լայն ման անհ րա ժեշ տութ յունն ու 
մե ծ կար ևո րութ յու նը, ինչ պես նաև ինս տի տու-
տում սո վո րող ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի 
թվա քա նա կի ա վե լաց ման հե ռան կար նե րը՝ 
1989 թվա կա նին ինս տի տու տում ստեղծ վում 
է մի  ջազ գա յին կա պե րի գծով պրո ռեկ տո րի 
պաշ տոն:

 Ժա մա նա կի պա հան ջին հա մա հունչ՝ ու սա նո-
ղութ յան գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կութ յան 
նպա տա կով՝ ինս տի տու տում 1970 թվա կա նից 
սկսում է գոր ծել ար վես տի հա մալ սա րա նը, 
ո րի եր կու՝ ե րաժշ տութ յան և  կեր պար վես տի 
ֆա կուլ տետ նե րում ու սա նող նե րի հա մար դա-
սա խո սութ յուն նե րի հա մար դա սա խոս ներ էին 
հրա վիր վում ան վա նի ար վես տա գետ ներ, ե րա-
ժիշտ ներ, նկա րիչ ներ…

1962 թվա կա նին սա նի տա րա կան ֆա կուլ տե-
տի ու սա նող ներն ար տադ րա կան պրակ տի կան 
անց կաց նում են  Լե նինգ րա դում, իսկ 1970-75 
թվա կան նե րին՝ ինս տի տուտն ու սա նո ղա կան 
ար տադ րա կան պրակ տի կա յի խմբեր է փո-
խա նա կում  Չե խոս լո վա կիա յի և  Լե հաս տա նի 
բժշկա կան ԲՈւՀ-ե րի  հետ:

 Դա րեր շա րու նակ գո յութ յուն ու նե ցած hի պոկ-
րատ յան երդ ման փո խա րեն՝ 1971 թվա կա նին 
ԽՍՀՄ  Գե րա գույն խորհր դի հրա մա նագ րով 
հաս տատ վում է  Խորհր դա յին բժշկի երդ ման 
տեքս տը, ո րը մի նչև  Խորհր դա յին երկ րի փլու-
զու մը  հա մար վում էր շրջա նա վարտ նե րի հան-
դի սա վոր երդ ման տեքստ: 

1971 թվա կա նին ինս տի տու տում հիմն  ադր-
վում է գի տա կազ մա կերպ չա կան բա ժի նը, ո րը 
1992 թվա կա նին մտնում է գի տա հե տա զո տա-
կան կենտ րո նի կազ մի  մե ջ: 

1975-ին ստեղծ վում է նա խա պատ րաս տա կան 
բա ժան մունք: Ա մե ն տա րի բազ մա թիվ ե րի տա-
սարդ ներ` անց նե լով բա ժան մուն քի դա սըն թա-
ցը, ինչ պես այն ժա մա նակ ըն դուն ված էր ա սել՝ 
0 կուրս, ըն դուն վում էին ինս տի տուտ: Դ րանք 
հիմն  ա կա նում ար տադ րու թյու նից ե կած և 
 բա նա կից զո րացր ված ե րի տա սարդ ներն էին:

 Խորհր դա յին պե տու թյան բա րո յա խո սա կան 
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րազ մա կան պայ ման նե րում բուժ քույ րե րի պատ-
րաստ ման հա մար նա խա տես ված կուր սե րում:

1941-ին զո րա կոչ վում է բա նակ՝ զբա ղեց նե լով 
բժշկա կան ու ժե ղաց ման ա ռան ձին վաշ տի վի-
րա բու ժա կան խմբի բժիշկ մաս նա գե տի պաշ տո-
նը: Իր ռազ մա կան 3.5-ամ յա ռազ մաբժշ կա կան 
գոր ծու նեութ յու նը նա ա վար տում է 1946-ին և 
 վե րա դառ նում Եր ևան՝ 1947-ից վա րե լով բժշկա-
կան ինս տի տու տի ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան 
ամ բիո նի ա սիս տեն տի պար տա կա նութ յուն նե րը:

1949-ին գոր ծուղ վում է  Կիև, որ տեղ հո գեն յար դա-
բա նութ յան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տում 
ձեռք է բե րում նյար դա վի րա բու ժութ յան հի վան-
դութ յուն նե րի առն չութ յամբ խո րը գի տե լիք ներ՝ 
շա րու նա կե լով կա տա րե լա գործ ման եր կա րատև 
դա սըն թաց ներ անց նել  Մոսկ վա յում և  Կի ևում: 

1951-ին ամ փո փե լով իր հե տա զո տութ յուն նե-
րի արդ յունք նե րը՝ պաշտ պա նում է ա տե նա խո-
սութ յուն՝ ս տա նա լով բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան: 1952-ից շա րու-
նա կում է իր վի րա բու ժա կան գոր ծու նեութ յու նը 
Եր ևա նի ա ռա ջին կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում՝ 
մի ա ժա մա նակ կա տա րե լով բժշկա կան ինս տի տու-
տի ա սիս տեն տի պար տա կա նութ յուն նե րը: 

1958-ին գոր ծուղ վում  է  Մոսկ վա, 1960-ին`  Կիև, 
1961-ին` Անգ լիա՝ կա տա րե լա գործ վե լու նպա տա-
կով: 

1962-ին նշա նակ վում է Եր ևա նի բժշկա կան ինս-
տի տու տի ռեկ տոր, ստեղ ծում է նոր ամ բիոն ներ, 
ո րոնց գոր ծու նեութ յու նը զգա լիո րեն նպաս տում է 
ուս ման ո րա կի բարձ րաց մա նը:  

1966-ին ա զատ վե լով ռեկ տո րի պաշ տո նից՝ նա 
ինս տի տու տում հիմն  ադ րում է և  ան ձամբ ղե կա վա-
րում իր տե սա կի մե ջ յու րա հա տուկ կլի նի կա կան 
ամ բիոն, ո րը կոչ վում էր վն աս ված քա բա նութ յան, 
ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժութ յան և ն յար դա վի-
րա բու ժութ յան ամ բիոն: 

Բժշ կա կան և  գի տա մա նկա վար ժա կան գոր-
ծու նեութ յան բնա գա վա ռում ձեռք բե րած ծա-
ռա յու թյուն նե րի գնա հա տումն  են դար ձել 
« Հայ րե նա կան պա տե րազ մի  երկ րորդ աս տի ճա ն», 
« Կար մի ր աստ ղ» շքան շան նե րը, մե  դալ նե րը և 
 հան րա պե տութ յան վաս տա կա վոր բժշկի կո չու մը:

ՌԱՖԱՅԵԼ ՊԱՐՈւՅՐԻ ՍՏԱՄԲՈԼՑՅԱՆ
(1966թ. հոկ տեմ բեր - 1968թ. ապ րիլ)

Ան վա նի սրտա բան, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի  կոս, հան-
րա պե տութ յան պե տա կան մրցա նա կի դափ նե կիր, 
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, բժշ  կա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Ռ. Ս տամ բոլց-
յա նը 1940-ին ըն դուն վում է Եր ևա նի բժշկա կան 
ինս տի տու տի բուժպ րո ֆի լակ տիկ ֆա կուլ տետ: 
 Հայ րե նա կան  Մեծ պա տե րազ մի  սկսվե լու ա ռա ջին 
օ րե րին ընդ հա տում է ու սու մը և  կա մա վոր մե կ նում 
գոր ծող բա նակ: Ա ռող ջա կան վի ճա կից ել նե լով՝ 
1943-ին զո րացր վում է  և  շա րու նա կում  ու սու մը 
բժշկա կան ինս տի տու տում: 

1946-ին ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո՝ ըն-
դուն վում է հոս պի տա լա յին թե րա պիա յի ամ բիոն՝ 
որ պես կլի նի կա կան օր դի նա տոր: Ս տա լին յան 
բռնա պե տութ յան տա րի նե րին մի  շարք ա պա շնորհ 
պա տե հա պաշտ ներ հա լա ծանք նե րի են են թար-
կում նրան՝ որ պես ժո ղովր դի թշնա մու զա վա կի: 
Ռ. Ս տամ բոլց յա նի հայ րը 1942-ին մա հա նում է աք-
սո րա վայ րում՝  որ պես ազ գայ նա մոլ: 

1948-ին նկա տե լով  Ռա ֆա յել Ս տամ բոլց յա նի 
հա կու մը տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի նկատ-
մամբ՝ նրան գոր ծու ղում են  Մոսկ վա՝ է լեկտ-
րասր տագ րութ յան մե  թո դին տի րա պե տե լու: 
 Վե րա դառ նա լով  Հա յաս տան՝  նա ստեղ ծում է 
է լեկտ րասր տագ րութ յան ծա ռա յութ յուն: Հաղ թա-
հա րե լով մե ծ դժվա րութ յուն ներ՝ կազ մա կեր պում 
է մե  թո դի կի րա ռու մը բժշկութ յան մե ջ՝ ստեղ ծե լով 
հա մա պա տաս խան կուր սեր, կարճ ժա մա նա կում 
պատ րաս տե լով 100-ից ա վե լի մաս նա գետ ներ: 
 Հան րա պե տութ յան լա վա գույն սրտա բան նե րի մե ծ 
մա սը նրա ա շա կերտ ներն են: 

1952-ին դառ նում է հոս պի տա լա յին թե րա պիա յի 
ամ բիո նի ա սիս տենտ, 1957-ին՝ դո ցենտ, 1963-ին՝ 
ի րա կա նաց նում ման կա բու ժա կան, սա նի տա րա-
կան և ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե րի հա-
մար կազ մա կերպ վող ներ քին հի վան դութ յուն նե րի 
պրո պեդ ևի կա յի ամ բիո նը: 

1966-ին  Ռա ֆա յել Ս տամ բոլց յա նը նշա նակ վում 
է Եր ևա նի բժշ  կա կան ինս տի տու տի ռեկ-
տոր:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
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կո դեք սից ել նե լով՝ անհ րա ժեշտ էր ակ տի-
վաց նել մի ջ հան րա պե տա կան շփումն  ե րը ե րի-
տա սար դութ յան մե ջ: Այս նպա տա կադր մամբ 
1978 թվա կա նից սկսած՝ կա ռա վա րութ յան 
ո րոշ մամբ բարձր կուր սե րի բո լոր տղա ներն 
ար տադ րա կան պրակ տի կան անց կաց նում 
էին շի նա րա րա կան ջո կատ նե րում՝ կա տա րե-
լով բու ժա կի պար տա կա նութ յուն այլ ԲՈւՀ-ե-
րից մե կ նած շի նա րա րա կան, ինչ պես նաև 
բժշկա կան ինս տի տու տի ու սա նո ղա կան շի-
նա րա րա կան ջո կատ նե րի կազ մում: Ինս տի-
տու տի ու սա նո ղութ յան օգ նութ յու նը շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րին սկսվել էր դեռևս 
50-ա կան թվա կան նե րին, երբ յու րաց վում 
էին  Ղա զախս տա նի խամ ու խո պան հո ղե րը: 
 Հե տա գա յում այդ աշ խա տանք նե րի շրջա նակ-
ներն ընդ լայն վե ցին և  մե ր ու սա նող նե րը շի-
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րին ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցե ցին ոչ մի այն  Ղա զախս տա նում, 
այլև  Մա րիա կան ինք նա վար հան րա պե տութ-
յու նում,  Սա խա լի նում, Ար խան գելս կում, Տ յու-
մե  նում, ԲԱՄ-ում,  Կի րո վի մար զում և  այ լուր: 

Ինս տի տու տի գե ղար վես տա կան ինք նա-
գոր ծու նեութ յան խմբե րից ա ռա վել մե ծ ճա-
նա չում ու ներ «  Մե դի կու ս» վո կալ-գոր ծի քա-
յին խում բը, ո րի ե լույթ նե րը կա յա ցել են ոչ 
մի այն ԽՍՀՄ տար բեր  հան րա պե տութ յուն-
նե րում, այլև  Բուլ ղա րիա յում,  Սի րիա յում, 
 Չե խոս լո վա կիա յում: Ինս տի տու տի լո ղի և 
 բաս կետ բո լի հա վա քա կան նե րը մե ծ հա ջո-
ղութ յամբ հան դես էին գա լիս  Խորհր դա յին 
 Միութ յան ԲՈւՀ-ե րի մի ջև անց կաց վող մրցա-
շա րե րում:

Բժշ կա կան բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րի 
պատ րաստ ման բնա գա վա ռում ձեռք բեր ված 
հա ջո ղութ յուն նե րի և  հիմն  ադր ման 50-ամ յա կի 
ա ռի թով ինս տի տու տը 1980 թվա կա նին պարգ-
ևատր վում է ժա մա նա կի կա ռա վա րա կան 
բարձ րա գույն պարգև նե րից մե  կով՝ «Աշ խա-
տան քա յին  Կար մի ր դրո շ» շքան շա նով: 

Ինս տի տու տի ու սա նո ղութ յան և 
 դա սա խո սա կան կազ մի  հա մար քա ղա քա ցիա-
կան և  մաս նա գի տա կան պարտ քի դրսևոր ման 

մե ծ փոր ձութ յուն ե ղավ 1988 թվա կա նի դեկ-
տեմ բեր յան երկ րա շար ժը: Ի պա տիվ մե ր մաս-
նա գետ նե րի և  ու սա նող նե րի՝  ա ռաց երկմ տան-
քի կա րե լի է ա սել, որ այդ ծանր օ րե րին նրանք 
գտնվե ցին ի րենց կոչ ման բարձ րութ յան վրա՝ 
ցու ցա բե րե լով բժշկա կան պարտ քի ու մար դա-
սի րութ յան դրսևոր ման փայ լուն օ րի նակ: 

 Հենց ա ռա ջին օ րը՝ դեկ տեմ բե րի 7-ին, ինս տի-
տու տում ստեղծ վեց օ պե րա տիվ շտաբ, նույն 
օ րը Ս պի տակ ու   Լե նի նա կան հա սան բժշկա-
կա նի շուրջ 250 ու սա նող ներ՝ դա սա խոս նե րի 
ղե կա վա րութ յամբ՝ ձեռ նա մուխ լի նե լով փրկա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րին, կազ մա կեր պե-
լով տու ժած նե րի ա ռա ջին բու ժօգ նութ յու նը: 
 Մեկ նած նե րին հեր թա փո խե լու նպա տա կով 
ա մե ն օր ա ղե տի գո տի էին մե կ նում նոր ջո-
կատ ներ (100-150 հո գի): Ինս տի տու տում կազ-
մա կերպ ված դո նո րա կան կե տում մե կ օ րում 
ա վե լի քան 400 հո գուց ան վար ձա հա տույց 
տրված ար յուն հանձն վեց, Եր ևա նի հի վան-
դա նոց նե րում մե ր ու սա նո ղու հի նե րի շուր ջօր-
յա հեր թա պա հութ յուն նե րը նպա տակ ու նեին 
ի րա կա նաց նել տու ժած նե րի խնամ քը:  Բարձր 
կուր սե րի տղա նե րը ոչ մի այն բժիշկ նե րի հետ 
կողք-կող քի գի շեր ու ցե րեկ աշ խա տե ցին Ս պի-
տա կում կազ մա կերպ ված դաշ տա յին հոս պի-
տա լում, այլև անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
ինք նա թիռ նե րով ու ղեկ ցե ցին վի րա վոր նե րին 
 Մոսկ վա, Թ բի լի սի, Եր ևան… Ա վե լի ուշ կազ-
մա վոր վե ցին ու սա նող նե րի մաս նա գի տաց ված 
ջո կատ ներ: Եր ևա նում մն ա ցած ու սա նող նե-
րը հեր թա պա հում էին օ դա նա վա կա յա նում և  
եր կա թու ղա յին կա յա րա նում՝ մաս նակ ցե լով 
ար տա սահ ման ցի և ԽՍՀՄ այլ քա ղաք նե րից 
ստաց ված ի րե րի, դե ղա մի  ջոց նե րի բեռ նա-
թափ ման և  տե ղա փոխ ման աշ խա տանք նե րին: 
Այդ օ րե րին ինս տի տու տի ֆիզ կուլ տու րա յի նո-
րա բաց դահ լի ճը և ն րան կից սեն յակ նե րը վե-
րած վել էին դե ղա մի  ջոց նե րի շուր ջօր յա գոր ծող 
պա հես տի, իսկ ինս տի տու տի աշ խա տա կից-
նե րը ի րենց 5-օր յա աշ խա տա վար ձը փո խան-
ցե ցին երկ րա շար ժից տու ժած նե րի օգ նութ յան 
ֆոն դին:

1967-ին նրան շնոհ վում է ՀՀ գի տութ յան վաս-
տա կա վոր գործ չի կո չում:

1968-ին նրա խնդրան քով հան րա պե տութ յան 
ղե կա վա րութ յու նը դժ  վա րութ յամբ հա մա ձայ նում 
է նրան ա զա տել բժշկա կան ինս տի տու տի ռեկ տո-
րի պաշ տո նից՝ շա րու նա կե լով իր աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեութ յու նը որ պես ամ բիո նի վա րիչ: 

 1971-ին ընտր վոմ է  Հա յաս տա նի գի տութ յուն նե-
րի ա կա դե մի ա յի թղ  թա կից ան դամ:

1980-ին «Կ լի նի կա կան է լեկտ րասր տագ րութ յուն» 
մե  նագ րութ յան հա մար  Ռա ֆա յել Ս տամ բոլց յա նը 
ստա նում է պե տա կան մրցա նակ: 

1987-ին նա թող նում է ամ բիո նի վա րի չի պա տաս-
խա նա տու պաշ տո նը, բայց, հրա ժար վե լով հանգս-
տա նա լու մտքից, շա րու նա կում է իր գոր ծու նեու-
թյու նը որ պես ամ բիո նի պրո ֆե սոր: 

1994-ին ընտր վում է ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի  կոս: 
 Բազ մա թիվ մե  նագ րութ յուն նե րի, դա սա գր  քե րի 
հե ղի նակ, մե  ծա նուն գիտ նա կա նը 1961-ին պարգ-
ևատր վել է «  Պատ վո նշան» և  Հայ րե նա կան  Մեծ 
պա տե րազ մի  2-րդ  աս տի ճա նի շքան շան նե րով և 
 բազ մա թիվ մե  դալ նե րով:

ԳԱԲՐԻԵԼ ՍԱՄՍՈՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
(1968թ. ապ րիլ - 1969թ. հուն վար)

 Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր  Գաբ րիել  Խա չատր յա նը, որն իր աշ-
խա տան քա յին կեն սագ րութ յու նը սկսել էր որ պես 
մա թե մա տի կա յի ու սու ցիչ՝ ա վար տե լով  Գո րի սի 
ման կա վար ժա կան ու սումն  ա րա նը, 1942-ի ամ ռա-
նը կա մա վոր մե կ նում է ռազ մա ճա կատ: 

1946-ին զո րացր վե լուց հե տո 1947-ին ըն դուն վում 
է բժշկա կան ինս տի տուտ:  Հա ջո ղութ յամբ ա վար-
տե լով ինս տի տու տը՝ 1953-ին ըն դուն վում է աս պի-
րան տու րա՝ կե նսա քի մի ա յի գծով: Եր կու ան գամ՝ 
1955-ին, 1962-ին ընտր վում է ինս տի տու տի կուս կո-
մի  տեի բյու րո յի քար տու ղար:

 Գաբ րիել  Խա չատր յա նը 1968-ի ապ րի լին նշա-
նակ վում է բժշկա կան ինս տի տու տի ռեկ տոր և  այդ 
պաշ տո նը վա րում մի նչև հա ջորդ տար վա հու նիս 
ա մի  սը, ա պա շա րու նա կում իր գոր ծու նեութ յու նը 
կեն սա քի մի ա յի ամ բիո նում՝ ղե կա վա րե լով իր հիմ-
նադ րած գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը:

1983-ին ա զատ վում է աշ խա տան քից՝ ըն դուն վե-
լով ԽՍՀՄ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
թու նա բա նութ յան ինս տի տու տի Եր ևա նի մաս նաճ-
յու ղը՝ զբա ղեց նե լով ա վագ գի տաշ խա տո ղի պաշ-
տո նը: 

1989-ին վե րա դառ նում է մայր ԲՈւՀ՝ դարձ յալ 
զբա ղեց նե լով կեն սա քի մի ա յի ամ բիո նի պրո ֆե սո-
րի իր նախ կին պաշ տո նը: 

ԷՄԻԼ ՍԱՄՍՈՆԻ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
(1971թ. հու լիս - 1975թ. հու նիս)

 Գի տութ յան, ա ռող ջա պա հութ յան և բժշ կա կան 
բարձ րա գույն կրթութ յան ա կա նա վոր կազ մա կեր-
պիչ, ՀՀ ԳԱԱ փոխ նա խա գահ, բժշկա կան գի տու-
թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ա կա դե մի  կոս Է մի լ 
 Գաբ րիել յա նը բժիշկ դառ նա լու մտադ րութ յամբ 
ըն դուն վում է բժշկա կան ինս տի տու տի բուժպ րո-
ֆի լակ տի կա յի ֆա կուլ տետ:  Մեծ հե տաքրք րու-
թյուն ցու ցա բե րե լով դե ղա բա նութ յան նկատ մամբ՝ 
3-րդ  կուր սից սկսած՝ մաս նակ ցում է դե ղա բա նու-
թյան ամ բիո նի ու սա նո ղա կան գի տա կան խմբա կի 
աշ խա տանք նե րին:  Քա ղա քա կան ակ տի վութ յամբ 
ու սա նո ղը 5 տա րի ա նընդ մե ջ ղե կա վա րել է ինս-
տի տու տի կո մե  րի տա կան կազ մա կեր պութ յու նը, 
ե ղել ինս տի տու տի ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն-
կե րութ յան նա խա գա հի տե ղա կալ:  Նո րա վարտ 
բժիշ կը իր գոր ծու նեութ յու նը սկսել է Ար թի կից:

1959-ին տե ղա փոխ վել է Եր ևան և  գոր ծուղ վել 
բժշկա կան ինս տի տու տի դե ղա բա նութ յան ամ-
բիոն:

1966-67 ուս տա րում ընտր վում է բժշկա կան ինս-
տի տու տի կուս կազ մա կեր պութ յան քար տու ղար: 

1967-ին ա ժա նա նա լով դե ղա բա նութ յան ամ բիո-
նի դո ցեն տի կոչ ման՝ մե կ նում է եր կա րա ժա  ետ 
գոր ծուղ ման  Մեծ Բ րի տա նիա, 1968-ին՝ Շ վե դիա:

1969-ին նշա նակ վում է բժշկա կան ինս տի տու-
տի պրո ռեկ տոր, նույն թվա կա նին նշա նակ վում է 
բժշկա կան ինս տի տու տի ռեկ տոր: Ն րա նա խա-
ձեռ նութ յամբ 1972-ին ինս տի տու տում հիմն  ադր-
վեց գի տաբժշ կա կան տե ղե կատ վութ յան բա ժին, 
որն ա ռա ջինն էր հան րա պե տութ յան ԲՈւՀ-ե րում: 
Ն րա հրա հան գով ան վա նի նկա րիչ  Ռու դոլֆ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ



 Գար գա լո յա նը զար դա նախ շե րով ծած կեց ինս տի տու տի գլխա վոր մաս նա շեն քի (սև  շենք) ճե մաս րա-
հի ա ռաս տա ղը:

1975-ին Է մի լ  Գաբ րիել յա նը նշա նակ վում է հան րա պե տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար՝ 
մի ա ժա մա նակ զբա ղեց նե լով ինս տի տու տի դե ղա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սո րի և  ու ղե ղի ար-
յան շրջա նա ռութ յան գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րիա յի վա րի չի պաշ տոն նե րը: Ն րա ջան քե րի 
արդ յունք պետք է հա մա րել ներ կա յումս կի րառ վող բժիշկ նե րի «բաց դռնե րի օր» մի  ջո ցա ռու մը, ո րը 
ԽՍՀՄ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան հրա մա նով ա ռա ջարկ վեց ըն դօ րի նա կել նաև մյուս 
հան րա պե տութ յուն նե րում: 

1988-ի երկ րա շար ժը նոր և դժ վար խնդիր ներ դրեց հան րա պե տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րա րի առջև, ո րոնք պատ վով հաղ թա հա րեց ա ռող ջա պա հութ յան հմուտ կազ մա կեր պիչ Է մի լ 
 Գաբ րիել յա նը:

Է.  Գաբ րիել յա նը եր կար տա րի ներ ե ղել է ԽՍՀՄ դե ղա բան նե րի մի ութ յան վար չութ յան նա խա գա-
հութ յան ան դամ, ԽՍՀՄ բժշկա կան մե ծ հան րա գի տա րա նի դե ղա բա նութ յան գծով խմբա գի րը, ա ռող-
ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան կո մի  տեի 25 ան դամն  ե րից մե  կը, ով մշա կում և  
ի րա կա նաց նում էր դե ղա քա ղա քա կա նութ յան հիմն  ադ րույթ նե րի ներդ րումն  աշ խար հով մե կ:

1922-ին նա ձեռ նա մուխ է լի նում դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո գիա նե րի գոր ծա կա լութ յան ստեղծ-
մա նը, ինչ պես նաև «Ար մե  նի կում» դե ղա պատ րաս տու կի նա խակ լի նի կա կան և կ լի նի կա կան ու սում-
նա սիր մա նը, բուժ ման սկզբունք նե րի մշակ մա նը: Իր գի տա կան գոր ծու նեութ յան մե կ տասն յակ հայտ-
նա գոր ծութ յուն նե րի, 300-ից ա վե լի գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րի, դա սագր քե րի, մե  նագ րութ յան 
գնա հատ ման արդ յուն քը ե ղել են մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի այն բո լոր հե ղի նա կա վոր 
մրցա նակ նե րը, մե  դալ նե րը, կո չումն  ե րը, ո րոնց ա գամ թվար կու մը շատ եր կար կտևի: Դ րան ցից նշենք 
մե  կը՝ ՄԱԿ-ի ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի մի  ջազ գա յին  Կա լին գա յի մրցա նա կը:

ՎԻԼԵՆ ԱՐՄԵՆԻ ԱՍՏՎԱԾԱՏՐՅԱՆ
(1975թ. օ գոս տոս - 1987թ. հու լիս)

ԽՍՀՄ ԲԳԱ թղթա կից-ան դամ, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր  Վի լեն Աստ վա ծատր յա նը բժշկա կան ինս տի տուտ է ըն դուն վել 1950-ին:

1958-ին աս պի րան տա կան կրթութ յու նը ստա նա լով  Մոսկ վա յում և 1961-ին ամ փո փե լով իր հե տա-
զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը՝ պաշտ պա նում է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ որ պես ա սիս-
տենտ սկսե լով իր գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յու նը Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի 
բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման ֆա կուլ տե տի ման կա բու ժութ յան ամ բիո նում: 

1963-ին, երբ այդ ֆա կուլ տե տի բա զա յի վրա հիմն  ադր վում է Եր ևա նի բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ-
ման ինս տի տու տը,  Վի լեն Աստ վա ծատր յա նը նույն պաշ տո նով շա րու նա կում է իր գոր ծու նեութ յու նը 
նո րաս տեղծ ինս տի տու տում, որ տեղ 1965-ին ստա նում է դո ցեն տի կո չում՝ նույն ինս տի տու տում 1967-71 
թթ. մի ա ժա մա նակ աշ խա տե լով որ պես դե կան:

1970-ին  նա նշա նակ վում է բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման ինս տի տու տի ման կա բու ժութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ, իսկ 1 տա րի անց ընտր վե լով բժշկա կան ինս տի տու տի հոս պի տա լա յին ման կա բու ժու-
թյան ամ բիո նի վա րիչ՝ ղե կա վա րում է նոր հիմն  ադ րած ամ բիո նը և ն րան կից գի տա հե տա զո տա կան 
լա բո րա տո րիան: 

1973-ին  Վի լեն Աստ վա ծատր յա նը նշա նակ վում է նաև ինս տի տու տի ու սումն  ա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով պրո ռեկ տոր, իսկ 2 տա րի անց ռեկ տոր՝ 12 տա րի ա նընդ մե ջ ղե կա վա րե լով բժշկա կան ինս տի տու-
տը: Ն րա ռեկ տո րութ յան տա րի նե րին՝ 1980-ին, բժշկա կան կադ րե րի պատ րաստ ման բնա գա վա ռում 
ձեռք բե րած ա կնա ռու հա ջո ղութ յուն նե րի հա մար և  հիմն  ադր ման 50-ամ յա կի ա ռի թով, ինս տի տու տը 
պարգ ևատր վում է «Աշ խա տան քա յին  Կար մի ր դրո շ» շքան շա նով, իսկ մի  խումբ գիտ նա կան ներ, այդ 
թվում նաև ինս տի տու տի ռեկ տո րը ար ժա նա նում են գի տութ յան վաս տա կա վոր գործ չի կոչ ման:

 1975-ին ինս տի տու տում սկսե ցին գոր ծել նա խա պատ րաս տա կան ֆա կուլ տե տը,  Հա յաս տա նի 
բժշկութ յան պատ մութ յան թան գա րա նը, բա րե լավ վե ցին գրա դա րա նի պայ ման նե րը:  Վեր ջա պես կա-
ռուց վեց և  շա հա գործ ման հանձն վեց ինս տի տու տի նոր մաս նա շեն քը, ո րը այժմ կոչ վում է վար չա կան: 
 Մեծ են  Վի լեն Աստ վա ծատր յա նի ծա ռա յութ յուն նե րը բժշկա կան, մաս նա վո րա պես ման կա բու ժա կան 
կադ րե րի պատ րաստ ման, ինչ պես նաև ման կա բու ժութ յան՝ որ պես բժշկութ յան կար ևոր բնա գա վա ռի 
զար գաց ման գոր ծում:  Նա եր կար տա րի ներ ե ղել է ման կա բույժ նե րի հա մա մի ու թե նա կան գի տա կան 
ըն կե րութ յան վար չութ յան ան դամ, ԽՍՀՄ բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յան խորհր դի ան դամ, 
մաս նա գի տա կան հա մա մի ու թե նա կան ամ սագ րե րի խմբագ րա կան կո լե գիա յի ան դամ:

ՎԻԼԵՆ ՊԱՐՈւՅՐԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
(1987թ. հու լիս  -  2006թ. մարտ )

ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի  կոս, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, բժշկա կան ծա ռա յութ յուն-
նե րի գնդա պետ  Վի լեն  Հա կոբ յա նը 1954-ին ըն դուն վե լով և 1960-ին ա վար տե լով ինս տի տու տը՝ գոր-
ծուղ վում է Ար թի կի շրջան՝ ո րպես գյու ղա կան բժշկա կան տե ղա մա սի վա րիչ: Ա վար տե լով եր կու տա րի 
նշա նակ մամբ աշ խա տե լու պար տա դիր ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ 1962-ին վե րա դառ նում է Եր ևան և  աշ-
խա տան քի անց նում բժշ  կա կան ինս տի տու տի ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նում:

1967-ին պաշտ պա նե լով թեկ նա ծո ւա կան թե զ՝ 1 տա րի անց դառ նում է ամ բիո նի ա վագ գի տաշ խա-
տող: 

1972-ին ընտր վում է ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, 1978-ին՝  նույն ամ բիո նի պրո ֆե սոր:
1979-ին նա ընտր վում է ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տի դե կան:
1983-86 թթ. ընտր վում է ինս տի տու տի կու սակ ցա կան կո մի  տեի ա ռա ջին քար տու ղար, իսկ 1986-ին 

զբա ղեց նում է ու սումն  ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տո րի պաշ տո նը: 
1987-ից մի նչև 2006-ը վա րել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի պաշ տո նը: 
1988-ի դեկ տեմ բե րի 7-ի երկ րա շար ժը փոր ձութ յուն ե ղավ ոչ մի այն բժշ  կա կան հա մալ սա րա նի, այլև 

նրա ռեկ տո րի հա մար: Ինս տի տու տում կենտ րո նա ցավ բա րե գոր ծա կան նպա տա կով հան րա պե տութ-
յու նում ստաց ված դե ղո րայ քի զգա լի մա սը: Այդ դե ղո րայ քը ա ռաք վում էր ըստ անհ րա ժեշ տութ յան: 
Ն րա ան մի  ջա կան ղե կա վա րութ յամբ ու սա նո ղութ յան մի  ստվար զանգ ված աշ խա տում էր ա ղե տի գո-
տում, Եր ևա նի կլի նի կա նե րում, հի վան դա նոց նե րում, օ դա նա վա կա յա նում…

 Հան րա պե տութ յու նը հա մա կած գոր ծա դուլ նե րի և  դա սա դուլ նե րի տա րի նե րին, ինչ պես նաև հան-
րա պե տութ յան հա մար տնտե սա կան ու է ներ գե տիկ ճգնա ժա մի  տա րի նե րին՝ 1992-95 թթ., նրա ղե կա-
վա րութ յամբ և  ջան քե րով դա սա խա փա նումն  եր, տևա կան դա սա դուլ ներ բժշկա կան հա մալ սա րա նը 
չու նե ցավ այն պարզ պատ ճա ռա բա նութ յամբ, որ բժշկա կան կրթութ յու նը չի հան դուր ժում պա րա-
պուրդ ներ:  Հա մա տա րած խա վա րի, ցրտի, կաթ վա ծա հար տնտե սութ յան, տրանս պոր տա յին մի  ջոց-
նե րի բա ցա կա յութ յան, կեն ցա ղա յին ան տա նե լի պայ ման նե րի առ կա յութ յու նը չխա թա րեց բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի գոր ծու նութ յու նը: 

 Հա մալ սա րա նում առ կա նոր մալ պայ ման նե րը՝ է լեկտ րա կա նութ յուն, ջե ռու ցում, տաք ջուր՝ օ ժան-
դա կում էին ոչ մի այն դա սապ րո ցե սի չխա թար վե լուն, այլև լու ծում աշ խա տող նե րի սո ցիա լա կան ո րոշ 
հար ցեր: 

1996-ից ԵՊԲՀ-ն  մաս նակ ցում է «Tacis -Tempus» ծրագ րե րին, ո րոնք մաս նա գի տա կան կրթութ յան 
եվ րո պա կան ֆոն դի կող մի ց ա ռա ջարկ վում էին որ պես բարձ րա գույն կրթութ յան բնա գա վա ռում հա-
մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րեր: 

 Վի լեն  Հա կոբ յա նի ու շադ րութ յան կենտ րո նում են ե ղել ու սա նող նե րի հան րա կա ցա րա նա-

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի զար գաց ման պատ մութ յան մե ջ ա ռանձ-
նա հա տուկ նշա նա կութ յուն ու նի վեր ջին տաս-
նամ յա կը: Այս ժա մա նա կա հատ վա ծը, չնա յած 
օբ յեկ տիվ լուրջ դժվա րութ յուն նե րին՝ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի հա մար վստա հա բար կա րե լի է 
հա մա րել ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցի բա րե փո-
խումն  ե րի, տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յան և 
 մի  ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն-
ման ժա մա նա կաշր ջան:

1991-ին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը 
հռչա կեց իր ան կախ պե տա կա նութ յու նը: 70-
ամ յա հա մայ նա վա րա կան հա սա րա կար գից 
ան ցում կա տար վեց դե պի տնտես վար ման նոր 
հա մա կարգ` դե պի շու կա յա կան տնտե սութ յուն: 
Ինչ պես ցան կա ցած պե տութ յան, այն պես էլ 
 Հա յաս տա նի նո րան կախ պե տութ յան առջև ծա-
ռա ցան բա զում ու բազ մա պի սի հիմն  ախն դիր-
ներ:  Մի կող մի ց` ան ցու մա յին շրջա նին բնո րոշ 
օբ յեկ տիվ դժվա րութ յուն նե րը, մյուս կող մի ց պա-
տե րազ մա կան ի րա վի ճա կը և դ րա հետ կապ-
ված հար ևան երկ րի կող մի ց ի րա կա նաց ված 
տնտե սա կան շրջա փա կու մը, անն կա րագ րե լի 
ծանր կա ցութ յուն ստեղ ծե ցին  Հա յաս տա նի հա-
մար: 1992-95թթ. հան րա պե տութ յու նը մխ րճվեց 
տնտե սա կան ու է ներ գե տիկ դա ժան ճգնա ժա մի  
մե ջ:  Կաթ վա ծա հար ե ղավ երկ րի տնտե սութ յու-
նը, տրանս պոր տը և, ի հար կե, նաև կրթա կան 
ողջ հա մա կար գը:  Սա կայն գո հու նա կութ յամբ 
կա րե լի է նշել, որ ճգնա ժա մա յին այդ դա ժան 
տա րի նե րին ան գամ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նը շա րու նա կեց գո յատ ևել և 
 նույ նիսկ վե րըն թաց ապ րել: Բժշկա կա նի վե րել-
քը ընդգծ վեց նաև հետճգ նա ժա մա յին տարի-
նե րին` 1996 -ից հե տո, երբ հան րա պե տութ յան 
սո ցիալտն տե սա կան կյան քը սկսեց աս տի ճա-
նա բար վե րա կեն դա նա նալ և ն կա տե լիո րեն ակ-
տի վա ցան բժշկա կան հա մալ սա րա նի կա պե րը 
ար տա սահ ման յան երկր նե րի և  ա ռա ջա տար 
բժշ  կա կան կենտ րոն նե րի հետ: Ա ռանց չա փա-
զան ցութ յան կա րե լի է հա վաս տել, որ դրա կան 
մի  տումն  երն ու շո շա փե լի ա ռա ջըն թացն առ կա 
դարձան հա մալ սա րա նի գոր ծու նեութ յան հա-
մար յա բո լոր բնա գա վառ նե րում` ու սումն  ա կան 
գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա գործ ման, գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի մա կար դա կի բարձ րաց-
ման, ու սումն  ա գի տա կան ստո րա բա ժա նումն  ե-
րի գոր ծու նեութ յան բա րե լավ ման, մի    ջազ գա յին 
կա պե րի ընդ լայն ման ուղ ղութ յամբ:

1999-2000 ու սումն  ա կան տա րում կա տար վեց 
ֆա կուլ տետ նե րի մի ա վո րում` բու ժա կան, ման-
կա բու ժա կան և բժշ կա կան կան խար գել ման 
ֆա կուլ տետ նե րը մի ա վոր վե ցին մե կ` ընդ հա նուր 
բժշ  կութ յան ֆա կուլ տե տի մե ջ:  Ժա մա նա կի հա-
մար ի րա դար ձութ յուն նե րից իր կար ևո րութ յամբ 
ա ռանձ նա հա տուկ տեղ էր գրա վում ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կուլ տե տի բա ցու մը:  Գաղտ նիք չէ, 
որ եր կար ու դժվա րին պայ քա րով իր ան կա-
խու թյու նը հռչա կած մե ր հան րա պե տու թյու նը 
1992-ին հայտն վեց չհայ տա րար ված պա տե-
րազ մի  մե ջ, և, բնա կա նա բար, ազ գա յին հզոր 
բա նա կից բա ցի նույն քան անհ րա ժեշտ էր 
ու նե նալ զին վո րա կան բժիշկ ներ: Ուս տի և,  ըստ 
ար ժան վույն գնա հա տե լով մե ր ան կախ պե տա-
կա նութ յան հա մար ֆի զի կա պես ա մուր, ա ռողջ 
և  մար տու նակ բա նակ ու նե նա լու, ինչ պես նաև 
բա նա կը բարձ րո րակ զին վո րա կան բժիշկ նե րով 
ա պա հո վե լու կար ևո րութ յու նը` կա ռա վա րու-
թյան ո րոշ մամբ 1994-ին հա մալ սա րա նի ռազ-

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ     

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Պատմ� թյ� նը Պատմ� թյ� նը ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ



յին հար ցե րի, ինչ պես նաև՝ նրանց և  աշ խա տա կից նե րի հանգս տի կազ մա կերպ ման հար ցե րը: 
Արդ յուն քում 2000-ին  սե փա կա նութ յան ի րա վուն քով բժշկա կան հա մալ սա րա նի տնօ րի նութ յա նը 
հանձն վեց «  Զեյ թու ն» ու սա նո ղա կան ա վա նի մաս նա շեն քե րից մե  կը և  ա ռող ջա րա րա կան կենտ-
րոն ներ ստեղծ վե ցին  Դի լի ջա նում, Աղ վե րա նում և Ս ևա նի ա փին:  Ցան կա նա լով իր ան մի  ջա կան 
ա վանդն ու նե նալ հայ կա կան բա նա կի հզո րաց ման գոր ծում՝ նրա ա ռա ջար կութ յամբ 1994-ին հա-
մալ սա րա նում բաց վեց ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը: Ն րա աշ խա տան քը գնա հատ վել է «Մ խի-
թար  Հե րա ցու» մե  դա լով:

ԳՈՀԱՐ ՊԵՏՐՈՍԻ  ՔՅԱԼՅԱՆ
(2006թ. մարտ  -2011թ. մարտ )

Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գ.Պ. Ք յալ յա նը 1977-ին ըն դուն վել և 1983-ին 
ա վար տել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի բու ժա կան գործ ֆա կու տե տը: 1984-ից աշ խա տան-
քի է ան ցել նոր մալ ա նա տո մի ա յի ամ բիո նում: 1989-ին պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, իսկ 1993-
ին՝ դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն:  Գի տա կան գոր ծու նեութ յան ո լոր տը մի կ րոշր ջա նա ռութ յան 
հու նի մոր ֆո ֆունկ ցիո նալ ա ռաձ նա հատ կութ յուն նե րի ու սումն  ա սի րութ յունն է:  Նա  Հա յաս տա նի 
մոր ֆո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահն է, ԱՄՆ-ի և  Մեծ Բ րի տա նիա յի կլի նի կա կան ա նա-
տոմն  ե րի ա սո ցիա ցիա նե րի իս կա կան ան դամ: Ա վե լի քան 50 գի տա կան հրա տա րա կումն  ե րի և 
 բազ մա թիվ մե  թո դա կան աշ խա տութ յուն նե րի՝ այդ թվում «  Մար դու ա նա տո մի ա» և «Ա նա տո մի ա» 
հա յե րեն դա սագր քե րի, ինչ պես նաև անգ լե րեն լեզ վով 4 հա տո րից բաղ կա ցած “Human Anatomy”  
ու սումն  ա կան ձեռ նար կի հե ղի նակ է: Պ րո ֆե սոր Գ.Պ. Ք յալ յա նը նոր մալ ա նա տո մի ա յի ամ բիո նը 
ղե կա վա րում է 1994-ից:

2006-ի մար տին Գ.Պ. Ք յալ յա նը ընտր վեց Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ում գոր ծու նեութ յու նը սկսվեց բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռազ մա վա-
րա կան ծրագ րի (2006-10թթ.)  ըն դու նու մով: 

ԴԵՐԵՆԻԿ ՀՐԱՆՏԻ ԴՈւՄԱՆՅԱՆ
(2011թ. ապ րիլ -2012թ. մարտ)

Ծն վել է 1953-ի հուն վա րի 1-ին, Եր ևա նում:
1960-70 թթ. հա ճա խել է Եր ևա նի թիվ 94 մի ջ նա կարգ դպրո ցը: 
1972-ին ըն դուն վել է բժշկա կան ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը: Ինս տի տուտն ա վար տե-

լով՝ 1978-79թթ. սո վո րել է Եր ևա նի « Մա լա թիա- Սե բաս տիա» կլի նի կա յի և  Հոկ տեմ բեր յա նի շրջա-
նա յին կենտ րո նա կան հի վան դա նո ցի ին տեր նա տու րա յում։

1970-71թթ. աշ խա տել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տում՝ որ պես ցրիչ:
1971-72թթ. աշ խա տել է Եր ևա նի տրի կո տա ժի թիվ 2 ֆաբ րի կա յում՝ որ պես բան վոր:
1979-84թթ. -  Հոկ տեմ բեր յա նի շրջա նի Եր վան դա շատ գյուղ՝ տե ղա մա սա յին հի վան դա նո ցի 

գլխա վոր բժիշկ:
1984-85թթ. Եր ևա նի թիվ 19 պո լի կի նի կա յում՝ գլխա վոր բժշկի բու ժա կան գծով տե ղա կալ:
1985-86թթ. Եր քաղ գործ կո մի  ա ռող ջա պա հութ յան բա ժին՝ բժիշկ-տե սուչ:
1986-92թթ. ՀԽՍՀ նա խա րար նե րի խոր հուրդ, ա ռող ջա պա հութ յան և  սո ցիա լա կան ա պա հո վու-

թյան բա ժին՝ ա վագ ռե ֆե րենտ, գլխա վոր մաս նա գետ, ա պա՝ բաժ նի վա րի չի պաշ տո նա կա տար:
1992-97թթ. ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յուն՝ նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ:
1997-2011թթ. ՀՀ ԱՆ ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի տուտ՝ տնօ րեն, գի տա կան խորհր դի 

նա խա գահ, ա ռող ջա պա հութ յան քա ղա քա կա նութ յան և  օ րենսդ րութ յան ամ բիո նի վա րիչ:
2011-ի մար տի 4-ից՝ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի պաշ տո նա կա տար:
2011-ի  ապ րի լի 30-ին ընտր վել է ԵՊԲՀ-ի ռեկ տոր:

ՄԻՔԱՅԵԼ ԶԱԽԱՐԻ ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
(2012թ. դեկ տեմ բեր -մի նչ օրս)

Ծն վել է 1952-ի օ գոս տո սին, Եր ևա նում։ 
1959-69թթ. սո վո րել է Եր ևա նի Ա.Ս.  Պուշ կի նի ան վան թիվ 8 մի ջ նա կարգ դպրո ցում:
1969-75թթ. սո վո րել է բժշկա կան ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տում` այն ավարտելով գե-

րա զան ցութ յան դիպ լո մով: 
1976-1979թթ. –  Մոսկ վա, ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան ինս տի տուտ` աս պի րան տու րա։
1979-ին  Մոսկ վա յում պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ ստա նա լով բժշկա կան 

գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան:
1979-81թթ. ե ղել է ԵՊԲԻ ՄՍՍ թե րա պիա յի ամ բիո նին կից գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո-

րիա յի կրտսեր գի տաշ խա տող, 1981-88թթ.՝ ԵՊԲԻ ՄՍՍ թե րա պիա յի ամ բիո նին կից գի տա հե տա-
զո տա կան լա բո րա տո րիա` ա վագ գի տաշ խա տող:

1988-93թթ. ե ղել է ԵՊԲԻ թե րա պիա յի թիվ 3 ամ բիո նի ա սիս տենտ, 1993-97թթ.՝ ԵՊԲՀ թե րա պիա-
յի թիվ 3 ամ բիո նի դո ցենտ, 1997-2011թթ.՝ ԵՊԲՀ ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիո նի վա րիչ:

1997-2010թթ. վե րա պատ րաս տում է ան ցել Էս տո նիա յում,  Նոր վե գիա յում,  Մեծ Բ րի տա նիա յում, 
 Չե խիա յում:

1998-2001թթ. ՀՀ ԱՆ ա ռաջ նա յին բու ժօգ նութ յան և  թո քա բա նութ յան/պուլ մո նո լո գիա յի գլխա վոր 
մաս նա գետն էր, 2003-04թթ.՝ ՀՀ ԱՆ գլխա վոր թե րապև տը, 2004-06թթ.՝ ԵՊԲՀ հետ դիպ լո մա յին 
ու սուց ման գծով պրո ռեկ տո րը, 2006-11թթ.՝ ԵՊԲՀ ռե ֆորմն  ե րի և  ին տեգ րա ցիա յի գծով պրո ռեկ-
տո րը, 2011-ի մա յիս-օ գոս տոս ա մի ս նե րին՝ ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ-
տո րը, 2011-ի օ գոս տո սի 25-ից ԵՊԲՀ-ի ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սո րը, 2011-12թթ.՝ 
ԵՊԲՀ գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տո րը:

2000-ին Եր ևա նում պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն` ստա նա լով բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան:

2001-ին նրան շնորհ վել է բժշկա գի տութ յան պրո ֆե սո րի գի տա կան կո չում։
Ա վե լի քան 60 գի տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է, 5 կլի նի կա կան ձեռ նարկ նե րի հա մա հե ղի նակ 

և խմ բա գիր։
2012-ի դեկ տեմ բե րի 28-ից ստանձ նել է ԵՊԲՀ ռեկ տո րի պար տա կա նութ յուն նե րը:
2000-ին պարգ ևատր վել է ԵՊԲՀ ոս կե մե  դա լով, 2001-ին ստա ցել է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-

խա րա րի պատ վո գիր, 2010-ին՝ ԵՊԲՀ ոս կե մե  դալ, 2010-ին՝ ՀՀ վար չա պե տի պատ վո գիր։ 
2006-ից առ այ սօր «Ըն տա նե կան բժշկութ յան ա կա դե մի ա կան մի ա վո րու մ» կազ մա կեր պութ յան 

հա մա նա խա գահն է, 2008-ից առ այ սօր` « Հայ թե րապևտ նե րի ա սո ցիա ցիա» կազ մա կեր պութ յան 
նա խա գա հը։

ԲԺՇԿԱԿԱՆ   

1990-ԻՑ ԱՌ ԱՅՍՕՐ

ներկայացն� մ են ներկայացն� մ են 
փաստաթղթերըփաստաթղթերը

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ

մա կան ամ բիո նի բա զա յի վրա հիմն  ադր վեց ռազ-
մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը: 

 Ներ բու հա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ-
ման գոր ծում կար ևոր էր ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի դե րը, ո րը կազ մա վոր վել է 1992-ին հա-
մալ սա րա նի ու սա նող նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ՝ 
հան դես գա լով նմա նա տիպ ե րի տա սար դա կան 
ա ռա ջին կա ռույ ցը հան րա պե տութ յան բու հա կան 
հա մա կար գում:

  Քա նի որ ԽՍՀՄ կազ մա լուծ ման հետ ևան-
քով բժշա կա կա նի դա սա խոս նե րը զրկվե ցին 
 Միութ յան կենտ րո նա կան քա ղաք նե րում մաս-
նա գի տա կան ո րա կա վո րու մը բարձ րաց նե լու 
հնա րա վո րութ յու նից, 1997-ին բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում սկսում է գոր ծել դա սա խոս նե րի ո րա-
կա վոր ման բարձ րաց ման դա սըն թաց:  

 1996-97 ու սումն  ա կան տար վա նից սկսած՝ հա-
մալ սա րա նը մաս նակ ցում էր տրան սեվ րո պա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում բարձ րա-
գույն կրթութ յան բնա գա վա ռում Եվ րա խորհր դի 
և ԱՊՀ երկր նե րի մի ջև գոր ծող «Tacis-Tempus» 
ծրագ րին, ո րի նպա տակ ներն են ար տա սահ-
ման յան երկր նե րի բժշկա կան կրթ  օ ջախ նե րի, 
կրթա կան և  գի տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ կա պե րի հաս տա տու մը, հա մալ սա րա նի մի -
ջազ գա յին լայն ճա նա չու մը, բժիշկ-մաս նա գետ-
ներ պատ րաս տե լու մի  ջազ գա յին փոր ձի ու սում-
նաս ի րութ յունն ու լա վա գույն փոր ձի ներդ րու մը: 
 Մի ջերկ րա ծով յան Էքս-  Մար սել II, Ֆ րան սիա յի 
և Եր ևա նի պե տա կան բժշ  կա կան հա մալ սա-
րան նե րի բու ժա կան, դե ղա գի տա կան և ս տո մա-
տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե րի մի ջև կնքվե ցին 
հա մա ձայ նագ րեր, ո րոնք նպա տակ ու նեին մի աս-
նա կան ծրագ րե րով ի րա կա նաց նել ու սումն  ա կան 
գոր ծըն թա ցը, գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րը 
և ն պաս տել գա ղա փար նե րի, անձ նա կազ մե  րի, 
փաս տաթղ թե րի և  այլ նյու թե րի փո խա նակ մա նը 
բժշկութ յան բնա գա վա ռում...

 Հա մալ սա րա նի գոր ծ�  նե� թ յա նը ձեզ կծա-
նո թաց նեն « Տա րեգ ր� թ յ�  ն» է ջե րի նյ�  թե-
րը: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի պատ մ� թ-
յան տա րեգ ր� թ յ�  նը ներ կա յաց նող նման 
մի  լրա քաղ տպագր վել է «Ա պա գա բժշկի»
2013 թվա կա նի N9-10 թո ղարկ ման մե ջ, որն 
ընդգր կել է 1958-2000 թվա կաններն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծը:

 Հո բել յա նի ա ռի թով շա ր�  նա կ� մ ենք 
թեր թել բժշկա կան հա մալ սա րա նի 3-րդ 
 հա զա րամ յա կի տե ղե կատ վ� թ յ�  նը:

 Տա րեգ ր� թ յան լրա քա ղը կա տար ված է 
«Ա պա գա բժշկի» հրա պա րա կ�  մն ե րից: 
Ըն թեր ցող նե րից ո մանց կար ծի քով նման 
մա տ�  ց�  մը կա րող է չա փա զանց ման րաց-
ված հա մա րվել:  Սա կայն �  շա դիր կար դա լ�  
դեպ ք� մ՝ կա րող եք նկա տել բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի զար գաց ման ռիթ մը՝ քայլ առ 
քայլ, մի  ջազ գա յին կա պե րի հետ ևո ղա կան 
զար գա ց�  մը, կրթա կան ծրագ րե ր� մ մի մ-
յանց հա ջոր դող փո փո խ� թյ � ն նե րը և  շատ 
այլ ի րա դար ձ� թ յ� ն ներ, ո րոնք էլ հենց կազ-
մ� մ են մե ր ԲՈւՀ-ի պատ մ� թ յան ըն թաց քը 
ամ բող ջաց նող այն փաս տե րը, ո րոնք ներ-
կա յաց ն� մ են Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի պատ մ� թ յ�  նը:



ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԸԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԸ

 ԵՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ ԵՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ

Երևանի պետական բժշկական 
համալսարանի ռեկտորն է բժշկական 
գիտ� թյ� նների դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՄԻՔԱՅԵԼ ԶԱԽԱՐԻ ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆԸ

ԵՊԲՀ պրոռեկտորատները ղեկավար� մ 
են՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱՐԾՐ: Ն:  ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԸ 
(� ս� մն ական աշխատանքներ), ԵՐՎԱՆԴ 

ՍԱՀԱԿԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ (մի ջազգային 
գործ� նե� թյ� ն և արտաքին կապեր), 

ԱՐՄԵՆԱԿ ՁՈՆԻԿԻ ՀԱՄԲԱՐՁ: ՄՅԱՆԸ 
(հետբ� հական և շար� նակական 

կրթ� թյ� ն), 
ԱՐՄԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆԸ 

(կլինիկական աշխատանքներ), ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ 
ԲՈՐԻՍԻ ԵՆԿՈՅԱՆԸ (գիտ� թյ� ններ):
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Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի բա զա յին 
կրթութ յու նը կազ մա կերպ վում է բա կա լավ րիա տում 5 և 
 մա գիստ րա տու րա յում 2 տա րի տևո ղութ յամբ, ո րին հա-
ջոր դում է կրթութ յան հետ դիպ լո մա յին փու լը՝ մի նչև 4 
տա րի տևո ղութ յամբ: Ու սու ցու մը կազ մա կերպ վում է հա-
յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն լե զու նե րով:  Ներ կա յումս 
ֆա կուլ տե տում սո վո րում են շուրջ 3.000 ու սա նող ներ: 
 Բա կա լավ րիա տում ու սումն  ա ռութ յան ըն թաց քում ու սա-
նող ներն ու սումն  ա սի րում են ինչ պես տե սա կան, այն պես էլ 
մաս նա գի տա կան և  հա րա կից կլի նի կա կան ա ռար կա ներ: 

 Գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում լայ նո րեն կի-
րառ վում են ու սումն  ա կան ֆան տոմն  եր, մուլ յաժ ներ, դի-
դակ տիկ նյու թեր:  Մա գիստ րա տու րա յում ու սումն  ա ռութ յան 
ըն թաց քում ա վե լի փոքր խմբե րով ու սու ցումն  ու ղեկց վում է 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րի կա տա րե լա գործ մամբ:
 Բա կա լավ րիատն ա վար տե լուց հե տո տրվում է բժշկա գի-

տութ յան բա կա լավ րի, իսկ մա գիստ րա տու րան ա վար տե-
լուց հե տո «Բու ժա կան գոր ծ» մաս նա գի տութ յամբ բժշկի 
ո րա կա վո րում:

Ն:  ՆԵ  ԲԱԳ ՐԱ ՏԻ 
 ՇԱՀ ՎԵՐԴ ՅԱՆ

ընդհանուր բժշկության 
ֆակուլտետի դեկան

ախ տա բա նա կան ա նա տո մի ա յի 
և կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի
ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին տեն-

սիվ թե րա պիա յի
 ար յու նա բա նութ յան
 բժշ կա կան գե նե տի կա յի
 էն դոկ րի նո լո գիա յի
 ըն տա նե կան բժշկութ յան
 թե րա պիա յի թիվ 1 
թե րա պիա յի թիվ 2 
  թե րա պիա յի թիվ 3
 թե րա պիա յի թիվ 4
 կ լի նի կա կան ա լեր գո լո գիա յի

 կ լի նի կա կան լա բո րա տոր ախ-
տո րոշ ման
 կ լի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի
  կո լոպ րոկ տո լո գիա յի
  ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման
ման կա բար ձութ յան և 

 գի նե կո լո գիա յի թիվ 1
ման կա բար ձութ յան և 

 գի նե կո լո գիա յի թիվ 2
  ման կա բու ժութ յան թիվ 1
  ման կա բու ժութ յան թիվ 2
  ման կա կան վի րա բու ժութ յան
 ն յար դա բա նութ յան 

 նյար դա վի րա բու ժութ յան
  նոր մալ ա նա տո մի ա յի 
 ու րո լո գիա յի 
 ս պոր տային բժշկութ յան և 

վն  աս ված քա բա նութ յան
  վի րա բու ժութ յան թիվ 1 
  վի րա բու ժութ յան թիվ 2
  վի րա բու ժութ յան թիվ 3
  վի րա բու ժութ յան թիվ 4
 վն  աս ված քա բա նութ յան և  օր թո-

պե դիա յի
 օն կո լո գիա յի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՖԱԿ: ԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԵԿԱՆԱՏՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆ: Ր ԲԺՇԿ: ԹՅԱՆ ՖԱԿ: ԼՏԵՏ

 Կազ մա վոր վել է 1999-ին՝ մի նչ այդ ինք նու-
րույն գոր ծող բու ժա կան, ման կա բու ժա կան և 

բժշ կա կան կան խար գել ման ֆա կուլ տետ նե րի 
մի ա վոր ման հի ման վրա և, փաս տո րեն, հա մար-
վում է բու ժա կան ֆա կուլ տե տի ի րա վա հա ջոր դը: 

 Բու ժա կան ֆա կուլ տե տը հիմն  ադր վել է 1920-ին: 
1927-ին ֆա կուլ տետն ա վար տել են ա ռա ջին 32 
բժիշկ-շրջա նա վարտ նե րը:
 Ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին դե կա նը (մի նչև 1937թ.) 

ե ղել է Ս.Խ.  Բաղ դա սար յա նը, ո վ մի ա ժա մա նակ 
ղե կա վա րել է սո ցիա լա կան հի գիե նա յի ամ բիո-
նը:  Հե տա գա յում բու ժա կան ֆա կուլ տե տի դե-
կա նի պաշ տո նը վա րել են դո ցենտ Ռ.Ա. Ա ղա-
սար յա նը, պրո ֆե սոր ներ Գ.Ա.  Մի նաս յա նը, Վ.Գ. 
Մ խի թար յա նը, Ա.Հ.  Բեգ լար յա նը, Վ.Զ. Գ րի գոր-
յա նը, դո ցենտ Լ.Ա. Ֆ րան գուլ յա նը, պրո ֆե սոր-
ներ Ռ.Ս.  Մա մի  կոն յա նը, Վ.Պ.  Հա կոբ յա նը, Վ.Ա. 
 Շե կո յա նը, Գ.Պ. Ք յալ յա նը, Ս.Խ. Գ րի գոր յա նը, 
Ա.Գ.  Հա րութ յուն յա նը, Մ.Մ.  Մի րի ջան յա նը, իսկ 
2011-ից ֆա կուլ տե տի դե կանն է բ.գ.թ., դո ցենտ 
 Նու նե  Բագ րա տի  Շահ վերդ յա նը:

ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԲԺՇԿՈՒԹ ՅԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏԻ ԱՄ ԲԻՈՆ ՆԵ ՐԸ

ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ
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ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ
Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 

բա զա յին կրթութ յու նը կազ մա կերպ-
վում է բա կա լավ րիա տում 4 տա րի և 
 մա գիստ րա տու րա յում 2 տա րի տևո-
ղութ յամբ, ո րին հա ջոր դում է կրթու-
թյան հետ դիպ լո մա յին փու լը՝ 1-3 
տա րի տևո ղութ յամբ: Ու սու ցու մը կազ-
մա կերպ վում է հա յե րեն, ռու սե րեն և  
անգ լե րեն լե զու նե րով:
 Բա կա լավ րիա տում ու սումն  ա ռու-

թյան ըն թաց քում ու սա նող ներն 
ու սումն  ա սի րում են ինչ պես տե սա-
կան, այն պես էլ մաս նա գի տա կան 
և  հա րա կից կլի նի կա կան ա ռար կա-
ներ:  Մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում 
ու սա նող նե րի ինք նու րույն աշ խա տան-
քին, որն ի րա կա նաց վում է դա սա խո-
սի ան մի  ջա կան ղե կա վա րութ յամբ: 
 Գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ըն-
թաց քում լայ նո րեն կի րառ վում են 
ստո մա տո լո գիա կան ու սումն  ա կան 
ֆան տոմն  եր, դի դակ տիկ նյու թեր: 
 Մա գիստ րա տու րա յում ու սումն  ա-
ռության ըն թաց քում ա վե լի փոքր 
խմբե րով ու սու ցումն  ու ղեկց վում է 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րի կա տա-
րե լա գործ մամբ:
 Բա կա լավ րիատն ա վար տե լուց հե-

տո տրվում է ստո մա տո լո գիա յի բա-
կա լավ րի, իսկ մա գիստ րա տու րան 
ա վար տե լուց հե տո՝ բժիշկ-ստո մա տո-
լո գի ո րա կա վոր մամբ դիպ լոմ:

 թե րապև տիկ և  ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիա յի 
 ման կա կան ստո մա տո լո գիա յի և  օր թո դոն տիա յի 
 վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա յի և  դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան
 օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՖԱԿ: ԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԵԿԱՆԱՏՆԵՐ

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՖԱԿ: ԼՏԵՏ

1961-ին Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տում հիմն  ադր-
վեց ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տը՝ հան րա պե տութ յան ազ գա-
բնակ չութ յա նը բարձ րա կարգ բժիշկ-ստո մա տո լոգ մաս նա գետ նե րի 
ծա ռա յութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

 Մինչ այդ բժշկա կան ու սումն  ա րա նում պատ րաս տում էին մի այն 
ա տամն  ա բույժ ներ և  ա տամն  ա տեխ նիկ ներ: Իսկ ստո մա տո լո-
գիա ու սա նե լու հա մար ու սա նո ղա կան խմբեր էին ու ղարկ վում 

 Ռու սաս տան` Ս տավ րո պո լի բժշկա կան ինս տի տուտ:
 Հա յաս տա նում ստո մա տո լո գիա յի զար գաց ման սկիզ բը պայ մա-

նա վոր վում է Ա. Մա շու րի գոր ծու նեութ յամբ։  Նա է հիմն  ադ րել կենտ-
րո նա կան ա տամն  ապ րո թե զա վոր ման ա ռա ջին լա բո րա տո րիան (այժմ` 

թիվ 1 ստո մա տո լո գիա կան պո լիկ լի նի կա), իսկ 1936 -ին` ա տամն  ա բու ժա կան 
դպրո ցը:
 Հոս պի տալ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նում 1946-ից ստո մա տո լո գիա են դասա-

վան դել Ա.Ա.  Սա հակ յա նը, այ նու հետև`  Գեոր գի Ե ղի յա նը:
1961-ին ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի կազ մա վո րու մի ց հե տո 

 Հա յաս տա նում ստո մա տո լո գիա կան ծա ռա յութ յունը սկսեց ա ռա վել ակ-
տիվ ձևա վոր վել։ 1963-ին լիո վին կազ մա վոր վեց ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո-
նը`  Գեոր գի Ե ղի յա նի ղե կա վա րութ յամբ: Այն ո րակ յալ կադ րե րով հա մալ րե լու 
նպա տա կով աս պի րան տու րա յում սո վո րե լու հա մար  Մոսկ վա են ու ղարկ վել 
Ի վե տա  Պետ րոս յա նը, Է դո ւարդ  Կի լիկ յա նը, Է դո ւարդ Գ ևորգ յա նը: 1963-ին Ան-
նա  Մի նալ յա նը դար ձել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի ա ռա-
ջին նպա տա կա յին աս պի րան տը`  Գեոր գի Ե ղի յա նի ղե կա վա րութ յամբ:

1963-69թթ. կազ մա վոր վել է ստո մա տո լո գիա կան, սա նի տա րա հի գիե նիկ և 
 ման կա բու ժա կան մի աց յալ ֆա կուլ տետ, ո րի ա ռա ջին դե կանն է նշա նակ վել 
հյուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ Կ. Հ.  Կա րա պետ յա նը: Այ նու-
հետև, հաշ վի առ նե լով «Ստո մա տո լո գիա» մաս նա գի տութ յան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը, որ պես գի տութ յան զար գա ցող նոր ճյուղ, նպա տա կա հար մար 
է հա մար վել ա ռանձ նաց նել ֆա կուլ տե տը, և 1969-70 ու սումն  ա կան տա րում 
կազ մա վոր վել է ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ՝ «Ստո մա տո լո գիա» մաս-
նա գի տութ յամբ, իսկ դե կա նի պաշ տո նում նշա նակ վել են պրո ֆե սոր ներ Մ. Ս. 
 Գա վա լո վը և Գ. Գ.  Նի կո ղոս յա նը:  Հե տա գա յում դե կա նի պաշ տոնը ստանձ նել 
են դոց. Լ. Ա. Ֆ րան գուլ յա նը, դոց.  Մի քա յել Իս րա յե լի  Հով հան նիս յա նը, դոց. Ի. 
Գ.  Պետ րոս յա նը, պրոֆ.  Վա լե րի  Գուր գե նի  Տա տինց յա նը, պրոֆ.  Մար գա րի տա 
 Զա վե նի  Բախ շին յա նը, պրոֆ. Ա րա մազդ  Պարգ ևի  Քան քան յա նը, դոց.  Մա րի նա 
 Մի տու շի  Մար գար յա նը, դոց.  Կա րի նե  Մի նա սի  Բա րո յա նը, իսկ 2011-ից ֆա կուլ-
տե տի դե կանն է դո ցենտ  Լա զար  Կար լե նի Ե սա յա նը:

1966-67 ուս տա րում ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տը տվել է ա ռա ջին 47 
շրջա նա վա րտը: Ն րան ցից 39-ը տե ղա ցի ու սա նող ներ էին, 8-ը՝ սփյուռ քա հա-
յեր:

 1972-ին հիմն  ադր վել է հան րա պե տա կան ստո մա տո լո գիա կան պո լիկ լի նի-
կան, իսկ 1974-ին բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման ինս տի տու տում` ստո մա-
տո լո գիա յի ամ բիո նը` Է դո ւարդ  Գու լուն յա նի ղե կա վա րութ յամբ: 1987-ին 
 հան րա պե տա կան ստո մա տո լո գիա կան պո լիկ լի նի կա յին կից բաց վել է 
առող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան ստո մա տո-
լո գիա կան կենտ րո նը:

Այժմ Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ստո-
մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րիա տի և  մա գիստ րա տու րա յի 
հա մա կար գում սո վո րում է 885 ու սա նող:

ԼԱԶԱՐ ԿԱՌԼԵՆԻ ԵՍԱՅԱՆ
ստոմատոլոգիական

 ֆակուլտետի դեկան

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏԻ ԱՄ ԲԻՈՆ ՆԵ ՐԸ
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ախտաֆիզիոլոգիայի
բժշկական մանրէաբանության
դեղագիտական քիմի այի
դեղագործության կառավարման
դեղերի տեխնոլոգիայի

հայոց լեզվի
պատմության
տեղագրական անատոմի այի և 

օպերատիվ վիրաբուժության
փիլիսոփայության

օտար լեզուների
ֆարմակոգնոզիայի
ֆարմացիայի
ֆարմակոլոգիայի
ֆիզիկական դաստիարակության

 ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ
Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տում ու սու ցու մը կազ մա կերպ վում է 3 լե զու նե րով՝ հա-

յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն:  Մա գիստ րա տու րա յում կրթութ յան տևո ղութ յու նը 2 տա րի է:
 Մաս նա գի տա ցու մը՝ հան րա յին ա ռող ջութ յան մա գիստ րոս:
 Տե ղա ցի և  օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րը 2 տար վա ըն թաց քում ստա նում են խո րը գի-

տե լիք ներ հան րա յին ա ռող ջութ յան ո լոր տում:  Ֆա կուլ տետն ա վար տող նե րը կա րող են 
մաս նա գի տա նալ հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կերպ ման և  կա ռա վար ման, 
է պի դե մի ո լո գիա յի, հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ո լորտ նե րում: Ու սա նե լու ըն թաց քում մե ծ 
ու շադ րութ յուն է հատ կաց վում ու սա նող նե րի տե սա կան և  գործ նա կան հմտութ յուն նե րի 
ձեռք բեր մա նը:  Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տետն ա վար տած մա գիստ րո սը բարձ-
րա գույն մաս նա գի տա կան կրթութ յամբ մաս նա գետ է, ո վ կա րող է ծա վա լել իր մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յու նը հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռում, կա րող է անց-
կաց նել բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան վի ճա կի գնա հա տում և  մո նի թո րինգ, մշա կել ծրագ րեր 
հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման, բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան պահ պան ման վե րա-
բեր յալ, այդ ծրագ րե րը կի րա ռել գործ նա կա նում և գ նա հա տել դրանց արդ յու նա վե տու թյու-
նը:

 ՄԱ ՐԻ ՆԵ Գ ԵՎՈՐ ԳԻ  
ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ

հանրային առողջության
 ֆակուլտետի դեկան

առող ջա պա հա կան ի րա վունքի
 բժշ կա կան հո գե բա նութ յան
ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն ների
   հա մա ճա րա կա բա նութ յան
  հան րա յին ա ռող ջութ յան և  ա ռող-

ջա պա հութ յան
   հի գիե նայի և  է կո լո գիայի
   հոգե բու ժութ յան
 մաշ կա բա նութ յան և 

 սեռա վա րա կա բա նութ յան

   ռեա բի լի տո լո գիա յի, ֆի զիո թե րա-
պիա յի և  կու րորտո լո գիա յի
 ֆ թի զիատ րիայի
   սեք սո պա թո լո գիա յի կուրս

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Դեղագիտական ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Ուսման տևողությունը բակալավրիատում 
4 տարի է, մագիստրատուրայում` 2 տարի: Սովորողներն ուսումն ասիրում 
են ինչպես հիմն արար, այնպես էլ մասնագիտական առարկաներ: 
Ֆակուլտետում սովորում են տեղացի և արտասահմանցի ուսանողներ, 
ովքեր մասնագիտանում են դեղերի տեխնոլոգիայի, դեղագործության 
կառավարման, դեղագիտական քիմի այի և կլինիկական դեղագիտության 
ասպարեզներում: Ուսման ընթացքում լավ, գերազանց առաջադիմություն 
և գիտահետազոտական աշխատանքների նկատմամբ հետաքրքրություն 
ցուցաբերած ուսանողներին առաջարկվում է մասնագիտանալ 
դեղագիտության ավելի նեղ բնագավառներում: Մեծ ուշադրություն է 
դարձվում ուսանողների գործնական հմտությունների ձեռքբերմանը 
ուսումն ական և արտադրական պրակտիկաների ընթացքում:

ԲԱԳՐԱՏ ՋԱՆԻԿԻ
 ԵՆՈՔՅԱՆ

դեղագիտական ֆակ� լտետի 
դեկան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՖԱԿ: ԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԵԿԱՆԱՏՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋ: ԹՅԱՆ ՖԱԿ: ԼՏԵՏ

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿ: ԼՏԵՏ

Հիմն  ադր վել է 2011 թվականին։ 

Հիմն ադրվել է 1972-ին:
1977-ին ֆակուլտետն ավարտել 

են առաջին 25 դեղագետ-
շրջանավարտները:

 ՀԱՆ ՐԱ ՅԻՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏԻ ԱՄ ԲԻՈՆ ՆԵ ՐԸ

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՖԱԿ: ԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԵԿԱՆԱՏՆԵՐ

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿ: ԼՏԵՏ

ՍԱՄՎԵԼ ԳԱԼ: ՍՏԻ 
ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ռազմաբժշկական 
ֆակուլտետի դեկան

   Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետն ու նե ցել է բժշկա կան ծա ռա յութ յան կազ մա կերպ ման և 
 մար տա վա րութ յան ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժութ յան և  ռազ մա դաշ տա յին թե րա պիա-
յի ամ բիոն ներ, հա մա զո րա յին պատ րաս տութ յան, ռազ մա կան հի գիե նա յի ու ռազ մա կան 
հա մա ճա րա կա բա նութ յան, ռազ մա կան թու նա բա նութ յան, ճա ռա գայ թա բա նութ յան, բժշ-
կա կան պաշտ  պա նութ յան և  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի բժշկութ յան ցիկ լեր:
 Ներ կա պա հին ֆա կուլ տոտւմ գոր ծում են բժշկա կան ծա ռա յութ յան կազ մա կերպ ման և 

 մար տա վա րութ յան, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի բժշկութ յան և  ռազ մա կան թու նա բա-
նութ յան, ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժութ յան, ռազ մա դաշ տա յին թե րա պիա յի ամ բիոն նե ր 
և  հա մա զո րա յին պատ րաս տութ յան ցիկ լը: Բժշ կա կան ծա ռա յութ յան կազ մա կերպ ման և 
 մար տա վա րութ յան, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի բժշկութ յան և  ռազ մա կան թու նա բա-
նութ յան ամ բիոն ներն ու հա մա զո րա յին պատ րաս տութ յան ցիկ լը տե ղա կայ ված են ԵՊԲՀ 
վար չա կան մաս նա շեն քում, իսկ ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժութ յան, ռազ մա դաշ տա յին 
թե րա պիա յի ամ բիոն նե րը` ՀՀ ՊՆ կենտ րո նա կան կլի նի կա կան զին վո րա կան հոս պի տա-
լում:

Ֆա կուլ տե տը ստեղծ վել է 1994-ի մա յի սի 19-ի ՀՀ կա ռա վա րութ յան թիվ 232 ո րոշ մամբ՝ ԵՊԲՀ-ում 
գոր ծող բուժ ծա ռա յութ յան կազ մա կերպ ման և  էքս տրե մալ բժշկութ յան ամ բիո նի հի մքի վրա:

ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը ղե կա վա րել են՝ բ/ծ գնդա պետ Ս.Ս. Ե ղիկ յա նը (1994-
97թթ.), բժշկ. գիտ. թեկ., բ/ծ մա յոր Մ.Հ.  Թու ման յա նը (1997-98 թթ.), բժշկ. գիտ. թեկ., դո ցենտ, 

բ/ծ գնդա պետ Ա.Վ.  Ղա զար յա նը (1998-04 թթ.), բժշկ. գիտ. թեկ., դո  ցենտ, բ/ծ փոխգն դա պետ Դ.Ս. 
Մ խի թար յա նը (2004-08 թթ.), բժշկ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ս.Գ.  Գալստ յա նը (2011-ից առ այ սօր):

ԵՊԲՀ ՌԲՖ-ի ա ռա ջին դա սա խոս ներն են ե ղել` բ/ծ գնդա պետ ներ Տ.Ա.  Տեր-Ա վե տիկ յա նը, Մ.Գ. 
 Մար գար յա նը, Ս.Գ.  Գալստ յա նը, Ա.Ա. Ա վագ յա նը, բ/ծ փոխգն դա պետ ներ Լ.Պ. Ար տի  շչևը, Գ.Մ.  Սար կի սո վան, 

փոխգն դա պետ Ֆ.Ս.  Մու րադ յա նը, բ/ծ կա պի տան Կ.Վ.  Խա չուն  ցը, բ/ծ ա վագ լեյ տե նանտ Ռ.Հ.  Մեհ րաբ յա նը, 
դո ցենտ ներ Է.Ա.  Հա կոբ յա նը, Գ.Գ.  Վար դան  յա նը: Ն րանց մի ա հա մուռ ջան քե րով է կազ մա կերպ վել ու սումն  ա-
կան գործ ըն թա ցը:
ՌԲՖ-ի ըն դու նե լութ յու նը 1994-1995 թվականներին ի րա կա նաց վել է` ու սա նող ներ հա վա քագ րե լով ԵՊԲՀ բու-

ժա կան, ման կա բու ժա կան և  սանհի գիե նիկ ֆա կուլ տետ նե րի 5-րդ  կուր սե րից, իսկ 1996-ին` ա ռա ջին կուր սից:
եՊԲՀ-ի ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետն ու նե ցել է 453 շրջա նա վարտ, ո րոն ցից 30-ն  ա վար տել են գե րա զան-

ցութ յան դիպ լո մով: Ն րանց մե ծ մասն այ սօր ծա ռա յում են տար բեր զո րա մա սե րում, կենտ րո նա կան կլի նի կա-
կան զին վո րա կան և  կա յա զո րա յին հոս պի տալ նե րում, ՀՀ ԶՈՒ ռազ մաբժշ կա կան վար չութ յու նում, ինչ պես նաև 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում` որ պես զո րա մա սե րի բուժ ծա ռա յութ յան և  բուժ կե տե րի պե տեր, բժիշկ-մաս-
նա գետ ներ, դա սա խոս ներ, ՀՀ ԶՈՒ ռազ մա բժշ  կա կան վար չութ յան բա ժին նե րի սպա ներ և  ա վագ սպա ներ:
ՌԲՖ-ում պա հես տա զո րի սպա յի ծրագ րով ռազ մա կան և  ռազ մաբժշ կա կան կրթու թյուն ստա նում են նաև 

ԵՊԲՀ մյուս ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րը, ինչ պես նաև կլի նի կա կան օր դիա նա տոր նե րը:
ՌԲՖ-ի կուր սանտ ներն ու սուց ման ըն թաց քում անց նում են նաև կլի նի կա կան պրակ տի կա ՀՀ ՊՆ կենտ րո-

նա կան կլի նի կա կան, զին վո րա կան և Եր ևա նի կա յա զո րա յին հոս պի տա լում, զո րա յին ստա ժա վո րում` ՀՀ ԶՈՒ 
սահ մա նա մե րձ զո րա մա սե րում և  ու սումն  ա մար տա վա րա կան հա վաք ներ` ու սումն  ա կան զո րա մա սե րում, մաս-
նակ ցում են ՀՀ ԶՈՒ ռազ մա բժշկա կան ծա ռա յութ յան զո րա վար ժութ յուն նե րին և ՆԱՏՕ-ի և ՀԱՊԿ-ի կող մի ց 
կազ մա կերպ ված հա վաք նե րին:
 Ներ կա յումս ֆա կուլ տե տում ծա ռա յում են բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր՝ 1, բժշկա կան գի-

տութ յուն նե րի դոկ տոր՝ 1, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ` 2, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու ներ` 6, թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յան վրա են աշ խա տում` 2 դա սա խոսներ:
 Ֆա կուլ տե տի սպա յա կան, դա սա խո սա կան կազմն  ու կուր սանտ ներն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են ԵՊԲՀ 

հա սա րա կա կան կյան քին: ՌԲՖ-ն ս տեղ ծել և  կազ մա վո րել է զոհ  ված բժիշկ-ա զա տա մար տիկ նե րին նվիր-
ված լսա րան:  Ռազ մա հայ րե նա սի րա կան մի  ջո  ցա ռումն  ե րի շրջա նակ նե րում կուր սանտ ներն այ ցե լութ յուն-
ներ են կա տա րում Ե ռա բլուր և Մայր  Հա յաս տան հու շա հա մա լիր ներ:

ՌԱԶ ՄԱԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏԻ 
ԱՄ ԲԻՈՆ ՆԵՐԸ

բժշ կա կան ծա ռա յութ յան կազ մա կերպ ման և  մար տա վա րութ յան 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի բժշկութ յան և  ռազ մա կան թու նա բա նութ յան 
  ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժութ յան 
 ռազ մա դաշ տա յին թե րա պիա յի
 հա մա զո րա յին պատ րաս տութ յան ցիկլ
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Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում բարձր ո րա կա վո րում 
ու նե ցող բժիշկ նե րի, ստո մա տո լոգ նե րի և  դե ղա գետ նե րի 
պատ րաստ ման հա մար ԲՈւՀ-ում ի րա կա նաց վում են 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում սահ ման ված մաս-
նա գի տաց ման ձևե րը՝ ին տեր նա տու րա և կ լի նի կա կան 

օր դի նա տու րա:
Բ ժիշկ նե րի, ստո մա տո լոգ նե րի, դե ղա գետ նե րի, դե ղա-

գործ նե րի և  մի  ջին բու ժաշ խա տող նե րի հա մար ԲՈւՀ-ում 
կազ մա կերպ վում է շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան 
կրթութ յուն (ՇՄԿ):

աղետ նե րի բժշկութ յան 
ան գիոնև րո լո գիա յի
անես թե զիո լո գիա յի և  ին տեն սիվ 

թե րա պիա յի 
ան հե տաձ գե լի սրտա բա նութ յան 
  դի մած նո տա յին վի րա բու ժու-

թյան
էն դոկ րի նո լո գիա յի
էն դոս կո պիկ և  էն դոկ րին վի րա-

բու ժութ յան 
ընդ հա նուր և կրծ քա յին վի րա-

բու ժութ յան 
ըն տա նե կան և  վի րա բու ժա կան 

ստո մա տո լո գիա յի 
  թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի 

և  պա րօ դոն տո լո գիա յի
  թե րապև տիկ նեղ մաս նա գի-

տութ յուն նե րի 
կ լի նի կա կան ախ տո րոշ ման 

  հետ բու հա կան կրթութ յան ա ռող-
ջա պա հութ յան կա ռա վար ման և 
տն տե սա գի տութ յան 
  ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման
  ման կա բար ձութ յան և 

 գի նե կո լո գիա յի 
  ման կա կան ակ նա բու ժութ յան 
  մաշ կա վե նե րա բա նու թյան և 

 կոս մե  տո լո գիա յի 
 նեո նա տո լո գիա յի 
ն յար դա բա նութ յան
շ տապ օգ նութ յան և  ա ղետ նե րի 

բժշկութ յան
 սիրտա նո թա յին վի րա բու ժու-

թյան
սր տա բա նութ յան
վն  աս ված քա բա նութ յան և  օր թո-

պե դիա յի 
ու ռուց քա բա նութ յան

  քիթ-կո կորդ-ա կանջ հի վան դու-
թյուն նե րի 
օր թո պե դիկ և  օր թո դոն տիկ ստո-

մա տո լո գիա յի
պ լաս տիկ վի րա բու ժութ յան
 քույ րա կան գոր ծի կազ մա կերպ-

ման 
 ֆար մա կո լո գիա յի
ակ նա բու ժութ յան կուրս
այ լընտ րան քա յին բժշկութ յան 

կուրս
  հետ բու հա կան կրթութ յան ընդ-

հա նուր ստո մա տո լո գիա կան գոր ծու-
նեութ յան կուրս
 ման կա բու ժա կան նեղ մաս նա գի-

տութ յուն նե րի կուրս
ս պոր տա յին բժշկութ յան և 

 հաշ ման դա մա յին սպոր տի կրթա-
կան խումբ

2005-ին Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու-
տի կլի նի կա յի և  հետ դիպ լո մա յին կրթութ յան բաժ-

նի հի ման վրա հիմն  ադր վել է մաս նա գի տա կան 
ու սուց ման ֆա կուլ տե տը:

2007-ից այն վե րա կազ մա վոր վել է մաս նա գի տա կան 
և  շա րու նա կա կան կրթութ յան բաժ նի, ո րի հի ման վրա 
2011-ին հիմն  ադր վել է հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան ֆա կուլ տե տը։
Բժշ կա կան կադ րե րի պատ րաստ ման եր կա րատև 

ու բարդ գոր ծըն թա ցը մի օ րի նակ դարձ նե լու, ինչ պես 
նաև ու սումն  ա կան բա զա նե րի հզո րութ յու նը ռա ցիո նալ 
ձևով օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
2011-ի օ գոս տո սի 18-ի թիվ 1193-Ն ո րոշ ման հա մա ձայն 
ա կա դե մի  կոս Ս. Ավ դալ բեկ յա նի ան վան առող ջա պա-
հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի կրթա կան բա ղադ րի չը 
մի ա վոր վել է Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի կրթա կան հա մա-
կար գին:
 Ներ կա յումս ֆա կուլ տե տում մաս նա գի տա նում 

են 90 ին տեր ններ և 1.126 կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր ներ: 2014-ին կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց-
ներ են ան ցել 879 բժիշկ ներ ու դե ղա գետ ներ և 846 մի -
ջին բու ժաշ խա տող ներ ու դե ղա գործ ներ:

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
 ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ

ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ

 ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ Է Դ:  ԱՐ ԴԻ  
ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐ ՅԱՆ

հետբ� հական և շար� նակական 
կրթ� թյան ֆակ� լտետի դեկան
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Օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սու ցու մը կազ մա կերպ վում է 
հա յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն լե զու նե րով՝ընդ հա նուր 
բժշկութ յան, ս տո մա տո լո գիա կան,  դե ղա գի տա կա կան 
ֆակուլտետներում։
Ուս ման տևո ղութ յու նը ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-

տե տում 6 տա րի է, շրջա նա վարտ նե րը ստա նում են բու-
ժա կան գործ բժշկի ո րա կա վո րում, ստո մա տո լո գիա կան 
ֆա կուլ տե տում՝ 5 տա րի է՝ շնորհ վում է բժիշկ-ստո մա տո-
լո գի ո րա կա վո րում,  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տում՝ 5 
տա րի է՝ շնորհ վում է դե ղա գե տի ո րա կա վո րում:
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:
Ու սումն  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 է դարձ վում 
հա մալ սա րա նա կան, քա ղա քա յին և  հան րա պե տա կան 
կլի նի կա նե րում ու սա նող նե րի գործ նա կան հմտութ յուն-
նե րի ձեռքբեր մա նը:  Դա սե րի ըն թաց քում լայ նո րեն օգ-
տա գործ վում են ու սուց ման տեխ նի կա կան ժա մա նա կա-
կից մի  ջոց ներ:
Օ տա րերկր յա ու սա նող նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում 

են հա մալ սա րա նի գի տա կան, կրթա կան, մշա կու թա-
յին և մ յուս մի  ջո ցա ռումն  ե րին:  Դե կա նատն ա ջակ ցում 
է ու սա նող նե րի ազ գա յին և կ րո նա կան տո նե րին նվիր-
ված հան դի սութ յուն նե րի կազ մա կերպ մա նը, ծա վա լում 
ու սումն  ա մե  թո դա կան, գի տա կան, կազ մա կերպ չա կան 
և  այլ գոր ծու նեութ յուն, հա մա կար գում ամ բիոն նե րի և  
ու սա նող նե րի հետ տար վող ա մե  նօր յա աշ խա տանք նե րը:

Հիմն  ադր վել է 1957-ին։
Ա ռա ջին ու սա նող նե րը ե ղել են սփյուռ քա հա յեր՝ 

 Սի րիա յից,  Լի բա նա նից,  Հոր դա նա նից, Ե թով պիա-
յից, Ի րա նից, Ի րա քից,  Կիպ րո սից,  Բուլ ղա րիա յից: 

1985 -ից սկսվել է օ տա րազ գի ու սա նող նե րի ու սու ցումը 
ռու սե րեն լեզ վով՝ հնդիկ նե րի, ա րաբ նե րի, ի րան ցի նե րի և  
այլ ազ գութ յունների ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար: 2000-ից 
ու սու ցու մն  ի րա կա նաց վում է նաև անգ լե րեն լեզ վով:  Մինչ 
օրս դե կա նա տը տվել է 657 անգ լա լե զու, ա վե լի քան 2.000 
հա յա լե զու և  ռու սա լե զու շրջա նա վարտ ներ:
Ներ կա յումս օտա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա-

տի ու սա նող ներ են Հնդ կաս տա նի,  Սի րիա յի,  Լի բա նա նի, 
 Հոր դա նա նի, Ի րա նի, Ի րա քի,  Կա նա դա յի, ԱՄՆ-ի, ՌԴ-
ի,  Ղա զախս տա նի, Վ րաս տա նի,  Բե լոռու սի,  Մոլ դո վա յի, 
Ուկ րաի նա յի, Աբ խա զիա յի,  Մալ դիվ յան կղզի նե րի, Շ րի 
 Լան կա յի,  Մավ րի կիա յի 741 քա ղա քա ցի ներ:

ԱՆ ՆԱ Վ ԼԱ ԴԻ ՄԻ ՐԻ 
 ՍԱՐԳՍ ՅԱՆ

օտարերկրացիների 
� ս� ցման դեկան

ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ
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2015-Ը ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 2015-Ը ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ 

ԿԵՍԴԱՐՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻ ՏԱՐԻՆ ԷԿԵՍԴԱՐՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻ ՏԱՐԻՆ Է

Հոբելյանի առիթով լույս է տեսել Երևանի 
պետական բժշկական համալսարանի 

«Տարեկան հաշվետու գիտաժողով» գիտական 
հոդվածների ժողովածուն՝ նվիրված 

ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոնի 
կազմավորման 50-ամյակին, որը տպագրության 

է երաշխավորվել ԵՊԲՀ գիտակորդինացիոն 
խորհրդի կողմի ց:

50
է տեսել Երևանի 

կ



ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ԱԿ ՆԱՐԿ

Գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նը կազ մա վոր վել է 1992-ին` 
նախ կի նում գոր ծող կենտ րո նա կան գի տա հե տա զո տա կան 
լա բո րա տո րիա յի (1964թ.) հիմ քի վրա՝ իր մե ջ նե րա ռե լով նաև 
գի տա կազ մա կեր պա կան (1971թ.) և գի տաբժշ կա կան ին ֆոր մա-
ցիա յի (1972թ.) բա ժին նե րը:
Բժշ կա գի տութ յան զար գաց ման, լա բո րա տոր հե տա զո տութ-

յուն նե րի հա մար տե սա կան և փոր ձա րա րա կան բա զա ստեղ ծե-
լու, ինչ պես նաև Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի 
ամ բիոն նե րի գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը պլա-
նա վոր ված և կազ մա կերպ ված ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով 
ԽՍՀՄ նա խա րար նե րի խորհր դի ո րոշ մամբ և ՀԽՍՀ ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան հրա մա նով՝ 1964 թվա կա նին 
կազ մա վոր վեց ԵՊԲԻ կենտ րո նա կան գի տա հե տա զո տա կան 
լա բո րա տո րիան (ԿԳՀԼ), ո րը հե տա գա յում վե րաձ ևա կերպ վեց 
և ներ կա յումս կոչվում է ԵՊԲՀ գի տա հե տա զո տա կան կենտ-
րո ն (ԳՀԿ): 
ԿԳՀԼ-ի առջև դրվել են մի  քա նի հիմն  ա կան գի տա կազ մա-

կերպ չա կան խնդիր ներ՝ հե տա զո տութ յան ժա մա նա կա կից և 
տե ղե կատ վա կան մե  թոդ նե րի յու րա ցում և ներդ րում, ինս տի-
տու տի աշ խա տա կից նե րին ինք նու րույն հե տա զո տութ յուն նե րի 
հա մար աշ խա տան քա յին տե ղե րի տրա մադ րում, գի տա մե  թո-
դա կան օգ նութ յան տրա մադ րում, հա մա տեղ հա մա լիր գի-
տա կան ու սումն  ա սի րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում ամ բիոն նե-
րի, ար տա սահ ման յան, ԽՍՀՄ և ՀՀ ա ռա ջա տար գի տա կան 
կենտ րոն նե րի հետ: 
ԿԳՀԼ-ի գոր ծու նեութ յան սկզբնա կան ժա մա նա կաշր ջա նում 

սե փա կան տա րած քա յին բա զա յի բա ցա կա յութ յան պատ ճա-
ռով նո րաս տեղծ լա բո րա տո րիա նե րը տե ղա կայ վե ցին ո րոշ 
տե սա կան (ֆի զիո լո գիա, ախ տա բա նա կան ֆի զիո լո գիա, ա նա-
տո մի ա, կեն սա քի մի ա) ամ բիոն նե րում, ո րոնք ի րա կա նաց նում 
էին հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ ամ բիոն նե րի կող մի ց ըն-
դուն ված գի տա կան թե մա նե րի շրջա նակ նե րում: 
ԿԳՀԼ կա ռուց ված քա յին և գի տա կազ մա կերպ չա կան գոր ծու-

նեութ յան զգա լի դրա կան տե ղա շար ժեր ի րա կա նա ցան սկսած 
1972-ից, երբ լա բո րա տո րիա յի ղե կա վա րու մը ստանձ նեց Դ. Ն. 
Խու դա վերդ յա նը:
Բժշ կա կան ինս տի տու տի նոր, լա բո րա տոր մաս նա շեն քի շա-

հա գործ ման շնոր հիվ այն տեղ տե ղա կայ վե ցին ԿԳՀԼ լա բո-
րա տո րիա նե րը: Հաս տատ վեց ԿԳՀԼ նոր կա ռուց ված քը, ո րի 
շնոր հիվ կազ մա վոր վե ցին նոր լա բո րա տո րիա ներ, ձեռք բեր-
վե ցին և տե ղադր վե ցին ժա մա նա կա կից հե տա զո տա կան սար-
քա վո րումն  եր, ա ռաջ քաշ վեց, հիմն  ա վոր վեց և հաս տատ վեց 
ընդ հա նուր գի տա կան ուղ ղութ յուն, ո րո շա կիաց վե ցին ԿԳՀԼ 
կազ մա կերպ չա կան սկզբունք նե րը և գոր ծու նեութ յան ձևե րը: 
ԿԳՀԼ բա զա յում գոր ծում էին նեյ րոէն դոկ րի նա յին փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րի ֆի զիո լո գիա յի լա բո րա տո րիան (վա րիչ՝ Դ.Ն. 
Խու դա վերդ յան), մոր ֆո լո գիա յի և  է լեկտ րո նա յին մի կ րոս կո-
պիա յի լա բո րա տո րիան (վա րիչ՝ Ա.Վ. Զիլֆ յան), ի մու նո լո գիա-
յի լա բո րա տո րիան (վա րիչ՝ Վ.Ա. Շե կո յան), ախ տա բա նա կան 
ֆի զիո լո գիա յի լա բո րա տո րիան (վա րիչ՝ Վ.Ա. Մար տի րոս յան), 
կեն սա քի մի ա յի լա բո րա տո րիան (վա րիչ՝ Լ.Մ. Մեժ լում յան), 
կեն սա ֆի զի կա յի լա բո րա տո րիան (վա րիչ՝ Գ.Գ. Արծ րու նի), ռա-
դիոի զո տո պա յին մե  թոդ նե րի լա բո րա տո րիան (վա րիչ՝ Ռ.Ս. 

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Հոկտեմբեր 2015 N 13-14 (1324-1325)
ի ի
24



Բաբ լո յան), մո լե կու լա յին կեն սա բա նութ յան լա բո րա տո րիան 
(վա րիչ՝ Ա.Ա. Են գի բար յան): 
Միա ժա մա նակ ո րոշ ա ռա ջա տար ամ բիոն նե րի հատ կաց վե-

ցին հաս տիք ներ Հա յաս տա նի հա մար ար դիա կան խնդիր նե րի 
մշակ մանն ուղղ ված լա բո րա տո րիա նե րի ստեղծ ման հա մար՝ 
պար բե րա կան հի վան դութ յան հե տա զոտ ման լա բո րա տո րիա 
(վա րիչ՝ Ա.Ա. Այ վազ յան), ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի հի գիե-
նա յի լա բո րա տո րիա (վա րիչ՝ Գ.Գ. Նի կո ղոս յան), է պի դե մի ո լո-
գիա յի և  ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի լա բո րա տո րիա (վա-
րիչ՝ Կ.Մ. Դեղ ձուն յան): 
ԿԳՀԼ տնօ րեն Դ.Ն. Խու դա վերդ յա նի և լա բո րա տո րիա նե-

րի վա րիչ նե րի բարձր կազ մա կերպ չա կան ու նա կութ յուն նե րի 
և  ակ տիվ գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ հնա րա վոր դար ձավ կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ԿԳՀԼ-ն վե րա ծել հզոր գի տա կան 
ստո րա բա ժան ման, ո րում հա վա քագր վել էին հե ռան կա րա յին 
ե րի տա սարդ աշ խա տա կից ներ: Այն հա գե ցած էր նո րա գույն 
սար քա վո րումն  ե րով և ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րով, ինչն էլ 
թույլ տվեց հե տա գա տա րի նե րի ըն թաց քում հա ջո ղութ յամբ 
ի րա կա նաց նել ԿԳՀԼ առջև դրված խնդիր նե րը:
Ա ռա ջադր ված խնդիր նե րի ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր դար-

ձավ նաև « Հի վան դութ յուն նե րի մո դե լա վո րում, դրանց հե տա-
զոտ ման ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րի մշա կում և ներդ րում, 
զար գաց ման նեյ րո հու մո րալ մե  խա նիզմն  ե րի ու սումն  ա սի րում 
և դ րանց ախ տած նա յին թե րա պիա» ԿԳՀԼ հա մա պա տաս-
խան գի տա կան ուղ ղութ յան ա ռա ջադր ման և հաս տատ ման 
շնոր հիվ: Այս ուղղ վա ծութ յան շրջա նակ նե րում ԿԳՀԼ անձ նա-
կազ մը ներգ րավ ված էր «Օր գա նիզ մի  տար բեր հա մա կար գե րի 
գոր ծու նեութ յան մե ջ հոր մո նալ հա մա կար գի կող մի ց կալ ցիում-
ֆոս ֆո րա յին նյու թա փո խա նա կութ յան կար գա վոր ման դե րը 
նոր մա յում և պա թո լո գիա յում» վեր նագ րով ինք նու րույն թե մա-
յի կա տար ման մե ջ: Նշ ված խնդիր նե րի լու ծումն  ի րա կա նաց-
վում էր ինչ պես ինս տի տու տի ամ բիոն նե րի, այն պես էլ նախ կին 
ԽՍՀՄ մի  շարք ա ռա ջա տար ԳՀԻ-նե րի հետ հա մա լիր աշ խա-
տան քի մի  ջո ցով (ԽՍՀՄ ԲԳԱ ընդ հա նուր պա թո լո գիա յի և 
պա թո լո գիա կան ֆի զիո լո գիա յի ինս տի տուտ, ԽՍՀՄ ԱՆ էն-
դոկ րի նո լո գիա յի ինս տի տուտ, ԽՍՀՄ ԲԳԱ Ն.Ֆ. Գա մա լեա յի 
ան վան է պի դե մի ո լո գիա յի և ման րէա բա նութ յան ինս տի տուտ, 
ԽՍՀՄ ԳԱ ի մու նո լո գիա յի ինս տի տուտ, ԽՍՀՄ ԳԱ ֆիզ քի-
մի ա յի ինս տի տուտ, ԽՍՀՄ ԳԱ Սե չե նո վի ան վան է վոլ յու ցիոն 
ֆի զիո լո գիա յի և կեն սա քի մի ա յի ինս տի տուտ, ուկ րա նիա կան 
ԽՍՀ ԳԱ ֆի զիո լո գիա յի ինս տի տուտ և  այլն):
Վե րը նշված թե մա յի շրջա նակ նե րում ԿԳՀԼ անձ նա կազ մի  

եր կար տա րի նե րի արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե-
րը ի րենց ար տա ցո լումն  են գտել հայ րե նա կան և մի  ջազ գա յին 
հե ղի նա կա վոր գի տա կան հան դես նե րում մի  շարք հիմն  ա րար 
հրա տա րա կութ յուն նե րի ձևով, ինչ պես նաև 4 դոկ տո րա կան 
և 17 թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սա կան աշ խա տանք նե րում, 
ո րոնք կա տար վել են Դ.Ն. Խու դա վերդ յա նի գի տա կան ղե կա-
վա րութ յամբ: Կազ մա կերպ վել է գի տա ժո ղով, ո րի նյու թե րը 
տպագր վել են « Հար վա հա նաձև գեղ ձի ֆի զիո լո գիա և պա թո-
լո գիա» մո նո թե մա տիկ ժո ղո վա ծո ւում (խմբա գիր՝ Դ. Խու դա-
վերդ յան): Տ պագր վել է 3 մե  նագ րութ յուն: Այս տա րի նե րի ըն-
թաց քում գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին զու գա հեռ 
մե ծ աշ խա տանք է ի րա կա նաց վել նաև գի տա ման կա վար ժա-
կան կադ րե րի պատ րաստ ման ուղ ղութ յամբ:
Դ. Խու դա վերդ յա նի գի տա կան գոր ծու նեութ յան շրջա նա կը և 

ն րա ղե կա վա րութ յամբ կա տար ված աշ խա տանք ներն ընդգր-
կում են ժա մա նա կա կից տե սա կան բժշկութ յան այն պի սի հիմ-
նա րար աս պեկտ ներ, ինչ պի սիք են ռիթ մա գեն է լեկտ րա գե նե զի 
նյար դա հու մո րալ կար գա վո րու մը, ու ղե ղի մի ո գեն ակ տի վու-
թյու նը և ցն ցու մա յին ռեակ տի վութ յու նը, նյար դա յին, սիր տա-
նո թա յին, ի մու նա յին և  օր գա նիզ մի  այլ հա մա կար գե րի վրա՝ 
նոր մա յում և պա թո լո գիա յում, կալ ցիում-ֆոս ֆոր կար գա վո րող 
հոր մոն նե րի ազ դե ցութ յան բջջա մո լե կու լա յին մե  խա նիզմն  ե րը, 
ֆի զիո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի մա թե մա տի կա կան մո դե լա-
վո րու մը, սթրե սը և դ րա ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը զար գաց-
ման պրե նա տալ շրջա նում և  այլն:  
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Սկզբ նա կան շրջա նում ԿԳՀԼ-ն կազմ ված էր ա ռան ձին, 
տար բեր ամ բիոն նե րում տե ղա կայ ված գի տա հե տա զո տա-
կան խմբե րից, ո րոնց աշ խա տա կից նե րը զբաղ վում էին տար-
բեր գի տա հե տա զո տա կան թե մա նե րի ու սումն  ա սի րութ-
յամբ: Լա բո րա տո րիա յի կա ռուց ված քում կազ մա կեր պա կան 
էա կան տե ղա շար ժեր կա տար վե ցին 1972-ից հե տո՝ Դ. Խու-
դա վերդ յա նի ղե կա վա րութ յան օ րոք: Կազ մա կերպ վե ցին 
ԿԳՀԼ-ի կենտ րո նաց ված և  ո րակ յալ կադ րե րով հա մալր ված 
ստո րա բա ժա նումն  եր (փոր ձա րա րա կա ն ախ տա բա նու թյան, 
նյար դաէն դոկ րին փո խազ դե ցութ յուն նե րի, կեն սա քի մի ա-
յի, ձևա բա նութ յան և  է լեկտ րո նա յին մի կ րոս կո պիա յի, ի մու-
նա բա նութ յան և կեն սա ֆի զի կա յի լա բո րա տո րիա ներ), 
ո րոնք տե ղա վոր վե ցին լա բո րա տոր մաս նա շեն քում՝ որ պես 
մի աս նա կան գի տա հե տա զո տա կան մի ա վո րում: Դ. Խու-
դա վերդ յա նի և ԿԳՀԼ-ի աշ խա տա կից նե րի  կող մի ց հսկա-
յա կան աշ խա տանք է կա տար վել նշված լա բո րա տո րիա նե-
րի ստեղծ ման, դրանք անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն  ե րով ու 
ռեակ տիվն  ե րով ա պա հո վե լու և հե տա զո տութ յուն նե րի գի-
տա մե  թո դա կան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու ուղ ղութ յամբ: 
Հա մալ սա րա նի ամ բիոն նե րին գի տա խորհր դատ վա կան և 
մե  թո դա կան օգ նութ յուն ցույց տա լուց բա ցի ԿԳՀԼ-ն զ բաղ-
վել է նաև ինք նու րույն գի տա հե տա զո տա կան խնդիր նե րով 
(նոր մալ և  ախ տա բա նա կան վի ճա կում հար վա հա նաձև 
գեղ ձի դե րի ու սումն  ա սի րութ յուն): Վեր ջի նիս եր կա րամ յա 
ու բազ մա կող մա նի ու սումն  ա սի րութ յան արդ յուն քը ե ղան Դ. 
Խու դա վերդ յա նի դոկ տո րա կան և 7 թեկ նա ծո ւա կան ա տե-
նա խո սութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 
մո նո թե մա տիկ 2 ժո ղո վա ծո ւի, 2 մե  նագ րութ յան, բազ մա-
թիվ հոդ ված նե րի հրա տա րա կու մը և  ու սումն  ա սի րութ յան 
արդ յունք նե րի ներդ րու մը գործ նա կան ա ռող ջա պա հութ յան 
մե ջ: Հի պո պա րա թի րեո զի պրոբ լե մի ց բա ցի ԿԳՀԼ-ում այդ 
տա րի նե րին կա տար վել են նաև հիմն  ա րար հե տա զո տու-
թյուն ներ է լեկտ րաս տա տիկ դաշ տե րի կեն սա բա նա կան ակ-
տի վութ յան ու սումն  ա սիր ման, ինչ պես նաև մար դու և կեն-
դա նի նե րի ախ տա բա նութ յան մե ջ մի  կոպ լազ մա նե րի դե րի 
բա ցա հայտ ման ուղ ղութ յամբ: 
1982-ին ԿԳՀԼ-ն հա մալր վեց նոր՝ ռա դիոի զո տո պա յին և 

ռա դիոի մու նա յին մե  թո դով հե տա զո տութ յուն նե րի լա բո րա-
տո րիա յով: Լա բո րա տո րիա յի ստեղծ ման գոր ծում զգա լի 
կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք ներ կա տա րեց Ռ.Ս. Բաբ-
լո յա նը: 
1983-ին ԽՍՀՄ գի տութ յան և տեխ նի կա յի պե տա կան կո-

մի  տեի (ԳՏՊԿ) ո րոշ մամբ ԿԳՀԼ-ի բա զա յի վրա կազ մա-
կերպ վեց քրո նո կեն սա բա նութ յան և ք րո նոախ տա բա նու-
թյան լա բո րա տո րիա (վա րիչ՝ կ.գ.թ. Ռ.Ա. Բաղ դա սար յան), 
ո րի նպա տակն էր օր գա նիզ մի  մի  շարք ֆի զիո լո գիա կան 
ցու ցա նի շե րի (է լեկտ րո լիտ ներ, մի կ րո տար րեր, հոր մոն ներ, 
թթվա հիմն  ա յին հա վա սա րակշ ռութ յուն և  այլն) քրո նո կեն-
սա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա բա ցա-
հայ տել ե րի կամն  ե րի ռիթ մի կ գոր ծու նեութ յու նը ձևա վո րող 
մե  խա նիզմն  ե րը և մ շա կել ե րի կա մա յին ան բա վա րա րութ յան 
վաղ հայտ նա բեր ման ու բուժ ման նոր մե  թոդ ներ:
1983-ին Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի 

ԿԳՀԼ-ն նե րառ վեց ա ռաջ նա յին գի տա կան հիմն  ար կու-
թյուն նե րի ցան կում, ո րոնց գոր ծու նեութ յու նը հա մա կար-
գում էր նախ կին ԽՍՀՄ գի տութ յան և տեխ նի կա յի պե տա-
կան կո մի  տեն (ԳՏՊԿ): 
ԿԳՀԼ-ի գոր ծու նեութ յան մե ջ զգա լի դրա կան տե ղա շար-
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ժեր ե ղան բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Ա. Զիլֆ յա նի ղե կա վա րութ յան 
տա րի նե րին: ԿԳՀԼ-ի կազ մի  մե ջ մտան գյու ղի սո ցիալ հի-
գիե նիկ պրոբ լեմն  ե րի լա բո րա տո րիան (ղե կա վար՝ ԽՍՀՄ 
պե տա կան մրցա նա կի դափ նե կիր, Ռու սաս տա նի ԲԳԱ 
թղթա կից-ան դամ Ա.Պ. Հայ րի յան), ստեղծ վե ցին ԿԳՀԼ-ի 
է լեկտ րո նա յին հաշ վո ղա կան կենտ րո նը, գլխու ղե ղի ա նո-
թա յին ախ տա բա նութ յան (ղե կա վար՝ բ.գ.դ., պրո ֆե սոր 
Գ.Գ. Բա կունց) և  ե րե խա նե րի ու դե ռա հաս նե րի տե սո ղու-
թյան պահ պան ման (ղե կա վար՝ բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Ա.Ա. Շա-
քար յան), ինչ պես նաև լիմ ֆո կին նե րի կեն սա բա նա կան ակ-
տի վութ յան ու սումն  ա սիր ման (ղե կա վար՝ բ.գ.դ., պրո ֆե սոր 
Ա.Վ. Զիլֆ յան) լա բո րա տո րիա նե րը: Դ րա հետ կապ ված՝ 
էա պես փոխ վեց նաև ԿԳՀԼ-ում կա տար վող հե տա զո տու-
թյուն նե րի հիմն  ա կան գի տա կան ուղղ վա ծութ յու նը: 
ԽՍՀՄ գի տութ յան և տեխ նի կա յի պե տա կան կո մի  տեի 

ո րոշ մամբ 1983-ին ԿԳՀԼ-ում կազ մա վոր վեց նոր կա ռուց-
ված քա յին ստո րա բա ժա նում՝ քրո նո կեն սա բա նութ յան և 
ք րո նոախ տա բա նութ յան լա բո րա տո րիան, ո րը ղե կա վա րում 
էր կ.գ.թ. Ռ.Ա. Բաղ դա սար յա նը: Ն րա ղե կա վա րութ յամբ 
ի րա կա նաց վե ցին նոր մա յում և մի  շարք նեֆ րո լո գիա կան 
հի վան դութ յուն նե րի դեպ քե րում ե րի կամն  ե րի ցիր կա դա յին 
ռիթ մե րն ու սումն  ա սի րող բազ մապ լա նա յին հե տա զո տու-
թյուն ներ:
1984-ից սկսվել և  այ սօր էլ շա րու նակ վում են սրտա նո թա-

յին, ներ զա տա կան և  ի մուն հա մա կար գե րի գոր ծու նեու թյան 
կար գա վոր ման գոր ծում լիմ ֆո ցիտ նե րի կեն սա գոր ծու-
նեութ յան ար գա սիք նե րի կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յան 
և դե րի բա ցա հայտ ման ուղ ղութ յամբ կա տար ված հե տա զո-
տութ յուն նե րը: Այս հիմն  ախն դի րը մտնում էր ԽՍՀՄ ԳՏՊԿ 
կող մի ց ղե կա վար վող և ֆի նան սա վոր վող ա ռա ջա տար 
թե մա նե րի ցան կի մե ջ: Նախ կի նում ԿԳՀԼ-ի կող մի ց ի րա-
կա նաց վում էր ԳՏՊԿ-ի հանձ նա րա րա կա նով կա տար վող 
հինգ թե մա, ո րը և հիմք հան դի սա ցավ ԿԳՀԼ-ն ֆի նան սա-
վոր ման նոր հա մա կար գի փո խադ րե լուն (վար ձատ րութ յան 
ա ռա ջին կարգ):
ԳՏՊԿ-ի կող մի ց ա ռա ջադր ված թե մա նե րից բա ցի ԿԳՀԼ-

ում շա րու նակ վում էին աշ խա տանք նե րը մար դու և կեն-
դա նի նե րի ախ տա բա նութ յան մե ջ մի  կոպ լազ մա նե րի դե րի 
(ղե կա վար՝ բ.գ.թ. Ռ.Ս. Հով սեփ յան), ինչ պես նաև է լեկտ-
րոս տա տիկ դաշ տե րի կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յան (ղե-
կա վար՝ կ.գ.թ. Գ.Գ. Արծ րու նի) ու սումն  ա սիր ման ուղ ղու-
թյամբ: Ներդր վում էին պրե պա րա տիվ կեն սա քի մի ա յի նոր 
մե  թոդ ներ (ղե կա վար՝ բ.գ.դ. Ց.Մ. Սուջ յան), շա րու նակ վում 
էին ի մու նա բա նութ յան (ղե կա վար՝ բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Խ.Ս. 
Սա յադ յան) և ռա դիոի զո տո պա յին վեր լու ծութ յան (ղե կա-
վար՝ կ.գ.թ. Ռ.Ս. Բաբ լո յան) ուղ ղութ յամբ կա տար վող աշ-
խա տանք նե րը:
1992-ից ԿԳՀԼ-ն վե րա կազ մա վոր վել է գի տա հե տա զո տա-

կան կենտ րո նի (ԳՀԿ) և գոր ծում է հա մալ սա րա նում որ պես 
ինք նու րույն ստո րա բա ժա նում: Վեր ջին 15 տա րի նե րի ըն-
թաց քում ԵՊԲՀ ԳՀԿ-ի կո լեկ տի վը կա տա րում է գի տա կան 
ծրագ րեր՝ նպա տա կաուղղ ված նոր մա յում և մի  շարք հի-
վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ լիմ ֆո կին նե րի կեն սա բա նա-
կան դե րի ու սումն  ա սիր մա նը: 
ԳՀԿ-ն մի ա ժա մա նակ գի տա մե  թո դա կոն օգ նութ յան օ ջախ 

է հա մալ սա րա նի ամ բիոն նե րի աշ խա տա կից նե րի և  ու սա-
նո ղութ յան հա մար: ԳՀԿ-ի բա զա յի վրա կա տար վել են դոկ-
տո րա կան 8 և թեկ նա ծո ւա կան 24 ա տե նա խո սութ յուն: 
2002-ին ԳՀԿ-ում ի րա կա նաց վել են կա ռուց ված քա յին վե-

րա փո խումն  եր, ընդ լայն վել են ստո րա բա ժա նումն  ե րը: Այժմ 
ԳՀԿ-ում գոր ծում են ընդ հա նուր ախ տա բա նութ յան, կեն-
սա ֆի զի կա յի և կեն սա քի մի ա յի, ք րո նո կեն սա բա նութ յան 
և ք րո նոախ տա բա նութ յան, ման կա կան ակ նա բու ժութ յան, 
ու ղե ղա յին ար յան շրջա նա ռութ յան ֆար մա կո լո գիա յի, հան-
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 Կենտ րո նը ղե կա վա րել են ան վա նի գիտ նա-
կան ներ Ա.Գ.  Բա զարջ յա նը (1964-68թթ.), Ջ.Մ. 
Ա վագ յա նը (1969-71թթ.), Դ.Ն.  Խ�  դա վերդ յա նը 
(1972-84թթ.), Ա.Վ.  Զիլֆ յա նը (1984-2004թթ.), 
Ս.Պ.  Քո չար յա նը (2004թ.), Գ.Գ. Արծ ր�  նին 

(2005-06թթ.):  
Կենտ րոնն այժմ ղե կա վա ր� մ է ՀՀ գի տ� թ յան 

վաս տա կա վոր գոր ծիչ Ա.Վ.  Զիլֆ յա նը:
ԳՀԿ կազ մա վոր ման տար բեր փ�  լեր� մ 

կենտ րո նի տնօ րեն նե րը, լա բո րա տո րիա նե-
րի ղե կա վար ներն �  աշ խա տա կից նե րը ի րենց 

ներդ ր� մն  են 
�  նե ցել հա մալ սա րա նի գի տա ման կա վար ժա-
կան և  հա սա րա կա կան գոր ծ�  նե� թ յան մե ջ և  
այժմ էլ շա ր�  նա կ� մ են ակ տի վո րեն մաս նակ-

ցել այդ աշ խա տանք նե րին:

Պ րո ֆե սոր Դ րաս տա-
մատ  Խ�  դա վերդ յա նը 
հան դի սա ն� մ է հան-
րա ճա նաչ մաս նա գետ 
նյար դաէն դոկ րի նո լո-
գիա յի աս պա րե զ� մ: 
1972 թվականին Դ. 
 Խ�  դա վերդ յա նը, դե ռևս 
լի նե լով գի տ� թ յ� ն նե-
րի թեկ նա ծ�  և գլխա-
վո րե լով ինս տի տ�  տի 
նո րաս տեղծ ԿԳՀԼ-ն , 
ա ռաջ քա շեց և հիմն  ա վո րեց տար բեր ֆի զիո լո գիա-
կան հա մա կար գե րի գոր ծ�  նե� թ յան մե  խա նիզմն  ե-
ր� մ կալ ցի� մ-կար գա վո րիչ սպե ցի ֆիկ հոր մո նալ 
հա մա կար գի դե րի �  ս� մն  ա սիր ման անհ րա ժեշ տ� թ-
յ� նն �  ար դիա կա ն� թ յ�  նը:
ՀՀ գի տ� թ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր 

Դ.  Խ�  դա վերդ յա նը 1984 թվա կա նից մի նչ օրս ղե կա-
վա ր� մ է նոր մալ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նը: 1989-92 
թվականներին  հան դի սա ցել է գի տ� թ յան գծով պրո-
ռեկ տոր:
ԿԳՀԼ տնօ րեն Դ.  Խ�  դա վերդ յա նի և 

 լա բո րա տո րիա նե րի վա րիչ նե րի բարձր կազ մա կերպ-
չա կան �  նա կ� թ յ� ն նե րի և  ակ տիվ գոր ծ�  նե� թ յան 
շնոր հիվ հնա րա վոր դար ձավ կարճ ժա մա նա կա-
հատ վա ծ� մ ԿԳՀԼ-ն  վե րա ծել հզոր գի տա կան ստո-
րա բա ժան ման, ո ր� մ հա վա քագր վել էին հե ռան կա-
րա յին ե րի տա սարդ աշ խա տա կից ներ: Այն հա գե ցած 
էր նո րա գ� յն սար քա վո ր� մն  ե րով և  ժա մա նա կա կից 
մե  թոդ նե րով, ինչն էլ թ� յլ տվեց հե տա գա տա րի նե-
րի ըն թաց ք� մ հա ջո ղ� թ յամբ ի րա կա նաց նել ԿԳՀԼ 
առջև դրված խնդիր նե րը:

  Դ ՐԱՍ ՏԱ ՄԱՏ 

 ՆԱ ՀԱ ՊԵ ՏԻ

ԽՈՒԴԱ ՎԵՐԴ ՅԱՆ

րա յին ա ռող ջութ յան և  է կո լո գիա յի   լա բո րա տո րիա նե րը:
ԵՊԲՀ ԳՀԿ-ի կո լեկ տիվն  ի րա կա նաց րել է նաև ծրագ-

րեր՝ հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րով.
«Ցի տո կին նե րի դե րը օր գա նիզ մի  ին տեգ րա տիվ գոր ծու-

նեութ յան մե ջ» (գի տա կան ղե կա վար՝ Ա.Վ. Զիլֆ յան),
«ՀՀ գյու ղա կան բնակ չութ յան ա ռող ջա պա հութ յան 

կազ մա կեր պու մը», «ՀՀ գյու ղա կան վայ րե րի և քա ղա քի 
բնակ չութ յան սո ցիալ և բժշ կա կան, է կո լո գիա կան հե րոն-
տո լո գիա կան պրոբ լեմն  ե րը» (մի նչև 2004-ը գի տա կան ղե-
կա վարն է ե ղել ՌԴ ԲԳԱ թղթա կից-ան դամ, բ.գ.դ. ԽՍՀՄ 
պե տա կան մրցա նա կի դափ նե կիր Ա.Պ. Հայ րի յա նը),
«Է լեկտ րաս տա տիկ դաշ տի կեն սա բա նա կան ակ տի վու-

թյան մե  խա նիզմն  ե րը» (ղե կա վար՝ ԳՀԿ-ի կեն սա ֆի զի-
կա յի և մո լե կուլ յար կեն սա բա նութ յան լա բո րա տո րիա յի 
վա րիչ, կ.գ.դ. Գ.Գ. Արծ րու նի),
եր կակն յա փո խազ դե ցութ յուն նե րը նոր մա յում և  ախ-

տա բա նա կան վի ճակ նե րում, ա ճող կար ճա տե սութ յուն. 
սպի տա կու ցա թա ղան թա յին մե  խա նիզմն  եր և բուժ ման 
սկզբունք նե րը, աս տիգ մա տիզ մով աչ քի ռեֆ րակ տո գե նե-
զը, ֆունկ ցիո նալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, բուժ ման 
և շտկ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը (գի տա կան ղե կա վար՝ 
պրո ֆե սոր Ա.Ա. Շա քար յան): 
2005-ից ԳՀԿ-ում ի րա կա նաց վում է կրթութ յան և գի տու-

թյան նա խա րա րութ յան՝ պայ մա նագ րա յին ֆի նան սա վոր-
վող 12 թե մա, որ տեղ ընդգրկ ված է 35 աշ խա տա կից: 18 
աշ խա տա կից ներգ րավ ված են բա զա յին ֆի նան սա վոր-
վող ընդ հա նուր հա մալ սա րա նա կան թե մա յի կա տար ման 
մե ջ:  
2011-ից նախ կին ռեկ տոր Դ. Դու ման յա նի ա ջակ ցութ-

յամբ վե րա կազ մա վոր վել են ԵՊԲՀ ԳՀԿ չորս լա բո րա-
տո րիա նե րը՝ մոր ֆո լո գիա կան, ի մու նա ֆեր մե ն տա յին, 
կեն սա քի մի ա կան և կեն սա ֆի զի կա կան, շրջա կան մի -
ջա վայ րի հի գիե նա յի և թու նա բա նութ յան հե տա զո տութ-
յուն նե րի լա բո րա տո րիա նե րը՝ որ պես հա մալ սա րա նի կա-
ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նումն  եր: 
ՀՀ ԿԳՆ գի տութ յան կո մի  տեի կող մի ց ֆի նան սա վոր վող 

ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վում է գի տա կան 
գոր ծու նեութ յուն, որ տեղ ի րենց ներդ րումն  ու նեն նաև 
ԳՀԿ շուրջ չորս տասն յակ աշ խա տա կից ներ: 
Իր գոր ծու նեութ յան վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն թաց քում 

ԳՀԿ-ն  ա ռանձ նա հա տուկ մո տե ցում է ցու ցա բե րում ե րի-
տա սարդ գիտ նա կան նե րին և  ու սա նող նե րին փոր ձա րա-
րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ծրագ րա վոր ման, ի րա-
կա նաց ման տեխ նի կա յի տի րա պետ ման, մե  թո դա կան 
հմտութ յուն նե րի յու րաց ման գոր ծըն թա ցում:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Մ. Նա-

րի ման յա նը ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ նում 
դեռևս ու սա նո ղա կան նստա րա նից ա պա գա բժիշկ նե րին 
հե տա զո տա կան և գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք-
նե րում ներգ րա վե լու ծրագ րե րին: Այդ տե սանկ յու նից ու-
սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան ա ջակ ցութ յամբ 
ԳՀԿ-ի լա բո րա տո րիա նե րում ի րա կա նաց վող հե տա զո-
տա կան աշ խա տանք նե րում ներգ րավ վում են տար բեր 
կուր սե րի ու սա նող ներ: Ն րանց հե տա զո տա կան աշ խա-
տան քի ո րո շա կի հմտութ յուն նե րի ձեռք բե րե լուց հե տո 
կազմ վում են ու սա նո ղա կան գի տա կան ծրագ րեր, ո րոնք 
ճա նա պարհ են հար թում նրանց ինք նու րույն հե տա զո-
տա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար: 
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Թ ե կ  ն ա  ծ ո  ւ ա  կ ա ն 
ա տե նա խո սութ յու նը 
պաշտ պա նե լ� ց հե տո 
սկսել է աշ խա տան-
քը կենտ րո նա կան 
գ ի  տ ա  հ ե  տ ա  զ ո  տ ա -
կան լա բո րա տո րիա-
յի մոր ֆո լո գիա յի և 
 ման րէա բա նա կան լա-
բո րա տո րիա յ� մ: 1984 
թվականին ստանձ-
նել է կենտրոնական 
գիտահետազոտական 
լաբորատորիայի ղե-
կա վա րի պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը և առ այ սօր ղե կա վա-
ր� մ է այն, ո րի նպա տակն է լա բո րա տոր, մե  թո դա կան 
և  հա մա լիր սկզբ� նք նե րով ի րա կա նաց նել հիմն  ա րար 
և  կի րա ռա կան հե տա զո տ� թ յ� ն ներ, �  ս� մն  ա սի րել և 
 ներդ նել փոր ձա րա րա կան և կ լի նի կա լա բո րա տոր հե տա-
զո տ� թ յ� ն նե րի ար դիա կան ե ղա նակ ներ: Ն րա ղե կա վա-
ր� թ յան ըն թաց ք� մ ԿԳՀԼ կա ռ� ց ված ք� մ ի րա կա նա ցան 
ժա մա նա կի պա հանջ նե րով թե լադր ված նոր, դրա կան տե-
ղա շար ժեր: Զբա ղեց րել է ԵՊԲՀ պրո ռեկ տո րի պաշ տո նը: 
1995-2006թթ. Ար տո  Զիլֆ յա նը ե ղել է «Բժշ կա գի տ� թ յ�  նը 
 Հա յաս տա ն� մ» հան դե սի գլխա վոր խմբագ րի տե ղա կա լը, 
իսկ 2007-ից` « Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան դե սի» (“The 
New Armenian Medical Journal”) գլխա վոր խմբա գիրն է: 
ԵՊԲՀ-ի կող մի ց հրա տա րակ վող անգ լե րեն և  հա յե րեն տար-
բե րակ նե րով հան դե սը պար բե րա բար ըն թեր ցո ղի դա տին է 
հանձ ն� մ բժշկա գի տա կան ար դի թե մա նե րին վե րա բե րող 
նյ�  թեր, նո ր� թ յ� ն ներ: Հ րա տա րա կ�  թյ�  նը ներ կա յաց-
ն� մ է ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի տար բեր ո լորտ-
նե ր� մ կի րառ վող ա ռող ջա պա հա կան նոր մե  թոդ ներն �  
մո տե ց� մն  ե րը:  Հան դե սը հա սա նե լի է նաև վիր տ�  ալ տի-
ր� յ թ� մ` ԵՊԲՀ պաշ տո նա կան` www.ysmu.am կայ ք� մ: 
Ան վա նի մաս նա գե տը պարգ ևատր վել է ՀՀ կրթ� թ յան և 

 գի տ� թ յան նա խա րա ր� թ յան հ�  շա մե  դա լով, ԵՊԲՀ ոս կե, 
« Վազ գեն  Սարգս յան» մե  դալ նե րով, ինչ պես նաև` ՀՀ ԱՆ 
պատ վոգ րով: ՀՀ նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գա հ� -
թյ�  նը նրան պարգ ևատ րել է շնոր հա կա լագ րով` բեղմն  ա-
վոր գի տա կան գոր ծ�  նե� թ յան և  ո րակ յալ կադ րե րի պատ-
րաստ ման հա մար: Ա.  Զիլֆ յա նը ա վե լի քան 180 գի տա կան 
հրա տա րա կ� թ յ� ն նե րի և 7 մե  նագ ր� թ յ� ն նե րի հե ղի նակ 
է: 
Վերջերս լ� յս է տեսել պրոֆեսոր Արտո Զիլֆյանի հեր-

թա կան մե  նագ ր� թ յ�  նը, որ տեղ ի րա զեկ վ� մ է մի կ րոօր-
գա նիզմն  ե րի դե րի մա սին, ո րոնք եր կար դա րե րի ըն թաց-
ք� մ ապ ր� մ են մար դ�  և  կեն դա նի նե րի օր գա նիզմն  ե ր� մ: 
 Գի տա կան աշ խա տ� թ յան մե ջ նա ներ կա յաց ն� մ է, որ 
այդ մի կ րոօր գա նիզմն  ե րը ա ռողջ մար դ�  օր գա նիզ մ� մ 
մաս նակ ց� մ են սրտա նո թա յին, հոր մո նա յին, ի մ�  նա յին 
և  վե րար տադ րո ղա կան հա մա կար գե րի կեն սա գոր ծ�  նե� -
թյան մե  խա նիզմն  ե րի կար գա վոր մա նը:
Ե րի տա սարդ սերն դի կրթ� թ յան և  դաս տիա րա կ� թ յան 

գոր ծ� մ �  նե ցած ա վան դի հա մար ՀՀ նա խա գա հի կող մի ց 
ՀՀ գի տ� թ յան վաս տա կա վոր գոր ծի չի պատ վա վոր կոչ-
մանն ար ժա նա նա լը Ար տո  Զիլֆ յա նը հա մա ր� մ է լա վա-
գ� յն գնա հա տա կա նը  Հա յաս տա ն� մ գիտ նա կա նի գի տա-
հե տա զո տա կան գոր ծ�  նե� թ յան հա մար:

ննե և օ եկ վ

ԳԱԳԻԿ 

ԳԵՂԱՄԻ

ԱՐԾՐՈՒՆԻ

ԱՐՏՈ 

ՎՐԵԺԻ 

ԶԻԼՖՅԱՆ

ՍԵՅՐԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ 

ՔՈՉԱՐՅԱՆ

1975 թվա կա նին 
հիմն  ել և  մի նչև  իր 
մահ կա նա ց� ն կնքե-
լը ղե կա վա րել է կեն-
սա ֆի զի կա յի լա-
բո րա տո րիան, ո րը 
հե տա գա յ� մ  վե րան-
վան վեց և  այժմ կոչ-
վ� մ է գի տա հե տա-
զո տա կան կենտ րո նի 
կեն սա քի մի ա կան և 
 կեն սա ֆի զի կա կան 
հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի 
լա բո րա տո րիա: 2004-

06 թվա կան նե րին նա մի ա ժա մա նակ ղե կա վա րել է գի տա-
հե տա զո տա կան կենտ րո նը և  ե ղել է ԵՊԲՀ գի տ� թ յան գծով 
պրո ռեկ տոր:
ԿԳՀԼ կեն սա ֆի զի կա յի լա բո րա տո րիա յ� մ՝ Գ.Գ. Արծ ր� -

ն�  ղե կա վա ր� թ յամբ, �  ս� մն  ա սիր վ� մ էին ար տա քին 
ֆի զի կա կան գոր ծոն նե րի և կեն սա բա նա կան մե  խա նիզմ-
նե րի ազ դե ց� թ յ�  նը կաթ նա ս� ն նե րի օր գա նիզ մի  վրա: 
 Հե տա զո տ� թ յ� ն ներն ի րա կա նաց վ� մ էին ԽՍՀՄ ԳԱ ա կա-
դե մի  կոս, պրո ֆե սոր Լ.Ա.  Փի ր� զ յա նի կող մի ց ղե կա վար վող 
ՍՍՀՄ ԳԱ կլի նի կա կան ֆի զի կա յի ինս տի տ�  տի բժշկա կան 
կեն սա ֆի զի կա յի բաժ նի աշ խա տա կից նե րի հետ հա մա-
տեղ: 2001 թվականին Գ. Արծ ր�  նին պաշտ պա նեց դոկ տո-
րա կան ա տե նա խո ս� թ յ� ն «Ար տա քին է լեկտ րաս տա տիկ 
դաշ տե րի ազ դե ց� թ յան մե  խա նիզմն  ե րը և  կեն սա բա նա կան 
է ֆեկտ նե րը» թե մա յով:

1994-2006 թվականներին լա-
բո րա տո րիան ղե կա վա րել է 
կ.գ.թ., դո ցենտ Ս. Քո չար յա նը, 
ով հա ջո ղ� թ յամբ շա ր�  նա կեց 
իր �  ս� ց չի սկսած գոր ծը: 2000 
թվականին Ս.  Քո չար յա նը 
պաշտ պա նեց «Ջ րաա ղա յին 
փո խա նա կ� թ յան ց�  ցա նի շե-
րի և  էն դոկ րին տե ղա շար ժե րի 
ֆ� նկ ցիո նալ փոխ կապ վա-
ծ� թ յան մա թե մա տի կա կան 
մո դե լա վո ր�  մը և ք րո նո կեն-
սա բա նա կան տե սանկ յ� ն նե-
րը» թե մա յով թեկ նա ծ�  ա կան 
ա տե նա խո ս� թ յ�  նը՝ ստա նա-

լով ԺԴ.00.10 դա սի չով կեն սա բա նա կան գի տ� թ յ� ն նե րի թեկ-
նա ծ�  ի գի տա կան աս տի ճան: Այս տա րի նե րին լ� րջ հիմ քե րի 
վրա դրվե ցին կեն սա բա նա կան հա մա կար գ� մ ինք նա տա տա-
նո ղա կան պրո ցես նե րի մա թե մա տի կա կան մո դե լա վոր ման 
ո լոր տ� մ գի տա կան հե տա զո տ� թ յ� ն նե րը՝ ստա նա լով գյ� -
տի ար տո նա գիր և հ րա տա րա կե լով բազ մա թիվ գի տա կան 
հոդ ված ներ: Այդ աշ խա տանք նե րին ար ձա գան քել է քրո նո-
կեն սա բա ն� թ յան հիմն  ա դիր Ֆ րանց  Հալ բեր գը, � մ գրա խո-
սա կա նը հան դի սա ցավ նշված լա բո րա տո րիա յի հե տա զո տա-
կան խմբի ձեռք բե ր� մն  ե րի ի րա կան գնա հա տա կա նը: 
Ս.  Քո չար յանն ներկայ� մս հան դի սա ն� մ է Եր ևա նի Մ խի-

թար  Հե րա ց�  ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
գի տ� թ յան և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վար չ� թ-
յան պե տը:

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆ
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ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԲԱՑ ՎԵՑԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԲԱՑ ՎԵՑ

 ՄԱԳ ՆԻ ՍԱ ՌԵ ԶՈ ՆԱՆ ՍԱ ՅԻՆ  ՄԱԳ ՆԻ ՍԱ ՌԵ ԶՈ ՆԱՆ ՍԱ ՅԻՆ 

ՏՈ ՄՈԳ ՐԱ ՖԻԱ ՅԻ ԲԱ ԺԱՆ ՄՈՒՆՔՏՈ ՄՈԳ ՐԱ ՖԻԱ ՅԻ ԲԱ ԺԱՆ ՄՈՒՆՔ
« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա-

յին հա մա լի րի «Լ ևոն և Ք լո տիա 
 Նա զա րեա ն» ռա դիո լո գիա յի կենտ-
րո նում կա յա ցած General Electric 
Brivo MR 355 1,5T նո րա գույն գերհ-
զոր մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո-
մոգ րա ֆի բա ժան մուն քի բաց ման 
հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յա նը ներ-
կա էին ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րար Ար մե ն  Մու րադ յա նը, ՀԲԸՄ 
նա խա գահ  Պերճ  Սեդ րակ յա նը, 
ՀԲԸՄ  Հա յաս տա նի ներ կա յա ցուց-
չութ յան տնօ րեն Ա շոտ  Ղա զար յա նը 
և ՀԲԸՄ-ի բարձ րաս տի ճան հյու րեր:
Հ յու րե րին հա մալ սա րա նա-

կան հի վան դա նո ցում ող ջու նե-
լով և  Նա զար յան ըն տա նի քին ու 
ՀԲԸՄ-ին սար քի նվի րա բեր ման 
հա մար շնոր հա կա լութ յուն հայտ-
նե լով՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել 
 Նա րի ման յանը նշեց. « General Elec-
tric Brivo MR 355 1,5T նո րա գույն 
գերհ զոր մագ նի սա ռե զո նան սա յին 
տո մոգ րա ֆը, ո րը « Հե րա ցի» հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցին 
նվի րա բեր վել է ազ գա յին բա րե րար, 
հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա-
նուր մի ութ յան (ՀԲԸՄ) հո գա բար-
ձու նե րի խորհր դի ան դամ  Նա զար 
 Նա զար յա նի և ն րա որ դու` ա մե -
րի կա հայ ա ռա ջա տար ռա դիո լոգ, 
ԱՄՆ-ի  Թո մաս  Ջե ֆեր սոն ուլտ րա-
ձայ նա յին և  ռա դիո լո գիա յի հե տա-
զո տա կան ինս տի տու տի ղե կա վար 
Լ ևոն  Նա զար յա նի կող մի ց, ու նի 

ա ռա վել հզոր մագ նի սա կան դաշտ և 
 վի զո ւա լի զա ցիա, ինչն ա պա հո վում 
է պատ կե րի բարձ րա կարգ ար տա-
ցո լում և ն պաս տում ախ տո րոշ ման 
ճշգրտութ յա նը: Այս նոր սերն դի 
մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ-
րա ֆի մի  ջո ցով հնա րա վոր կլի նի 
անց կաց նել հե տա զո տութ յուն ներ, 
կար դիո վաս կուլ յար պա թո լո գիան 
հայտ նա բե րել վաղ շրջա նում, և  այն 
փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող 
են բե րել կաթ վա ծի և  ին սուլ տի, կա-
րող ենք դի տար կել որ պես ցու ցում 
ին վա զիվ էն դո վաս կուլ յար մի  ջամ-
տութ յուն նե րի հա մար: Այս պի սով՝ 
մե զ վրա վերց նում ենք մաս նա գի-
տա կան պար տա կա նութ յուն՝ տե ղա-
փո խել ին վա զիվ գոր ծո ղութ յուն նե րը 
էքստ րե մալ ի րա վի ճա կից կան խար-
գե լիչ գոր ծո ղութ յուն նե րի դաշտ, 
այ սինքն՝ այդ գոր ծո ղութ յուն ներն 
ար դեն կու նե նան կյանք փրկե լու 
նշա նա կութ յուն, և  ե թե դրանք ի րա-
կա նաց վեն ա վե լի վաղ շրջա նում, 
մե նք կկա րո ղա նանք խո սել կլի նի-
կա կան կան խար գե լիչ բժշկութ յան 
մա սին:  Հարկ եմ հա մա րում ընդգ ծել 
նաև այս ա մե  նը կրթա կան ծրագ րե-
րում նե րա ռե լու կար ևո րութ յու նը»:
ՀԲԸՄ նա խա գահ  Պերճ 

 Սեդ րակ յա նը ներ կա նե րին փո խան-
ցեց  Նա զար յան նե րի ըն տա նի քի 
ող ջույ նը և  բա րե մաղ թանք նե րը. 
«Ու րախ եմ, որ մե ր մի ութ յու նը կա-
րո ղա նում է  Հա յաս տա նում նպաս-

տել ազ գա յին հաս տա տութ յուն նե-
րի բար գա վաճ մա նը, հու սով եմ, որ 
այս սար քը կծա ռա յի իր նպա տա-
կին, ու տա րի ներ ա ռաջ ԵՊԲՀ-ում 
 Նա զար յան նե րի կող մի ց  Ջե ֆեր սո նի 
ու սու ցո ղա կան ուլտ րա ձայ նա յին 
կենտ րո նի բաց մամբ սկսված մե ր 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կու նե նա   
արդ յու նա վետ շա րու նա կութ յու ն»:
Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար 

Ար մե ն  Մու րադ յա նը ընդգ ծեց, որ 
այ սօր դժվար է գե րագ նա հա տել 
մե ր հայտ նի բժիշկ նե րի դե րը հայ-
կա կան բժշկա գի տութ յան զար-
գաց ման գոր ծում. «Ան չափ կար ևո-
րում եմ հայ բա րե րար նե րի կող մի ց 
բժշկութ յան ծանր հրե տա նի հան դի-
սա ցող ախ տո րո շիչ սար քա վո րում-
նե րով մե ր բուժ հաս տա տութ յուն նե-
րի վե րա զի նու մը, մաս նա վո րա պես 
 Նա զար յան նե րի ըն տա նի քի կող մի ց 
1,5 Տ նո րա գույն գերհ զոր մագ նի սա-
ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի նվի-
րա բե րու մը ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի «Լ ևոն 
և Ք լո տիա  Նա զա րեա նե ռա դիո լո-
գիա յի կենտ րո նին: Այս սար քի առ-
կա յութ յու նը ոչ մի այն հնա րա վո րութ-
յուն կտա կան խար գե լել մի  շարք 
հի վան դու թյուն ներ կամ հեշ տաց նել 
դրանց բու ժու մը՝ վաղ կան խո րոշ-
ման մի  ջո ցով, այլև դեռ ու սա նո ղա-
կան տա րի նե րից հնա րա վո րութ յուն 
ու նենալ աշ խա տե լու նմա նա տիպ 
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նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րո վ»:
 ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նը և 

ՀԲԸՄ նա խա գահ  Պերճ  Սեդ րակ յա նը ստո-
րագ րե ցին եր կու կա ռույց նե րի մի ջև հա մա-
գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նա գիր, ո րից հե տո 
հան դի սա վո րութ յամբ կտրե ցին մագ նի սա-
ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի բա ժան մուն քի 
մուտ քի կար մի ր ժա պա վե նը: Այ նու հետև հյու-
րե րը շրջե ցին բա ժան մուն քում, որ տեղ աշ խա-
տա կից նե րը ներ կա նե րին տե ղե կաց րին, որ 
տո մոգ րա ֆի մի  ջո ցով հնա րա վոր է ի րա կա-
նաց նել բազ մա թիվ բարդ, այդ թվում՝ սրտի 
ի շե մի կ հի վան դութ յուն նե րի, սրտի ա ռիթ մի ա-
յի, նո րա գո յա ցութ յուն նե րի, ո րո վայ նի, լյար դի 
պա րեն խի մա տոզ փո փո խութ յուն ներ, լե ղու-
ղի նե րի, ոսկ րա հո դա յին, ոսկ րա  ա նա յին և  
այլ հե տա զո տութ յուն ներ: 
 Մի ջո ցառ ման ա վար տին ԵՊԲՀ ռեկ տոր 

 Մի քա յել  Նա րի ման յա նը ՀԲԸՄ նա խա-
գահ  Պերճ  Սեդ րակ յա նին նվի րեց գեղեցիկ 
հուշանվեր:

 Վեր ջերս հա մաշ խար հա յին բան կի փոր ձա գետ նե րի 
պատ վի րա կութ յան ՀՀ տես չա կան այ ցի շրջա նակ նե րում 
տե ղի ու նե ցան հան դի պումն  եր ԵՊԲՀ ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ 
ու սումն  ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, պրո-
ֆե սոր  Սամ վել Ա վե տիս յա նի, կրթա կան ծրագ րե րի բաժ նի 
պետ, դո ցենտ Ա րամ  Բայ կո վի և  հա մաշ խար հա յին բան կի 
կրթութ յան թի մի  ներ կա յա ցու ցիչ ներ  Դան դան  Չե նիի,  Նի նո 
 Կու տա տե լա ձեի,  Ջու լիա  Լի բեր մա նի,  Սո րեն  Նելլ մա նի և 
Ա նուշ  Շահ վերդ յա նի հետ:

ՀԲ վա շինգ տոն յան կենտ րո նա կան գրա սեն յա կի հետ 
ին տեր նե տա յին կա պի մի  ջո ցով հան դիպ մա նը մաս նակ-
ցեց նաև ՀԲ ղե կա վա րութ յու նը՝ Ֆ րան ցիս կո  Մար մե  լո ջո յի 
գլխա վո րութ յամբ:  Ներ կա յաց վեց ԵՊԲՀ հա ջող ված փոր-
ձը հա մաշ խար հա յին բան կի ֆի նան սա վոր մամբ նո րա րա-
րութ յուն նե րի մրցակ ցա յին հիմն  ադ րա մի  դրա մաշ նոր հի 
մի  ջո ցով սի մուլ յա ցիոն ու սումն  ա կան կենտ րո նի հիմն  ման 
և « Բու ժա կան գոր ծ» մաս նա գի տութ յան կրթա կան ծրագ-
րե րում դա սա վանդ ման, ու սումն  ա ռութ յան և ս տուգ ման 
նո րա րա րա կան սի մուլ յա ցիոն կրթա կան մե  թո դա բա-
նութ յան ներդր ման վե րա բեր յալ:  Կար ևո րե լով ՀԲ ա ջակ-
ցութ յու նը կրթա կան բա րե փո խումն  ե րի ի րա գործ ման ու 
ո լոր տի զար գաց ման գոր ծում և ծ րագ րի ի րա կա նաց ման 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված փոր ձը՝ քննարկ վեցին «Կր թութ-
յան ո րակ և  հա մա պա տաս խա նութ յու ն» երկ րորդ վար կա-
յին ծրագ րի արդ յունք նե րը, ինչ պես նաև «Կր թութ յան բա-
րե լա վու մ» նոր վար կա յին ծրագ րի ըն թաց քին առնչ վող մի  
շարք հար ցեր:  Բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ այ ցի 
ըն թաց քում նպա տակ ու նեն ամ փո փել «Կր թութ յան ո րակ 
և  հա մա պա տաս խա նութ յու ն» երկ րորդ վար կա յին ծրագ-
րի փակ ման հաշ վետ վութ յու նը՝ ընդգ ծե լով ԵՊԲՀ-ի կող մի ց 
ի րա կա նաց ված ծրագ րի բարձր աս տի ճա նի արդ յու նա վե-
տութ յու նը:

ԵՊԲՀ ԵՊԲՀ 

ՆԵՐ ԿԱ ՅԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԸ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԸ 

ՀԱՆ ԴԻ ՊԵ ՑԻՆ  ՀԱՆ ԴԻ ՊԵ ՑԻՆ  

ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ 

ԲԱՆ ԿԻ ԲԱՆ ԿԻ 

ՓՈՐ ՁԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏՓՈՐ ՁԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Հոկտեմբեր 2015 N 13-14 (1324-1325) 31



ԲՈՒ ՀԱ ԿԱՆ ԻՆՔ ՆԱ ՎԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՉԻ 

ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒՄ ԲՈՒ ՀԱ ԿԱՆ ԱՆ ԿԱ ԽՈՒԹ ՅՈՒՆ...

Աշ խա տան քա յին այ ցով Բր յու-
սե լում գտնվող ՀՀ կրթութ յան և 
 գի տութ յան նա խա րար Ար մե ն 
Ա շոտ յա նը՝ մաս նակ ցելով Եվ րո պա-
կան  Միութ յան  Տեմ պուս « Կա յուն և  
ինք նա վար բարձ րա գույն կրթա կան 
հա մա կար գե րի խթա նու մը Ար ևել-
յան հար ևա նութ յան տա րած քու մ» 
(ATHENA) ծրագ րի եզ րա փա կիչ 
մի  ջո ցառ մա նը, իր ելույթում ներ-
կա յաց րել է  Հա յաս տա նի բարձ րա-
գույն կրթութ յան ո լոր տում ի րա կա-
նաց վող բա րե փո խումն  ե րը, դրանց 
արդ յունք նե րը, Եր ևա նում մա յի սին 

կայացած  Բո լո նիա յի նա խա րա րա-
կան գա գա թա ժո ղո վի շրջա նա կում 
ըն դու նած Եր ևա նի հռչա կագ րի հիմ-
նա կան շեշ տադ րումն  ե րը բու հա-
կան ինք նա վա րութ յան վե րա բեր յալ:
« Բու հա կան ինք նա վա րութ յու նը չի 
նշա նա կում բու հա կան ան կա խու-
թյուն:  Մի գու ցե ան կա խութ յու նը պե-
տա կան մար մի ն նե րից ա վե լա նում է, 
սա կայն զու գա հե ռա բար ա վե լա նում 
է կախ վա ծութ յու նը մյուս շա հա ռու-
նե րից՝ ու սա նող ներ, ծնող ներ, քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յուն և  
այլն: Այլ կերպ ա սած՝ մի ա կենտ րոն 

կախ վա ծութ յա նը պետք է գա փո-
խա րի նե լու բազ մա կենտ րոն կախ-
վա ծութ յու նը…  ԲՈւՀ-ե րի ինք նա-
վա րութ յու նը մե  ծա պես կախ ված է 
դրանց ֆի նան սա կան կա յու նու թյու-
նից: Ինչ պես պե տութ յու նը, այն պես 
էլ մյուս շա հա ռու նե րը պետք է ա նեն 
հնա րա վո րը՝ ա պա հո վե լու ԲՈւՀ-ե րի 
ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը, ինչն 
իր հեր թին կա պա հո վի ԲՈւՀ-ե րի 
ինք նա վա րութ յան ա ռա վել բարձր 
մա կար դա կ»:

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ, ՀՀ ԿԳ ՆԱԽՐԱՐ

  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մը (ՀԵՀ) 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան, կր թութ յան և  գի տութ յան նա խա-
րա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ կփոխ հա տու ցի ՀՀ սահ մա-
նա մե րձ ո րոշ հա մայնք նե րի (Ա րա րա տի մարզ՝ Ե րասխ, 
  Գե ղար քու նի քի մարզ՝   Վա հան,   Ճամ բա րակ,   Վա յոց 
ձո րի մարզ՝   Խա չիկ, Խն ձո րուտ,   Սերս,   Նոր Ազ նա-
բերդ,   Բարձ րու նի,   Տա վու շի մարզ՝ Ն.Կ. Աղբ յուր, Ոսկ-
ևան,   Չո րա թան,   Կողբ,   Վա զա շեն,   Բեր քա բեր, Ոս կե-
պար,   Չի նա րի, Արծ վա բերդ,   Ծաղ կա վան,   Մո սես գեղ, 
  Դո վեղ,   Պա ռա վա քար,   Բեր դա վան,   Բա րե կա մա վան, 
  Կո թի,   Բա ղա նիս,   Սա րիգ յուղ, Այ գե ձոր,   Կի րանց, Այ-
գե պար, Սև քար, Այ գե հո վիտ, Վ.Կ. Աղբ յուր) պե տա-
կան, ոչ պե տա կան, մի ջ պե տա կան ԲՈւՀ-ե րի առ-
կա ու սուց ման հա մա կար գի բա կա լավ րիա տի 1-ին 
կուր սե րում սո վո րող ու սա նող նե րի 2015-16 ու սում-
նա կան տար վա 1-ին կի սամ յա կի ուս ման վար ձը։ 
  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  հո գա-
բար ձու նե րի խորհր դի հա մա կար գող   Կա րեն Ա վագ-
յա նը տե ղե կաց րեց, որ հիմք են ըն դուն վել սահ մա նա-
մե րձ այն հա մայնք նե րը, ո րոնք ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
ո րոշ մամբ ստա նում են սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յուն։ 
  Ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րամն  ար դեն 2-րդ  ան գամ է 
ի րա կա նաց նում սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րի ու սա նող-
նե րի ա ջակց ման ծրա գիր։ 2014-15 ու սումն  ա կան տար վա 
երկ րորդ կի սամ յա կում փոխ հա տուց վել է սահ մա նա մե րձ 
մի  շարք հա մայնք նե րի մոտ 140 ու սա նող նե րի ուս ման 
վարձն ամ բող ջութ յամբ։ «  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա-
կան հիմն  ադ րամն  ա ռա ջին ան գամ է կրթա թո շակ նե րի 
փոխ հա տուց ման իր ծրագ րե րում ընդգր կում նաև ոչ պե-
տա կան և  մի ջ պե տա կան ԲՈւՀ-ե րի ու սա նող նե րին։
 Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մը (ՀԵՀ) 

ընդ լայ նում է ու սա նող նե րի սո ցիա լա կան ա ջակ ցու-
թյան ծրագ րե րը։ Մաս նա վո րա պես, հիմն  ադ րա մը հայ-
տա րա րել էր պե տա կան բու հե րի առ կա ու սուց ման հա-

մա կար գի բա կա լավ րիա տում սո վո րող եր կու և  ա վե լի 
ե րե խա ու նե ցող ու սա նող նե րի ուս ման վարձն ամ բողջ 
ու սումն  ա ռութ յան ըն թաց քում փոխ հա տու ցե լու մա սին։ 
Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  հո գա-
բար ձու նե րի խորհր դի հա մա կար գող Կա րեն Ա վագ-
յա նը տե ղե կաց նում է, որ հաշ վի առ նե լով բազ մա թիվ 
դի մում-խնդրանք նե րը` ՀԵՀ-ը ո րո շում է կա յաց րել իր 
մի  ջոց նե րի հաշ վին փոխ հա տու ցել նաև 2014 թվա կա-
նից հե տո հա վա տար մագր ված ոչ պե տա կան և մի ջ-
պե տա կան բու հե րի առ կա ու սուց ման հա մա կար գի 
բա կա լավ րիա տում սո վո րող եր կու և  ա վե լի ե րե խա 
ու նե ցող ու սա նող նե րի կրթավ ճա րը։ « Մենք աս տի ճա-
նա բար մե ր սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րում 
սկսում ենք ընդգր կել նաև ոչ պե տա կան և մի ջ պե տա-
կան բու հե րը՝ հնա րա վո րինս շատ ե րի տա սարդ նե րի 
ներգ րա վե լով մե ր ծրագ րե րու մ»,- նշում է Կ. Ա վագ յա նը։
 Տե ղե կաց նենք, որ եր կու և  ա վե լի ե րե խա ներ ու նե ցող 
ու սա նող-ծնող նե րը Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան 
հիմն  ադ րա մի ն պետք է դի մե ն ան ձամբ։ Դի մումն  երն 
ու անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թերն ըն դուն վում են Հա յաս-
տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  գրա սեն յա կում 
(հաս ցե՝ ք. Եր ևան, Տեր յան 74), ա մե ն օր, բա ցի շա բաթ 
և կի րա կի օ րե րից, ժա մը 10.00-17.00 (ընդ մի ջ ման ժամն  
է՝ 13.00-14.00-ն): Անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել հետև յալ 
փաս տաթղ թե րը՝ դի մում (լրաց վում է տե ղում), 2 լու սան-
կար 3/4, անձ նագ րի, ստուգ ման գրքույ կի, ու սա նո ղա-
կան տոմ սի պատճենները, տե ղե կանք ԲՈւՀ-ից, ա մուս-
նութ յան վկա յա կա նի, ա մուս նու/կնոջ անձ նագ րի (ե թե 
ա մուս նութ յու նը գրանց ված է), ե րե խա նե րի ծննդյան 
վկա յակն նե րի պատ ճեն նե րը, փո խանց ման հա շիվ` ողջ 
տար վա ուս ման վար ձի չա փով։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ 

ԿՓՈԽՀԱՏՈՒՑԻ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 

ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ

ՀԵՀ-Ը ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է...ՀԵՀ-Ը ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է...
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 Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում տե ղի ու նե ցավ « Նի կոլ 
 Դու մա նե երկ րա պահ կա մա վո րա կան ջո կա տի ան դամ, 
1996-ին ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան ռազ-
մաբժշ կա կան վար չութ յան պե տի տե ղա կալ  Մու րադ 
 Մու րադ յա նի ան վան ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի 
սրա հի բա ցու մը:  Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նը, աշ-
խա տա կազ մի  ղե կա վար  Կա րեն Ա կոպ յա նը,  Մու րադ 
 Մու րադ յա նի ըն տա նի քի ան դամն  ե րը, բա րե կամն  ե րը, 
« Նի կոլ  Դու մա ն» երկ րա պահ կա մա վո րա կան ջո կա-
տի հրա մա նա տար Ալ բերտ  Բա զե յա նը, ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի հիմն  ա դիր և  պատ վա վոր նա խա գահ 
Ար տակ Գ րի գոր յա նը, ու սա նո ղա կան և  մար տա կան 
ըն կեր նե րը: Ըն կեր նե րը շատ բան ու նեին հի շե լու կեն-
սու րախ, հայ րե նա սեր և  ա րի ե րի տա սար դի մա սին, ով 
1987-ին ըն դուն վել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի 
ման կա բու ժական ֆա կուլ տետ: 1988-ից բժշկա կան ինս-
տի տու տի՝ Ար ցախ յան շարժ ման նա խա ձեռ նող խմբի 
ան դամ էր: 1990-ին կազ մա կեր պել և  մի  քա նի ակ տի-
վիստ նե րի հետ ստեղ ծել է բու ժակ-հրա ձիգ նե րի պատ-
րաստ ման և  մար տա կան ջո կատ նե րի հա մալր ման 
խմբեր, ա պա « Հայ կա զուն նե ր» մաս նաճ յու ղը: 1991-ին 
ան դա մագր վել է « Նի կոլ  Դու մա ն» երկ րա պահ կա մա-
վո րա կան ջո կա տին, ո րի կազ մում մի նչև հրա դա դա րը 
մաս նակ ցել է  Հա յաս տա նի սահ մա նա մե րձ գյու ղե րի և 
 Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի ինք նա պաշտ պա նա կան, ա զա-
տագ րա կան մար տե րին: 1996-ին ծա ռա յութ յան է ան ցել 

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԲԱՑ ՎԵՑ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԲԱՑ ՎԵՑ 

 ՄՈՒ ՐԱԴ  ՄՈՒ ՐԱԴ ՅԱ ՆԻ ԱՆ ՎԱՆ  ՄՈՒ ՐԱԴ  ՄՈՒ ՐԱԴ ՅԱ ՆԻ ԱՆ ՎԱՆ 

ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻ ՍՐԱ ՀԸՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻ ՍՐԱ ՀԸ

ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան ռազ մաբժշ կա-
կան վար չութ յու նում՝ որ պես վար չութ յան պե տի տե ղա-
կալ:  Մու րադ  Մու րադ յա նը զոհ վել է 1996-ի մար տի 10-ին՝ 
ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս, 
 Տա վու շի սահ մա նա մե րձ շրջա նում:  Հետ մա հու պարգ-
ևատր վել է «Ա րիութ յան հա մա ր» մե  դա լով:
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Ասո ցիա ցիա յի երկ րորդ տա րե կան հա-
մա ժո ղո վը՝ «Ն յու թա փո խա նա կութ յան 
հա մախ տա նի շը` որ պես 21-րդ  դա րի հիմ-
նախն դի ր» խո րագ րով, լու սա բան եց նյու-
թա փո խա նա կա յին հա մախ տա նի շը որ-
պես բա վա կա նին տա րած ված և  լուրջ 
ա ռող ջա պա հա կան խնդիր,  ինչ պես նաև 
քննարկ վե ցին հա մախ տա նի շի բուժ ման և 
 կան խար գել ման հնա րա վոր մե  խա նիզմն  ե-
րը: 

ԵԲՀԱ-ի թի մը ներ-
կա էր 4-րդ  մի  ջազ գա յին 
բժշկա կան հա մա գու մա-
րի բաց ման պաշ տո նա-
կան ա րա րո ղութ յա նը, 
որը կայացավ Ալ. Ս պեն-
դիար յա նի ան վան օ պե-
րա յի և  բա լե տի ազ գա յին 
ա կա դե մի ա կան թատ րո-
նում: Թիմը իր ան մի  ջա-
կան մաս նակ ցութ յունն է ցու ցա բե րել նաև  Հա յաս տա նի 4-րդ  մի  ջազ գա յին 
բժշկա կան հա մա գու մա րին՝ oժան դա կե լով հա մա գու մա րին կից  ու սա նո-
ղա կան սա տե լի տա յին սիմ պո զիու մի  կազ մա կերպ մանը:  Թի մի  ան դամն  ե-
րը սա տե լի տա յին սիմ պո զիու մի ն հան դես են ե կել զե կույց նե րով, տվել են 
կա մա վո րա կան ներ՝ հիմն  ա կան կոն ֆե րան սի աշ խա տանք նե րին ա ջակ-
ցե լու նպա տա կով: Իսկ ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Գ ևորգ Գ րի գոր յա նը 
և  ա սո ցիա ցիա յի ան դա մագ րութ յան պա տաս խա նա տու, սեք սո պա թո լոգ 
Ա րա  Չարչ յա նը հիմն  ա կան կոն ֆե րան սին հան դես ե ն ե կել մաս նա գի տա-
կան զե կույց նե րով:

Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիան (ԵԲՀԱ) հիմն  ադր վել է 2013 թվա կա-
նին՝ հա մախմ բելով բա նի մաց և  ա մե  նա կար ևո րը` ստեղ ծա գործ մի տք ու նե ցող  ան ձանց, ով քեր 
ի րենց ներ դաշ նակ և  մի ա սնական աշ խա տան քի շնոր հիվ կկա րո ղանան  կյան քի կո չել նա խագ-
ծեր, ո րոնք կար ևոր նշա նա կութ յուն կու նե նան ինչ պես ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի մաս նա գի տա-
կան կյան քում, այն պես էլ հա սա րա կութ յան ա ռա վել խո ցե լի շեր տե րի հա մար:

ԵԲՀԱ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՏԱՐԵԿԱՆ 

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ

կկ
բբ
րր
կկ
ոո
դդ
րր
աա
նն
կկ
բբ
ղ
ր
կկ
ց
ևև
ԱԱ
կկ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

ՀԱՅ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ4-ՐԴ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ
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Նյ� թերը պատրաստեցին
 ԵՎԱ ՉԻՉՈՅԱՆԸ ԵՎ ՍՈՆԱ ԵԳԱՆՅԱՆԸ

«Բ ժիշկ ներն ա ռանց հա մազ-
գես տի» ա կում բը ե րի տա սարդ 
բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիա յի նա խա ձեռ նութ յունն է, 
ո րի նպա տակն է իր շուր ջը հա-
մախմ բել բժիշկ նե րի, բժշկա կան 
ո լո րտի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
և ք ննար կե լու բժշկա կան աս-
պա րե զում ակ տո ւալ թե մա նե-
րը, ար դի խնդիր նե րը, հարցեր 
ա ռաջ քա շել, գտնել լու ծումն եր, 
ներ կա յաց նել բժշկա կան ե զա կի 
կլի նի կա կան դեպ քեր: Ա կումբն  
ար դեն իսկ ու նե ցել է ե րեք հան-
դի պում, ո րոնք ան ցել են շատ հե-
տաքր քիր քննար կումն  ե րի ձևով:

«Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի հա յկա կան ա սո-
ցիա ցիան» հա մա գոր ծակ ցել է   Հայ կա կան 
 Կար մի ր  Խա չի հետ՝ անց կաց նե լով սե մի  նար ներ 
 Մա սիս և Ա բով յան քա ղաք նե րում՝ ան հայտ կո-
րած ա զա տա մար տիկ նե րի ըն տա նիք նե րի հետ:
 Սե մի  նա րին ի րենց մաս նակ ցութ յունն են ու նե ցել բժիշկ-
էն դոկ րի նո լոգ ներ Գ րե տա  Մու րադ յա նը,  Հաս մի կ 
Ա բով յա նը, գի նե կո լոգ  Պա վել  Սոց կին, ու րո լոգ Գ ևորգ 
Գ րի գոր յա նը և  ա նո թա բան Հ րանտ  Համ բար յա նը: 
Միջոցառմանն ի րենց ա ջակ ցութ յունն էին ցու ցա-
բե րել նաև կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ Սր բու հի 
 Մի քա յել յա նը և Ե վա  Չի չո յա նը:

 Հար գե լի կո լե գա ներ, «Երի տա սարդ բ ժիշկ նե-
րի  հայ կա կան ա սո ցիա ցիան» և  «Հա կա ծե րաց ման 
 հայ կա կան բժշ կա կան ասո ցիա ցիան»  ձեզ հրա վի րում 
են մաս նակ ցե լու  մե ր հեր թա կան տա րե կան հա մա ժո-
ղո վին՝ «Կ յան քի ո րակ՝ պայ մա նա վոր ված ա ռող ջութ-
յամբ, մի ջ դիս ցիպ լի նար մո տե ցում» խո րագ րով, ո րը 
կանց կաց վի 2015-ի  նո յեմ բե րի 6-7-ը, «Է լիտ Պ լա զա» 
բիզ նես-կենտ րո նում:  Հա մա ժո ղո վը հա գե ցած կլի նի 
հե տաքր քիր գի տա կան նո րութ յուն նե րով: Հա մա ժո-
ղո վի շրջա նակ նե րում կանց կաց վի նաև կլի նի կա կան 
դեպ քե րի ներ կա յաց ման մրցույթ:  Ցան կա ցող նե րը 
ման րա մաս նե րին կա րող են ծանոթանալ մե ր պաշ-
տո նա կան, ինչ պես նաև՝ ֆեյս բուք յան է ջերում:

«Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա-
յի» նա խա ձեռ նութ յամբ տե ղի են ու նե ցել մի  շարք սե-
մի  նար ներ՝ ն վիր ված ա ռա վել տա րած ված և  ար դիա-
կան խնդիր նե րի քննարկ մա նը բժշկութ յան ո լոր տում:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՀԵՏ 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲ
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 Գաղտ նիք չէ, որ մի  ջազ գա յին կա պե րի 
ստեղծ ման, ինչ պես նաև դրանց ընդ լայն ման գոր ծ� մ 

մե ծ է ռեկ լա մա յին այն հ� շագր քե րի դե րը, ո րոնք 
մի  քա նի տա րին մե կ լ� յս են տես ն� մ՝ նպա տա կադր մամբ՝ 
լա վա գ� յնս ներ կա յաց նել մե ր կրթօ ջա խը, նրա ն� մ առ կա 
պայ ման նե րը, հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րը, հան գա մանք ներ, 

ո րոնք գա լիս են հա վաս տիաց նե լ�  ար տերկ րա ց� ն, որ մե ր 
հա մալ սա րա նը պա կաս գրավիչ չէ, քան աշ խար հ� մ 
ճա նաչ ված շատ �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն ներ:

Այս � ս� մն ական տարվա սկզբին լ� յս տեսավ Երևանի 
պետական բժշկական համալսարանը գովազդող հերթական 
հ� շագիրքը, որի նպատակն է իր նախորդների նման օգնել՝ 

պատկերաց� մ կազմե լ�  Երևանի պետական բժշկական 
համալսարանի և ինչ-որ չափով նաև Հայաստանի մասին  
բոլոր այն արտասահմանցիներին, ովքեր ցանկ� թյ� ն 

կ� նենան բժշկական կրթ� թյ� ն ստանալ մե ր ԲՈւՀ-� մ:
Ի դեպ՝ ըստ մի ջազգային կապերի բաժնի ղեկավար� թյան 

տեղեկացման, հ� շագիրքը չափազանց բարձր 
գնահատականի է արժանացել արտասահմանյան այն 

կազմակերպ� թյ� նների կողմի ց, ովքեր իրականացն� մ 
են արտասահմանցի � սանողների � ս� ց� մը 

Հայաստան� մ:

ՆՈՐ 
ՀՈՒՇԱԳԻՐՔ
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Հա մալ սա րա նի վար կա նի շի բարձ րաց ման կար ևոր պայ-
ման նե րից մե  կը ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի ու  սու  ցու  մը 
անգ լե րեն լեզ վով կազ մա կեր պելն էր: 

Հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թ յան, ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րի 
և  ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի ընդ լայն ված խորհր դակ ցու թ-
յու  նը նպա տակ ու  ներ պար զել առ կա ի րա վի ճա կու մ կեն սա կան 
նշա նա կու թ յու ն ու  նե ցող մի  հարց՝ կա րող ենք ե ղած հնա րա վո-
րու թ յու ն նե րով ի րա կա նաց նել անգ լե րե նով ու  սու  ցու մ ար տա-
սահ ման ցի նե րի հա մար: Քն նարկ ման արդ յու ն քու մ կա յաց վեց 
ո րո շու մ ար տա սահ ման ցի նե րի հա մար կրթու թ յու  նը անգ լե րե-
նով կազ մա կեր պե լու  ու ղ ղու թ յամբ:

  Մինչ այս ո րո շու  մը ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի կրթու թ-
յու  նը բժշկա կան հա մալ սա րա նու մ ի րա կա նաց վու մ էր սփյու ռ-
քա հա յե րի հա մար՝ հա յե րե նով, այ լազ գի նե րի հա մար՝ ռու  սե-
րե նով՝ 1 տա րի նա խա պատ րաս տա կան բաժ նու մ ռու  սե րեն 
սո վո րե լու ց հե տո: 

  Մի ջազ գա յին կա պե րի ընդ լայ ման և  մի ջ բու  հա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թ յան պայ մա նագ րի հեր թա կան հաս ցեն 1998-ին մե ր 
և   Հու  նաս տա նի   Պատ րա յի հա մալ սա րան նե րի մի ջև կնքված 
հա մա գոր ծակ ցու թ յան պայ մա նա գիրն էր, ո րի շրջա նակ նե րու մ 
նա խա տես վու մ էին դա սա խո սա կան կազ մի , ու  սա նող նե րի և 
 հետ դիպ լո մա յին կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի փո խա դարձ 
այ ցեր: Ա ռա ջին 4 ու  սա նող նե րը մե կ նե ցին   Պատ րա 1998-ի հու -
լի սին:

1998-ից նու յ նա տիպ պայ մա նա գիր սկսեց գոր ծել Ա թեն-
քի Ազ գա յին հա մալ սա րա նի հետ, ո րի շրջա նակ նե րու մ 1999-
ի մար տին կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի մի  խու մբ 6-ամս-
յա ժամ կե տով մե կ նեց Ա թեն քի հա մալ սա րան՝ հմտա նա լու  
«  Վի րա բու  ժու թ յու ն», «Ա տամն  ա բու  ժու թ յու ն», «Ու ռո լո գիա» 
մաս նա գի տու թ յու ն նե րի գծով:   Հա ջորդ խմբե րը Ա թենք մե կ նե-
ցին 2000-ին: 

  Հա մա գոր ծակ ցու թ յու  նը հնա րա վո րու թ յու ն տվեց մե ր հա մալ-
սա րա նու մ սո վո րaել հու յն ու  սա նող նե րի:

  Մի ջազ գա յին կա պե րի զար գաց ման մե  ծա մասշ տաբ գոր ծու -
նեու թ յու  նը ի րա կա նաց վու մ է Tacis Tempus ծրագ րի շրջա նակ-
նե րու մ: 

Սկ սեց լու յս տես նել «Medicus» ու  սա նո ղա կան ամ սա թեր թը , 
ո րը այդ տա րի նե րի բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու  սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի նա խա գահ Ար մե ն Ա շոտ յա նը հա մա րու մ էր «իր 
ա մե  նա սի րե լի զա վա կը»:

Հա մալ սա րա նու մ հյու  րըն կալ վեց ՀՀ պաշտ պա նու թ յան նա-
խա րար   Սերժ   Սարգս յա նը, ով նշեց, որ ե թե ին քը լի ներ 20 տա-
րե կան՝ քա ղա քա կա նու թ յամբ չէր զբաղ վի:
Ա ռա ջին ան գամ դե ղա գի տա կան ֆա կու լ տե տու մ կի րառ-
վեց դիպ լո մա յին պաշտ պա նու թ յու ն, ո րը նպա տակ էր հե-

տապն դու մ հնա րա վո րու թ յու ն ըն ձե ռել ու  սա նող նե րին՝ 
զբաղ վե լու  գի տու թ յամբ:   Դիպ լո մա յին աշ խա տանք ներ 

կա րող էին ներ կա յաց նել մի այն  այն ու  սա նող նե րը, 
ով քեր ու  նեին գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թ յու ն և  

ար ժա նա ցել էին դե կա նա տի ե րաշ խա վո-
րու թ յա նը: 

Բո լո րո վին վեր ջերս ո րո շու մ 
կա յաց վեց բժշկա կան հա մալ սա-

րա նու մ նու յն պես կի րա ռել 
ան հա տա կան ու  սու ց ման 

ծրագ րով ու  սու մն  ա ռու թ յու  նը, ո րին ու  սա նող նե րի ճնշող մե  ծա-
մաս նու թ յու  նը զգու  շա վո րու թ յամբ է մո տե նու մ:

  Նախ կի նու մ գոր ծող «  Մե դի կու ս» երգ չախմ բի գո յու թ յան 
տևա կան դա դա րից հե տո բժշկա կան հա մալ սա րա նու մ սկսեց 
գոր ծել նոր երգ չա խու մբ նու յն ա նու  նով, ո րը ղե կա վա րու մ է 
վաս տա կա շատ ար վես տա գետ   Յու  րի   Յու զ բաշ յա նը:

Ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի անգ լե րեն կրթու թ յան 
կազ մա կերպ մա նը զու  գա հեռ ի րա կա նաց վու մ է նաև ար տա-
սահ ման ցի ու  սա նող նե րին հա յե րեն լե զու ն դա սա վան դե լու  
գոր ծըն թա ցը, որն ի րա կա նաց նու մ էր ար տա սահ ման ցի նե րին 
ռու  սե րեն լե զու  դա սա վան դող ամ բիո նը: Այս հան գա ման քը 
հնա րա վո րու թ յու ն կտա ար տա սահ ման ցի նե րին հա ղոր դակց-
վել ի րենց հա յազ գի հա սա կա կից նե րի և հիվանդ նե րի հետ:

  Սա կա վա թիվ հի վանդ նե րի պայ ման նե րու մ ու  սա նող նե-
րի, ին տերն նե րի և կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի ու  սու  ցու մն  
ու  գործ նա կան հմտու թ յու ն նե րի կա տա րե լա գոր ծու  մը ա ռա վել 
լավ հիմ քե րի վրա դնե լու  հա մար ռեկ տո րա տը քննարկ ման 
հարց դարձ րեց գործ նա կան հմտու թ յու ն նե րի կա տա րե լա գործ-
ման ու  ղի նե րի հար ցը և  կա յաց րեց հա մա պա տաս խան ո րո-
շու մ, ո րից ել նե լով պա հանջ դրվեց կլի նի կա կան ամ բիոն նե րու մ 
կազ մե լ հստակ գրա ֆիկ ներ, ո րոնք 4-րդ, 5-րդ  կու ր սե րի ու  սա-
նող նե րին, կլի նի կա կան  օր դի նա տոր նե րին և տվ յալ բա զա յով 
ին տերն նե րին կպար տա դրի ընդգր կվել գի շե րա յին հեր թա պա-
հու թ յու ն նե րի, ինչ պես նաև թու յ լատ րել բարձր ա ռա ջի մու թ յու ն 
ու  նե ցող ու  սա նող նե րի ար տադ րա կան պրակ տի կան և կ լի նի-
կա կան օր դի նա տոր նե րի մաս նա գի տաց ման ո րոշ ցիկ լեր անց-
կաց նել ար տա սահ մա նու մ: 
Ու սու մն  ա կան գոր ծըն թա ցը պատ շաճ մա կար դա կով ի րա-

կա նաց նե լու  հա մար ո րոշ վեց դի մե լ ՀՀ ա ռող ջա պա հու թ յան 
նա խա րա րու թ յա նը՝ թու յ լատ րե լու  պետ պատ վե րի շրջա նակ-
նե րու մ բնակ չու թ յան բու ժս պա սար կու մն  ա ռանց վար ձատ-
րու թ յան ի րա կա նաց նել Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի կլի նի կա կան ամ բիոն նե րի մի  ջո ցով՝ այդ գոր ծըն թա ցի 
հա մար նա խա տես ված գու  մար նե րը տրա մադ րե լով տվյալ ամ-
բիո նի բա զա հան դի սա ցող ա ռող ջա պա հա կան հիմն  ար կին:

Հա մալ սա րա նի լեռ նագ նաց նե րի «  Հա տիս» ա կու մբն ա վան-
դու յ թի հա մա ձայն ար շա վա յին շրջա նը սկսու մ է մար տի ա ռա-
ջին կի րա կի օ րը:   Մար տի 4-ին նմա նա տիպ մաս սա յա կան մե ծ 
մի  ջո ցա ռու մ կազ մա կեր պե ցին ա րագ ար ձա գանք ման փրկա-
րա րա կան ջո կա տը և  լեռ նագ նաց նե րի «Ա րա գած» հան րա պե-
տա կան ա կու մ բը:

Ըն դա մե  նը 2 ա մի ս է ան ցել ՀՀ պաշտ պա նու թ յան նա խա րա-
րի այ ցից բժշկա կան հա մալ սա րան: Այ սօր ար դեն կա րող ենք 
ա սել, որ նա խա րա րը կա տա րել է իր խոս տու  մը ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կու լ տե տի գոր ծու  նեու թ յա նը նպաս տող  մի  շարք 
հար ցե րի լու ծ ման ու ղ ղու թ յամբ: Ու սա նո ղու թ յան ա ռա ջար կած 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կու լ տե տի ու  սա նող նե րի ան վա նա կան 
կրթա թո շակ նե րի, ինչ պես նաև ա ռա ջի նից եր րորդ կու ր սե րի 
կու ր սանտ նե րին օ րը մե կ ան գամ կե րակ րե լու  հար ցը լու ծ ված է:

Հնդ կաս տա նի ա ռող ջա պա հու թ յան նա խա րա րու թ յան և  այդ 
երկ րի բո լոր բժշկա կան հե տա զո տու թ յու ն նե րը կոր դի նաց նող 
խորհր դի հրա վե րով Հնդ կաս տան մե կ նե ցին ԵՊԲՀ ռեկ տոր, 
ա կա դե մի  կոս Վ.Պ.   Հա կոբ յա նը  և  հա մալ սա րա նի գի տա կան 
աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր  Ա.Վ.   Զիլֆ յա նը: 

  Միա վոր ված մե  թո դիս տա կան օգ նու թ յան կո մի ե տի 
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(ԱՄՔՈՐ) հա յաս տան յան գրա սեն յա կը Եր ևա նի ճար տա րա գի-
տա կան հա մալ սա րա նի ու  սա նո ղա կան ճա շա րա նի տա րած-
քու մ ապ րի լի 5-ին բա ցեց նոր ճա շա րան՝ քա ղա քի տար բեր 
ԲՈւՀ-ե րու մ սո վո րող 150 ա նա պա հով ու  սա նող նե րին սպա սար-
կե լու  նպա տա կով: 

Tacis Tempus ծրագ րի շրջա նակ նե րու մ գնա լով  ա վե լի լայն 
թափ է ստա նու մ բժշկա կան հա մալ սա րա նի դա սա խոս նե-
րի և  ու  սա նող նե րի՝ եվ րո պա կան մի  շարք ԲՈւՀ-ե րու մ վե րա-
պատ րաստ ման  և  կա տա րե լա գործ ման գոր ծըն թա ցը:   Միայն 
այս տա րի ար տա սահ մա նու մ կա տա րե լա գործ վե լու  հնա րա-
վո րու թ յու ն են ստա ցել 25 ու  սա նող ներ. 5-ը՝   Բել գիա յու մ, 6-ը՝ 
  Հու  նաս տա նու մ, 18-ը՝ Ֆ րան սիա յու մ:   Կա տա րե լա գործ ման մե կ-
նող նե րի ընտ րու թ յու  նը կա տար վու մ է ըստ հա մալ սա րա նի ներ-
կա յաց րած գե րա կա յու թ յու ն նե րի: 

Մ շա կու յ թի ա կու մ բը սի րով հրա վի րու մ է բո լոր նրանց, ու մ 
հո գե հա րա զատ են հայ ազ գա յին երգն ու  պա րը: Այդ օ րե րին հա-
մալ սա րա նի հո վա նա վո րու թ յան  ներ քո գոր ծող «  Սա սու ն» ազ-
գա յին եր գի-պա րի հա մու յ թու մ հինգ շաթ բի և  ու ր բաթ օ րե րին, 
ժա մը 18-ին, 7-րդ լ սա րա նու մ տե ղի կու  նե նան պա րապ մու նք նե-
րը: 

Ապ րի լի 6-ին տե ղի ու  նե ցավ մշա կու յ թի ա կու մ բի հեր թա-
կան մի  ջո ցա ռու  մը՝ նվիր ված մայ րու թ յան տո նին:   Մի ջո ցա ռու  մը 
դահ լի ճու մ չա վարտ վեց:   Հա մալ սա րա նի ըն դար ձակ դա սա սեն-
յակ նե րից մե  կու մ մի նչև ու շ ե րե կո հնչու մ էին   Սաս նա պա րե-
ղա նակ նե րը:   Մի ջո ցառ մա նը ակ տիվ մաս նակ ցու թ յու ն ու  նե ցան 
նաև ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րը: 

Ար տա սահ ման ցի և սփ յու ռ քա հայ ու ւ սա նող նե րը կազ մա-
կեր պե ցին զատ կի տո նը:   Մի ջո ցա ռու  մը մե ծ գո հու  նա կու թ յու ն 
պատ ճա ռեց ներ կա նե րին, ի մաս նա վո րի՝ պատ վա վոր հյու -
րե րին, այդ թվու մ՝ մի  շարք երկր նե րի դես պան նե րին, ան վա-
նի ար վես տա գետ   Սոս   Սարգս յա նին,   Հա յաս տա նու մ քրիս տո-
նեու թ յու  նը պե տա կան կրոն հռչա կե լու  1700-ամ յա կին նվիր ված 
կազմ կո մի  տեի նա խա գա հի տե ղա կալ   Խոս րով   Հա րու թ յու ն յա նին 
և  հան րա պե տու թ յան ճա նաչ ված այլ մշա կու  թա յին գոր ծիչ նե րի: 

Գ նա լով ա վե լա նու մ է Ի րա նից ու  սու մն  ա ռու թ յան ե կող 
ու  սա նող նե րի թի վը:   Դա վկա յու թ յու նն է այն հան գա ման քի, որ 
մե ր ի րան ցի շրջա նա վարտ նե րը լա վա գու յնս են ներ կա յաց նու մ 
մե ր կրթօ ջա խը՝ այս տեղ ստա ցած  ի րենց գի տե լիք նե րով: 

  Նա խա պես հայ տա րար ված շա բա թօր յակ նե րի մի ամս յա կը 
մե ր ԲՈւՀ-ը սկսել է դեռևս մարտ ամ սից:   Հա մալ սա րա նի տա-
րած քը կար գի բե րե լու ց հե տո  մե ր ու  սա նող նե րը գոր ծը շա րու -
նա կե ցին ԲՈւՀ-ի հա րա կից  փո ղոց նե րու մ՝ հաս նե լով մի նչև 
«  Մոսկ վա» կի նո թատ րոն:   Շա բա թօր յակն իր շա րու  նա կու -
թյու  նը ու  նե ցավ նաև «  Հաղ թա նակ» զբո սայ գու մ, ինչ պես նաև 
«  Կաս կա դի» շրջա կայ քու մ, որ տեղ կա տար վեց նաև ծա ռա տու նկ: 

«Ս պա սու մ ենք լու ծ մա նը» խո րագ րի ներ քո հրա պա րակ ված 
ռեպ լիկն այն մա սին է, որ Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
Ա բով յան և   Կոր յու ն փո ղոց նե րի մայ թե րը այն պես են զավթ վել 
կրպակ նե րի կող մի ց, ո րոնք նոր հա յե րը այն պես են շա րել ի րար 
կող քի, որ ոչ մի այն վա րա գու  րել են մե ր հա մալ սա րա նի շեն քի՝ 
որ պես ճար տա րա պե տա կան կա ռու յ ցի գե ղեց կու թ յու  նը, այլև 
ստի պու մ են մարդ կանց քա ղա քա յին փո խադ րա մի  ջոց նե րին 
սպա սել ոչ թե մայ թե րին կանգ նած, այլ մայ թե րը զբա ղեց րած 
կրպակ նե րի ա ռաջ՝ փո ղո ցի բա նու կ հատ վա ծու մ:

Լ սե լով մե  թո դա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րու մ բազ մա զան 
խորհր դակ ցու թ յու ն ներն «Անգ լե րեն լեզ վով ու  սու ց ման գոր ծըն-

թա ցը և  մե ր խնդիր նե րը» հար ցի քննարկ ման հար ցը՝ ռեկ տո րա-
տը ո րո շեց վե րա նա յել նա խա տես վող կու ր սե րի ու  սու մն  ա կան 
պլան նե րը և ծ րագ րե րը՝ այն ա ռա վե լա գու յնս մո տեց նե լով ար-
տա սահ ման յան ա ռա ջա վոր ԲՈւՀ-ե րի ծրագ րե րին:   Բա ցի այդ՝ 
հանձ նա րար վեց բո լոր ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րին՝ անգ լա խոս 
ու  սա նո ղա կան խմբե րի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցու մ ընդգր-
կել մի այն անգ լե րեն լեզ վին տի րա պե տող դա սա խոս նե րին, 
ո րոնց լեզ վա կան հմտու թ յու ն նե րի կա տա րե լա գոր ծու  մը հա մա-
րել օ տար լե զու  նե րի ամ բիո նի գերխն դի րը: Անգ լե րե նին տի րա-
պե տող դա սա խոս նե րի բա ցա կա յու թ յան դեպ քու մ ան հա պաղ 
ա պա հո վել հա մա պա տաս խան կադ րե րով, բա ցի այդ՝ մաս նա-
գի տա կան անգ լա լե զու  գրա կա նու թ յան ձեռք բեր ման ու ղ ղու թ-
յամբ հա մա գոր ծակ ցել ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի հետ: 

Հա մալ սա րա նու մ հյու ր է հան րա պե տու թ յան ա ռա ջին տի-
կին   Բել լա   Քո չար յա նը, ով ոսկ րա ծու  ծի դո նոր նե րի հայ կա կան 
ռեեստ րի նա խա գահն է:   Մի ջո ցառ ման շրջա նակ նե րու մ հայ մա-
նու կ նե րին փրկե լու  գոր ծին մի ա ցան նաև Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու  սա նող ներն ու  դա սա խոս նե րը: 

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու  սա նո ղա-
կան խորհր դա րա նը դար ձավ Եվ րո պա յի բժիշկ-ու  սա նող նե րի 
ա սո ցիա ցիա յի ան դամ: 

Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կու լ տետն ա վար տե ցին ա ռա ջին 
շրջա նա վարտ նե րը: 

Հայ տա րա րու թ յու ն այն մա սին, որ սու յն թվի հու  նի սի մե  կից 
գոր ծու մ են հա մալ սա րա նի «  Դի լի ջան», «Ար զա կան», «Ս ևան» 
(  Շոր ժա) հանգստ յան տնե րը: Ու ղեգ րի ար ժե քը մե կ հո գու  հա-
մար սննդով (օ րը 3 ան գամ)՝ 2.500 դրամ:   Ցան կա ցող նե րը հեր-
թագր վեն արհ կո մի  տեու մ: 

Հն դիկ շրջա նա վարտ ներ Ա լա պա տի Ա շա   Կի րա նը՝ Այ դա-
րա բա դից և   Վի մալ Կ շիտր ջը՝   Փեն ջա բից գե րա զանց ա ռա ջա դի-
մու թ յամբ ա վար տե ցին բժշկա կան հա մալ սա րա նը և հ րա ժեշ տի 
ու  ե րախ տա գի տու թ յան խոս քով հան դես ե կան «Ա պա գա բժշկի» 
է ջե րու մ: Իսկ նու յն տար վա շրջա նա վարտ, նշա նա վոր հա յե րեն 
խո սող Ակ շե յը իր հոդ վա ծը և  ե լու յ թը շրջա նա վարտ նե րի հա վա-
քին վեր նագ րել էր չա փա զանց հու  զիչ և  հայտ նի տո ղով. «Ախր 
ես ինչ պե՞ս վեր կե նամ, գնամ»: 

Ա ռա ջին ան գամ ու  սա նող նե րը պա տաս խա նու մ են ամ բիո-
նից: Ա ռա ջին ան գամ պե տա կան քննու թ յու ն նե րի անց կաց ման 
նոր կար գը ստի պու մ էր ու  սա նո ղին պա տաս խա նել ամ բիո նից՝ 
իր հա մա կու ր սե ցի նե րի ներ կա յու թ յամբ:

Հայ տա րա րու թ յու ն՝ խնդրվու մ է բո լոր կու ր սե րի ու  սա նող-
նե րին՝ քննու թ յու ն նե րից ան մի  ջա պես հե տո գրա կա նու թ յու  նը 
հանձ նել գրա դա րան՝ հա ջորդ կու ր սի դա սագր քե րը ստա նա լու  
պայ մա նով:   Բա ցի ա ռա ջին կու ր սե ցի նե րից՝ բո լոր կու ր սե րի ու -
սա նող նե րին դա սագր քեր կտրվեն հու  լիս-օ գոս տոս ա մի ս նե րին: 
  Սեպ տեմ բե րին կսպա սարկ վեն մի այն ա ռա ջին կու ր սե ցի նե րը: 

  Սեպ տեմ բե րի 17-22-ը կա յա ցավ ե րի տա սարդ բժիշկ-
նե րի մի ու թ յան   Հա յաս տա նի   Հան րա պե տու թ յան 
  գի տու թ յու ն նե րի ազ գա յին ա կա դե մի ա յի, ՀՀ ա ռող-
ջա պա հու թ յան նա խա րա րու  թյան և բժշ կա կան 
հա մալ սա րա նի հա մա տեղ գի տա ժո ղո վը՝ 
«Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րը եր րորդ հա-
զա րամ յա կի շե մի ն» նշա նա բա նով:

  Նոր էջ բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի պատ մու թ յան մե ջ: 
Ել նե լով իր ու  նե ցած 
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նյու  թա կան հնա րա վո րու թ յու ն նե րից և  գի տա կան մե ծ նե րու  ժից, 
հաշ վի առ նե լով հան րա պե տու թ յու  նու մ բժշկա կան կադ րե րի 
պա հան ջար կի խիստ սահ մա նա փակ լի նե լը, նկա տի ու  նե նա լով 
սե փա կան վար կա նի շի մի  ջազ գա յին բարձր գնա հա տա կա նի 
փաս տը, օգ տա գոր ծե լով ար տա սահ ման ցի շրջա նա վարտ նե րի 
տա րա ծած դրա կան կար ծի քը, եր կա րատև նա խա պատ րաս-
տա կան աշ խա տան քի արդ յու ն քու մ ար ձա նագ րե լով, որ անհ-
րա ժեշտ է չա փա զանց սրտա ցա վու թ յու ն ներ քո հիշ յալ քայ լին՝ 
Եր ևա նի Մ խի թար   Հե րա ցու  ան վան բժշկա կան հա մալ սա րա նը 
21-րդ  դա րի և  եր րորդ հա զա րամ յա կի ա ռա ջին ու  սու մն  ա կան 
տա րին սկսեց անգ լե րե նով ու  սու մն  ա կան բաժ նի բա ցու  մով: 

  Մոսկ վա յու մ հրա տա րակ վող «Коммерсант» թեր թու մ 
տպագր վել է նախ կին խորհր դա յին հան րա պե տու թ յու ն նե րի՝ 
ներ կա յիս նո րան կախ երկր նե րի ա ռա վել բարձր վար կա նիշ ու -
նե ցող ԲՈւՀ-ե րի ցան կը: Ի ու  րա խու թ յու ն և  ի պա տիվ մե զ՝ այդ 
ցան կու մ՝ ի թիվս   Հա յաս տա նից նշվող ե րեք ԲՈւՀ-ե րի՝ Եր ևա-
նի պե տա կան հա մալ սա րա նի և   Հա յաս տա նի Ա մե  րիկ յան հա-
մալ սա րա նի, նշված է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի ա նու  նը: Ի պա տիվ մե ր ԲՈւՀ-ի վար կա նի շի է խո սու մ 
այն փաս տը, որ աշ խար հի լա վա գու յն բժշկա կան ու  սու մն  ա կան 
հաս տա տու թ յու ն նե րի շար քու մ բժշկա կան դպրոց նե րի հա մաշ-
խար հա յին տե ղե կա տու  ի 11-12-րդ  է ջե րը ներ կա յաց նու մ են Եր-
ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը:

Ար դեն 5 տա րի և  ա վե լի «  Հա յա ստան» հա մա հայ կա կան 
հիմն  ադ րա մու մ ստեղծ ված «Եր վանդ Գ րալ յան» մն ա յու ն ֆոն դի 
տո կոս նե րով հո վա նա վոր վու մ են Եր ևանի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի կա րի քա վոր ա ռա ջա վոր ու  սա նող նե րը: 
  Ֆոն դը ստեղ ծել է ի րա նա հայ   Շա քե Գ րալ յա նը՝ ի հի շա տակ իր 
բժիշկ ա մու ս նու :   Բա րե րա րը որ պես մն ա յու ն ֆոնդ է ներ կա յաց-
րել 35.000 ԱՄՆ դո լար: Սկ սած 1994-ից՝ այս գու  մա րից գո յա ցած 
տո կոս նե րով վճար վել են նպաստ ներ 847 ու  սա նող նե րի:

  Հա մալ սա րա նի ռեկ տո րա տը և  գի տա կան մա սը նպա տա-
կա հար մար գտան   Հա յաս տա նու մ քրիս տո նեու թ յան պե տա-
կան կրոն հռչակ ման 1700-ամ յա կին նվիր ված հո բել յա նա կան 
գի տա ժո ղո վու մ լսել ե րի տա սարդ նե րի կող մի ց կա տար վող գի-
տա կան աշ խա տանք նե րի մա սին զե կու  ցու մն  եր: 

  Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի բազ մա թիվ ար տա սահ ման ցի ու  սա նող ներ ար դեն 
հմտա ցել են ինք նու  րու յն գի տա կան աշ խա տանք ներ կա տա-
րե լու  մե ջ, հա մալ սա րա նի ղեա կա վա րու թ յու  նը ճիշտ հա մա րեց 
ա ռան ձին ներ կա յաց նել և քն նար կել ար տա սահ ման ցի ու  սա-
նող նե րի գի տա կան աշ խա տանք նե րը և  հա վա նու թ յու ն տվեց 
ԵՊԲՀ ու  սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թ յան նա խա ձեռ նու թ-
յա նը՝ գու  մա րել ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի մի  ջազ գա յին 
հո բել յա նա կան գի տա ժո ղով:

  Վեր ջին օ րե րին ան նա խա դեպ մի  ջո ցա ռու մն  եր են ձեռ-
նարկ վու մ մայ րա քա ղա քոմ և  բո լոր այն վայ րե րու մ, ու ր բազ-

մա մարդ հան դի սու թ յու ն ներ էին անց կաց վու մ: Ք րիս տո-
նեու թ յան ըն դու ն ման հո բել յա նի ա ռի թով չա փա զանց 

շատ էր ար տա սահ ման ցի նե րի մու տ քը   Հա յաս տան: 
Անվ տան գու թ յան ա պա հով մա նը զու  գա հեռ՝ ու -

ժե ղաց վել էր նաև բու  ժօգ նու թ յան աշ խա-
տան քը, ո րի հա մար ծա ռա յու թ յու ն ներ 

ի րա կա նաց նող նե րի շար քե րը հա մալ-
րել էին նաև մե ր ու  սա նող նե րը: ՌԴ 

նա խա գահ Վ.   Պու  տի նի այ ցից 
ա ռաջ մե ր տղա նե րը 2 ա մի ս 

ա ռա ջին օգ նու թ յան դա-
սեր անց նե լու ց հե տո 

ու  ղեկ ցե ցին նրանց Եր ևա նու մ, Եր ևա նից Ս ևան,   Մա լիշ կա և 
  Նո րա վանք ճա նա պարհ նե րին: Հ ռո մի  պա պի անձ նա կան բժշկի, 
  Վա տի կա նի ա ռող ջա պա հու թ յան վար չու թ յան պե տի հետ մե ր 
կա մա վոր նե րը ե ղան   Խոր   Վի րա պու մ: 

Ուս ման վար ձա չա փե րի մա սին ո րոշ ման հա մա ձայն՝ տե-
ղա ցի ու  սա նող նե րի հա մար ու ս ման վար ձի չա փը սահ մա նել 
բու  ժա կան, ստո մա տո լո գիա կան, ման կա բու  ժա կան ֆա կու լ-
տետ ներ՝ 1.400, դե ղա գի տա կան ֆա կու լ տետ՝ 1.000, բժշկա կան-
խար գել ման ֆա կու լ տետ՝ 850 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք դրամ՝ 
մու ծ ման օր վա կու ր սով: Սփ յու ռ քա հայ ու  սա նող նե րի հա մար՝ 
բու  ժա կան, ստո մա տո լո գիա կան ֆա կու լ տետ ներ՝ 1.400, դե ղա-
գի տա կան ֆա կու լ տետ՝ 1.000 ԱՄՆ դո լար՝ մու ծ ման օր վա կու ր-
սով: 6-րդ  կու ր սի տե ղա ցի ու  սա նող նե րի հա մար՝ բու  ժա կան, 
ման կա բու  ժա կան ֆա կու լ տետ ներ՝ 1.080,  բժշկա կան խար գել-
ման ֆա կու լ տետ՝ 680 ԱՄՆ  դո լա րին հա մար ժեք գու  մար: Սփ-
յու ռ քա հայ ու  սա նող նե րի հա մար՝ 1.400 և 1.000, օ տա րազ գի 
ու  սա նող նե րի հա մար՝ 1.700 և 1.500 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
գու  մար: 6-րդ  կու ր սի ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի հա մար՝ 
սփյու ռ քա հա յե րի հա մար՝ 1.350, օ տա րազ գի նե րի հա մար՝ 1.650 
ԱՄՆ դո լար: 

  Հա մալ սա րան այ ցե լեց   Մար սե լի քա ղա քա պետ, Ֆ րան սիա-
յի   Սե նա տի փոխ նա խա գահ   Ժան Կ լոդ   Գո դե նը, ով ար ժա նա-
ցավ բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ վա վոր դոկ տո րի կոչ ման, 
նրան նվիր վեց հա յոց հո ղու մ ա ճեց ված խա ղո ղից ֆրան սիա-
ցի նե րի պատ րաս տած կոն յա կը, իսկ   Գո դե նը հա մալ սա րա նին 
նվի րեց ավ տո բու ս: 

 Հա մալ սա րա նի խոր հու ր դը ո րո շեց հա մալ սա րա նի ողջ 
անձ նա կազ մի  գոր ծու  նեու թ յու  նը նպա տա կաու ղ ղել ու  սու մն  ա-
կան կլի նի կա կան բա զա նե րը պահ պա նե լու  և  նոր բա զա ներ 
ձեռք բե րե լու  գոր ծըն թա ցին: 

«  Լի ցեն զա վոր ման և  հա վա տար մագր ման կենտ րոն» ծա-
ռա յու թ յան ո րոշ մամբ 3 ոչ պե տա կան բժշկա կան ԲՈւՀ-եր հա-
վա տար մագր վե ցին:   Դա նշա նա կու մ է, որ այ սու  հետև նրանց 
կող մի ց տրված դիպ լո մը հա վա սա րա զոր է Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի դիպ լո մի ն: 

ՀՀ պաշտ պա նու թ յան նա խա րար   Սերժ   Սարգս յա նի 
  Չի նաս տան կա տա րած  այ ցի ըն թաց քու մ ձեռք են բեր վել ռազ-
մա կան բնա գա վա ռու մ հայ-չի նա կան հա մա գոր ծակ ցու թ յան 
ո րո շա կի պայ մա նա վոր վա ծու թ յու ն ներ: Այդ թվու մ՝ ա ռա ջարկ-
վել է   Չի նաս տա նի զին ված ու  ժե րի հա մար 2 չի նա ցի մաս նա-
գետ ներ պատ րաս տել Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի ռազ մաբժշ կա կան ֆա կու լ տե տու մ: 

14 ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ՝ հիմն  ա կա նու մ հա մալ սա-
րա նի կլի նի կա կան ամ բիոն նե րի վա րիչ ներ, ճա նա չու մ ու  նե ցող 
մաս նա գետ ներ մե կ նե ցին Ս տե փա նա կերտ, որ տեղ  ի րա կա-
նաց րին խորհր դատ վա կան ծրագ րեր, ինչ պես նաև՝ ախ տո րո-
շու մ: Այ ցե լու թ յան երկ րորդ օ րը, ըստ մաս նա գի տու թ յու ն նե րի, 
բժիշկ-մաս նա գետ նե րը տար բեր հի վան դա նոց նե րու մ բժշկա-
կան օգ նու թ յու ն էին ցու  ցա բե րու մ բնակ չու թ յա նը: 

  Հա մալ սա րա նու մ քննարկ վեց   Շու  շիի ռեա լա կան 
ու  սու մն  ա րա նի շեն քի վե րա նո րոգ ման ա ռի թով ԼՂՀ կրթու -
թյան և  գի տու թ յան նա խա րա րից ստաց ված նա մա կը: Ո րոշ վեց 
«  Շու  շիի ռեա լա կան ու  սու մն  ա րան» հիմն  ադ րա մի ն բա րե գոր ծա-
կան նպա տակ նե րով ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թ յու ն ցու  ցա բե րել 
1մլն դ րա մի  չա փով:

Ար ցա խի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի ե րախ տա գի-
տա կան հղու  մը ԵՊԲՀ  ռեկ տո րին հա մա կար գիչ նե րի նվի րատ-

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Հոկտեմբեր 2015 N 13-14 (1324-1325)40



վու թ յան ա ռի թով է: 

Հա մաշ խար հա յին բան կի ֆի նան սա վոր մամբ երկ րու մ շա-
րու  նակ վու մ է ըն տա նե կան բժշկու թ յան ներդր ման ծրա գի րը, 
ո րը ա ռող ջա պա հու թ յան բնա գա վա ռու մ են թադ րու մ է լու րջ 
շրջա դարձ: 
Ռեկ տո րա տի ո րոշ մամբ հա մալ սա րա նի ամ բիոն նե րին և 

 մաս նա գի տա կան կու ր սե րին՝ ել նե լով դա սա ժա մե  րի քա նա կից՝  
հատ կաց վել են դրա մա կան մի  ջոց ներ՝ 3մլն 500 հազ. դրա մի  
չա փով: Ամ բիոն նե րի և  կու ր սե րի վա րիչ նե րին հանձ նա րար-
վել է մի  ջոց ներն օգ տա գոր ծել մի այն գրե նա կան պի տու յք ներ, 
ու  սու մն  ա կան և տն տե սա կան ապ րանք ներ գնե լու  հա մար: 
  Սու յն ո րոշ մամբ պա հանջ վել է դրա մա կան մի  ջոց ներն օգ տա-
գոր ծե լու  վե րա բեր յալ հաշ վետ վու թ յու ն ներ կա յաց նել մի նչև 
հու  նիս՝ նշե լով որ հաշ վետ վու թ յու ն նե րը ժա մա նա կին չներ կա-
յաց նող ամ բիո նը կզրկվի հա ջորդ տար վա մի  ջոց նե րը ստա նա-
լու  հնա րա վո րու թ յու  նից: 

  Մինչև 2000 թվա կա նի սկիզ բը հա մալ սա րա նը հա մա գոր-
ծակ ցու թ յան որ ևէ  ա ռա ջար կու թ յու ն չի ու  նե ցել եվ րո պա կան 
ա ռա ջա դեմ այն պի սի մի  երկ րից, ինչ պի սին Ավստ րիան է: Այ-
սօր այդ բա ցը լրաց ված է ի դեմս ծրագ րի, որն, ըստ էու թ յան, 
ավստ րիա կան ա կա դե մի ա կան ծա ռա յու թ յու ն է: Ավստ րիա յի 
  Վիեն նա և Գ րաց քա ղաք նե րի հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե-
րու մ ի րենց պրակ տի կան են անց կաց նու մ մե ր հա մալ սա րա նի 
4 ու  սա նող ներ:

ԽՍՀՄ կազ մա լու  ծու  մի ց հե տո հետ խորհր դա յին տա րած-
քի բո լոր երկր նե րու մ, այդ թվու մ և  մե զ մոտ լու րջ դժվա րու թ-
յու ն ներ ա ռա ջա ցան ա ռող ջա պա հու թ յան կազ մա կերպ ման 
հա մա կար գու մ՝ դա սա խոս նե րի ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման 
ու ղ ղու թ յամբ: Այդ բա ցը լրաց նե լու  նպա տա կով բժշկա կան 
հա մալ սա րա նու մ բաց վե ցին դա սա խոս նե րի ո րա կա վոր ման 
բարձ րաց ման նե րամ բիո նա կան դա սըն թաց ներ:

Մի ջազ գա յին հե ղի նա կու թ յան ա ճի հետ տա րեց տա րի ա վե-
լա նու մ է մե ր ԲՈւՀ-ու մ ու  սա նել ցան կա ցող ար տա սահ ման ցի 
ու  սա նող նե րի թի վը: Ն րանց հար մա րա վետ կա ցա րան նե րով 
ա պա հո վե լու  հար ցու մ հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թ յու  նը լու րջ 
դժվա րու թ յու ն ներ էր կրու մ:   Բա րե բախ տա բար անց յալ տա րի 
ՀՀ վար չա պե տի հրա մա նագ րով   Զեյ թու  նի ու  սա նո ղա կան հա-
մա լի րի 7-րդ  մաս նա շեն քը հանձն վեց մե զ:   Կի սա վեր շեն քի վե-
րա նո րոգ ման ա վար տից հե տո այ սօր ու  նենք բա րե կարգ մաս-
նա շենք:

Մար սե լի քա ղա քա պետ, Ֆ րան սիա յի   Սե նա տի փոխ նա խա-
գահ   Ժան Կ լոդ   Գո դե նի նա մա կը Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ա կա դե մի  կոս Վ. Պ.   Հա կոբ յա նին. 
«  Հար գե լի պա րոն ռեկ տոր, ցան կա նու մ եմ   ձեզ ա սել, թե ինչ քան 
շնոր հա կալ և  ե րախ տա պարտ եմ այն ար տա կարգ ըն դու  նե-
լու թ յան հա մար, որ ցու  ցա բե րե ցիք Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րան կա տա րած իմ այ ցի ըն թաց քու մ: Անհ րա-
ժեշտ եմ հա մա րու մ ընդգ ծել նաև բա րե կա մու թ յան և  հար գան քի 
այն նշան նե րը, ո րոնք ցու  ցա բե րե ցին ձեր ու  սա նող նե րը: Ես 
շատ զգաց ված եմ և խնդ րու մ եմ   ձեզ՝ շնոր հա կա լա կան խոսքս 
հայտ նել նրանց իմ ա նու  նից:   Թու յլ տվեք ինձ շնոր հա վո րել նաև 
ձեր փայ լու ն հա մալ սա րա նի գո յու թ յան  կա պակ ցու թ յամբ, ո րը 
հա մայն աշ խար հու մ հան դի սա նա լով հայ կա կան բժշկա կան 
բարձ րա գու յն կրթու թ յան խորհր դա նիշ՝ քայ լու մ է ժա մա նա կին 
հա մըն թաց՝ մի և նու յն ժա մա նակ հա վա տա րիմ մն ա լով իր մշա-
կու  թա յին ժա ռան գու թ յա նը:

   Հա վա տա ցեք՝ ես հպարտ եմ կրել բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
պատ վա վոր դոկ տո րի կո չու  մը, ո րը   դու ք շնոր հե ցիք ինձ: Այդ 
պատ վա վոր կո չու  մը ներշն չու մ է ինձ, և  որ պես հար գան քի հա-

վաս տի քի նշան կա նեմ հնա րա վո րը, որ պես զի Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան և   Մար սե լի հա մալ սա րան նե րի մի ջ հա մալ սա-
րա նա կան հա մա գոր ծակ ցու թ յու նն այ սու  հետև ևս  շա րու  նակ վի 
և  բար գա վա ճի»: 

2001 թվա կա նի ա ռա վել նշա նա կա լի ի րա դար ձու թ յու ն նե րը 
ԵՊԲՀ կյան քու մ

.   Մեր կրթօ ջա խը դար ձավ «Բժշ կա կան ԲՈւՀ-ե րի մի  ջազ գա յին 
ա սո ցիա ցիա յի» և «  Հա մալ սա րան նե րի եվ րո պա կան ա սո ցիա-
ցիա յի» ան դամ: 

. ԵՊԲՀ-ն  լա վա գու յն նե րից մե  կը ճա նաչ վեց ԱՊՀ ԲՈւՀ-ե րի մե ջ: 

.   Լու  իզ   Սի մոն   Մա նու կ յա նի նվի րատ վու թ յամբ հա մալ սա րա-
նու մ ստեղծ վեց «  Գի տա հե տա զո տա կան ու  սու ց ման կենտ րոն»: 

.   Հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ա կա դե մի  կոս Վ.Պ.   Հա կոբ յա նը դար-
ձավ   Ռու  սաս տա նի բժշկա տեխ նի կա կան ա կա դե մի ա յի իս կա-
կան ան դամ:

. Ան ցու մ կա տար վեց ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի անգ լե-
րե նով ու  սու ց մա նը:

.   Հա մալ սա րա նի ու  սա նո ղա կան խորհր դա րանն ան դա մագր-
վեց «Բ ժիշկ-ու  սա նող նե րի մի  ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յին», իսկ 
դե ղա գոր ծա կան ֆա կու լ տե տի ու  սա նող նե րը՝ «Եվ րո պա յի դե-
ղա գոր ծա կան մաս նա գի տա կան ֆա կու լ տետ նե րի ու  սա նող նե-
րի ա սո ցիա ցիա յին»:

.   Վե րածն վեց «  Մե դի կու ս» երգ չա խու մ բը: 

. Ու սա նո ղա կան խորհր դա րանն ար ժա նա ցավ «  Տար վա լա վա-
գու յն ու  սա նո ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն» մրցա նա-
կին: 

.   Զեյ թու  նի հան րա կա ցա րա նա յին հա մա լի րի մաս նա շեն քե րից 
մե  կը տրա մադր վեց հա մալ սա րա նին, ո րը կարճ ժա մա նա կա-
մի  ջո ցու մ հիմն  ո վին նո րոգ վեց:

. Ս ևա նա լճի հանգստ յան գո տու մ ստեղծ վեց հա մալ սա րա նի 
նոր ա ռող ջա րա րա կան հա մա լիր:

.   Հա մալ սա րան այ ցե լեց   Մար սե լի քա ղա քա պետ   Ժան-Կ լոդ 
  Գո դե նը:

ԵՊԲՀ-ն՝ որ պես եվ րո պա կան չա փա նի շե րին հա մա պա-
տա սա խա նող ա ռա ջա դեմ ԲՈւՀ, ընդգրկ ված է 3 հան րա հայտ 
տե ղե կա տու  նե րու մ՝ WHO IS WHO “World Directory of Medi-
cal Schools”, Europa Publications “The World of Learning” 1998 
fourty-eight edition, “The World of Learning” 2001fi � y-fi rst edi-
tion. 
ԵՊԲՀ-ն  ա ռա ջար կու թ յու ն ստա ցավ ան դա մակ ցել հա մալ-

սա րան նե րի մի  ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յին:

  Հա մալ սա րա նը հա մա գոր ծակ ցու մ է ԱՄՆ-ի բժշկա կան 2 
կազ մա կեր պու թ յու ն նե րի հետ, Շ վե դիա յի   Կա րո լոն յան ինս տի-
տու  տի հետ, պայ մա նա գիր է կնքվել  Adventists development and 
Relief Agency-ի հետ, ո րը նա խա տե սու մ է բժշկա կան գրա դա-
րա նի անվ ճար ին տեր նետ ծա ռա յու թ յան տրա մադ րու մ ԵՊԲՀ-
ին:

Tacis Tempus ծրագ րի շրջա նակ նե րու մ Էքս 
  Մար սել-2 հա մալ սա րան են գոր ծու ղ վել 6 կլի նի-
կա կան օր դի նա տոր, 2 ու  սա նող և 2 դա սա խոս, 
Լ յու  վե նի հա մալ սա րան՝ 2 կլի նի կա կան օր դի-
նա տոր և 1 դա սա խոս,   Սա լո նի կի Ա րիս տո-
տե լի ան վան հա մալ սա րան՝ 1 ին տերն, 1 
ու  սա նող և 1 դա սա խոս:

ԵՊԲՀ-ն  մաս նակ ցու մ է գեր-
մա նա կան 4 ծրագ րե րի:

ի
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Փետր վա րի 15-19-ը պաշ տո նա կան այ ցով Ա րա բա կան 
  Միաց յալ Է մի  րու թ յու ն նե րու մ էր գտնվու մ հա մալ սա րա նի պատ-
վի րա կու թ յու  նը՝ ա կա դե մի  կոս  Վ.Պ.   Հա կոբ յա նի ղե կա վա րու թ-
յամբ:   Պատ վի րա կու թ յան այ ցը նա խոր դու մ է ՀՀ նա խա գա հի 
ա ռա ջի կա այ ցին այդ եր կի րը:

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի 
ա նու  նով ստաց ված նա մակն այս ան գամ Ղրղզս տա նից էր:   Տե ղի 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի 5-րդ  կու ր սե ցի հնդիկ ու  սա նող նե րի 
մի  ստվար զանգ ված, ով քեր նշել են ի րենց ա նու ն-ազ գա նու  նը, 
անձ նագ րա յին տվյալ ներ, ման րա մասն տե ղե կու թ յու ն ներ ա ռա-
ջա դի մու թ յան մա սին, խնդրու մ էին թու յլ տալ 6-րդ  կու ր սը սո վո-
րել մե ր հա մալ սա րա նու մ, այս տեղ հանձ նել ա վար տա կան պե-
տա կան քննու թ յու ն նե րը և ս տա նալ ԵՊԲՀ դիպ լոմ:
Ն ման խնդրան քով հա ճախ են նա մակ ներ ստաց վու մ մի  ջի նա-

սիա կան նախ կին հան րա պե տու թ յու ն նե րի, Ալ մա Ա թա յի, Օ դե-
սա յի և  այլ բժշկա կան հա մալ սա րան նե րու մ սո վո րող հնդիկ և  
ա րաբ ու  սա նող նե րից:

ԱՄՆ-ի   Ֆի լա դել ֆիա քա ղա քի   Թո մաս   Ջե ֆեր սո նի ան վան 
հա մալ սա րա նի մաս նաճ յու  ղը հան դի սա ցող   Հա յաս տա նի ու լտ-
րա ձայ նա յին ու  սու  ցո ղա կան կենտ րո նը տվեց իր ա ռա ջին շրջա-
նա վարտ նե րը:

Ան ցանք րո պեավ ճա րի:

  Ռու  սաս տա նի ե րի տա սար դու թ յան ազ գա յին կա պե րի 
խորհր դի հրա վե րով   Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան ազ գա յին 
խորհր դի պատ վի րա կու թ յան կազ մու մ մի ակ ներ կա յա ցու  ցի չը՝ 
հա մալ սա րա նի ու  սա նո ղա կան խորհր դա րա նի նա խա գահ Ար-
մե ն Ա շոտ յա նը օ րերս վե րա դար ձավ   Մոսկ վա յից: 

Ռեկ տո րա տը լսեց հա ղոր դու մ՝ վճա րո վի հա մա կար գի ու -
սա նող նե րին դիպ լոմն  ե րը, դիպ լո մի  մի  ջու կ նե րը, ին տեր նա-
տու  րա յի և կ լի նի կա կան օր դի նա տու  րա յի վկա յա կան նե րը, ու -
սա նո ղա կան տոմ սե րը, ստու գ ման, ինչ պես նաև գործ նա կան 
հմտու թ յու ն նե րի գրքու յկ նե րը անվ ճար հատ կաց նե լու  մա սին: 

  Հա մալ սա րա նի գի տա կան խոր հու ր դը ո րո շեց՝ վե րա նա յել ու -
սա նող նե րի գործ նա կան ու  նա կու թ յու ն նե րի ծա վա լը և ս տու գ ման 
կար գը՝ ներդ նե լով բո լոր ֆա կու լ տետ նե րու մ:   Հանձ նա րար վեց 
ու  սու մն  ա մե  թո դա կան բո լոր ու  ժե րը նե րու ղ ղել՝ բարձ րաց նե լու  
անգ լե րեն լեզ վով ու  սու ց ման մա կար դա կը:

  Մինչև ու  սու մն  ա կան տար վա վերջ նա խա տես վեց ի րա կա նաց-
նել ընդ հա նու ր բժշկու թ յան, դե ղա գի տա կան, ստո մա տո լո գիա-
կան և  ռազ մաբժշ կա կան ֆա կու լ տետ նե րի շրջա նա վարտ նե րի՝ 
մի աց յալ հա մա կար գով պե տա կան ա վար տա կան ե ռա փու լ ո րա-
կա վո րու  մը:

Ըն թաց քի մե ջ են ջան քե րը՝ ձեռք բե րե լու  հա մալ սա րա-
նա կան կլի նի կա ներ: Ա մե  րի կա հայ մե ր շրջա նա վարտ նե րը 
պար տա վոր վու մ են հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա ներ լի նե լու  

դեպ քու մ այն դարձ նել լա վա գու յ նը տա րա ծաշր ջա նու մ: Անձ-
նա կան շահը՝ ի րենց ե րե խա նե րի կրթու թ յան կազ մա կեր-

պու մն  է մե զ մոտ՝ ա ռա վել մատ չե լի գնե րով: 

Ար դեն մի  քա նի ա մի ս է՝ Հնդ կաս տա նի բժշկա-
կան բարձ րա գու յն կրթօ ջախ նե րի մի  խու մբ 

շրջա նա վարտ ներ խո րաց նու մ են ի րենց 
գի տե լիք նե րը ու լտ րա ձայ նա յին ախ-

տո րոշ ման կենտ րո նու մ՝ 3 տա րվա 
կրթա կան հա մա կար գով:

Հնդ կաս տա նի բժշկա-
կան խոր հու ր դը, հիմք ըն-

դու  նե լով կա ռա վա րու թ յան 

հրա հան գը և  ի կա տա րու մն  դրա, իր տե ղե կա տու  ի՝ “Gazette” 
 պար բե րա կա նի 2002 թվա կա նի փետր վա րի 18-ին լու յս տե սած 
հա տու կ թո ղարկ ման մե ջ հրա պա րա կել է այն չա փո րո շիչ նե րը, 
ո րոն ցով ար տա սահ մա նու մ կրթու թ յու ն ստա ցած մաս նա գետ-
նե րը կա րող են մաս նակ ցել Հնդ կաս տա նու մ անց կաց վող այն 
ստու գ ման թես տա վոր մա նը, ո րի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու ց 
հե տո մի այն կա րող են հա մար վել բժիշկ-մաս նա գետ: Ո րո շու մն  
ու  րա խաց րել է մե զ մոտ սո վո րող 187 հնդիկ ու  սա նող նե րին, 
ով քեր, ի տար բե րու թ յու ն հա մաշ խար հա յին տե ղե կա տու  ու մ 
չընդգրկ ված ԲՈւՀ-ե րի ու  սա նող նե րի, հան գիստ կշա րու  նա կեն 
ի րենց կրթու թ յու  նը, մա նա վա նադ, որ Հնդ կաս տա նու մ չա փա-
զանց բարձր վար կա նիշ ու  նի ԵՊԲՀ-ի ա վար տա կան վկա յա կա-
նը:

Գ նա լով ա վե լի մե ծ ու  շադ րու թ յու ն  է հատ կաց վու մ ար-
տա սահ ման յան քա ղա քա ցի նե րի ու  սու  ցու  մը մե զ մոտ կազ մա-
կեր պե լու ն՝ այն դի տե լով որ պես ներ կա տնտե սա կան հա մա-
կար գու մ աշ խա տա կից նե րի նյու  թա կան ա պա հով ման, թերևս, 
ա մե  նա կար ևոր աղբ յու  րը, ինչ պես նաև՝ ու  սու մն  ա կան աշ խա-
տանք նե րի կա տա րե լա գործ ման և  գի տու թ յան ֆի նան սա վոր-
ման կար ևո րա գու յն ճա նա պարհ նե րից մե  կը:

Գիտ խոր հու ր դը լսե լով և քն նար կե լով մի  ջազ գա յին կա պե րի 
գծով պրո ռեկ տո րի՝ «Ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի ու  սու մ-
նա ռու թ յան վի ճա կը, պայ ման նե րը, բա րե փո խու մն  ե րի ու  ղի նե-
րը» վեր նագ րով զե կու  ցու  մը՝ ըն դու  նեց կար ևո րա գու յն ո րո շու մ՝ 
բազ մա թիվ հղու մն  ե րով՝ այն ի րա կա նաց նող օ ղակ նե րին:

Ա վան դա կան դար ձած շա բա թօր յա կին ԵՊԲՀ-ի մաս նակ-
ցու թ յու  նը դարձ յալ բա վա կա նին ընդգր կու ն էր, ո րը բարձր գնա-
հատ վեց մայ րա քա ղա քի քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց: 
1958 թվա կան, մա յի սի 22: 44 տա րի ա ռաջ այս օ րը լու յս տե-

սավ «Ա պա գա բժիշ կ» թեր թի անդ րա նիկ հա մա րը: Ե կող տա րի 
թեր թը կնշի իր 45-ամ յա հո բել յա նը:

ՀՀ կա ռա վա րու թ յու  նը նու յն հար ցի առն չու թ յամբ ըն դու  նեց 
եր րորդ ո րո շու  մը՝ 1995 թվա կա նի մար տի 15-ի թիվ 140 ո րոշ-
մամբ ՀՀ կա ռա վա րու թ յու  նը հա մալ սա րա նի հար ևա նու թ յամբ 
գտնվող բու ժ հիմն  արկ նե րի հա մա լի րը՝ Եր ևա նի ա ռա ջին կլի նի-
կա կան հի վան դա նո ցը, ա ռա ջին ման կա կան կլի նի կա կան հի-
վան դա նո ցը, երկ րորդ ծննդա տու  նը, աչ քի ման կա կան կլի նի կան 
Եր ևա նի քաղ խորհր դի գործ կո մի  են թա կա յու թ յու  նից հանձ նեց ՀՀ 
ա ռող ջա պա հու թ յան նա խա րա րու թ յան են թա կա յու թ յա նը՝ պա-
հան ջե լով վեր ջին ներս, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հու թ յան նա-
խա րա րու թ յան են թա կա յու թ յան հա տու կ պո լիկ լի նի կան, ըն տա-
նի քի, ա մու ս նու թ յան և  սեք սո պա թո լո գիա յի հան րա պե տա կան 
կենտ րո նը, որ պես կլի նի կա կան բա զա ներ, հանձ նել ԵՊԲՀ-ի 
են թա կա յու թ յա նը:   Սե փա կա նաշ նորհ ման ա լի քը բախ վեց այս 
ո րոշ մա նը, և 2001 թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ի թիվ 703 ո րոշ մամբ 
ՀՀ կա ռա վա րու թ յու  նը այդ կլի նի կա նե րը հա նեց հա մալ սա րա նի 
են թա կա յու թ յու  նից և  հանձ նեց քա ղա քա պե տա րա նի են թա կա-
յու թ յա նը:   Հար ցի վե րա նա յու  մը հնա րա վոր դար ձավ հան րա պե-
տու թ յան նա խա գա հի հետ հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի՝ ինչ պես ըն-
դու ն ված է ա սել՝ tete a tete հան դիպ մամբ: 
ՀՀ կա ռա վա րու թ յան 2002 թվա կա նի ապ րի լի 23-ի թիվ 425 ո րոշ-

մամբ հա մալ սա րա նը վե րա կազ մա վոր վեց պե տա կան ոչ առևտ-
րա յին կազ մա կեր պու թ յան՝ կա ռա վա րու  մը վե րա պա հե լով ՀՀ 
կրթու թ յան և  գի տու թ յան նա խա րա րու թ յա նը և 2001 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 6-ի թիվ 703 ո րոշ ման մե ջ կա տա րե լով լրա ցու մն  եր 
և  փո փո խու թ յու ն ներ՝ կար գադր վեց «  Հա մալ սա րա նա կան ա ռա-
ջին կլի նի կա կան հի վան դա նո ց» և «  Հա մալ սա րա նա կան ա ռա ջին 
ման կա կան հի վան դա նո ց» դու ստր ձեռ նար կու թ յու ն նե րի պար-
տա վո րու թ յու ն նե րը փո խան ցել, պա հանջ նե րը զի ջել, գու յ քը՝ բա-
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ցա ռու թ յամբ շեն քե րի, շի նու թ յու ն նե րի, ինչ պես նաև նվա զա գու յն 
աշ խա տա վար ձի տաս հա զա րա պա տի կից ա վե լի ար ժո ղու թ յամբ 
գու յ քի, հանձ նել «Եր ևա նի Մ խի թար   Հե րա ցու  ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա ն» ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թ յա նը՝ 
սե փա կա նու թ յան ի րա վու ն քով, իսկ վե րոնշ յալ շեն քե րը, շի նու թ-
յու ն ներն ու  գու յ քը ան հա տու յց օգ տա գործ ման ի րա վու ն քով:

Կա յա ցավ՝ ի նպաստ ԼՂՀ ազ գաբ նակ չու թ յան ա ռող ջու թ յան 
նա խա ձեռ նու թ յան հեր թա կան մի  ջո ցա ռու  մը՝ ԵՊԲՀ 25 ա ռա ջա-
տար մաս նա գետ նե րի, ինչ պես նաև կլի նի կա կան օր դի նա տոր-
նե րի և  ու  սա նող նե րի այ ցե լու թ յու  նը ԼՂՀ:

Քն նար կե լով գի տա կան կենտ րո նու մ և  ամ բիոն նե րու մ տար-
վող գի տա կան աշ խա տանք նե րի հիմն  ա կան ու ղ ղու թ յու ն նե րը և  
աշ խա տան քի արդ յու նք նե րը՝ գի տա կան խոր հու ր դը ո րո շեց հա-
մա ձայն «ԳՀԿ-ի գի տա կոր դի նա ցիոն խորհր դի կա նո նա կար գի»՝ 
մշա կել հաշ վետ վու թ յան, գի տա կան զե կու  ցու մն  ե րի ու նկնդր ման 
և գտ նել աս պի րանտ նե րի, հայ ցորդ նե րի ու  դոկ տո րանտ նե րի 
գի տա կան գոր ծու  նեու թ յան հա մա կարգ ման ձևեր, ինչ պես նաև 
հանձ նա րար վեց ակ տիվ մաս նակ ցու թ յու ն ցու  ցա բե րել դրա-
մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի հա մա կարգ ման կենտ րո նի աշ խա-
տանք նե րին, ամ բիոն նե րի աշ խա տա կից նե րի հա վե լավ ճար նե րի 
բաշխ ման ժա մա նակ շա րու  նա կել հաշ վի առ նել նրանց գի տա-
կան գոր ծու  նեու թ յու  նը, գի տա կան աշ խա տանք նե րի նախ նա-
կան փոր ձաքն նու թ յան նպա տա կով վե րա կանգ նել տե սա կան և 
կ լի նի կա կան ու ղղ վա ծու թ յան փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղով-
նե րը, մշա կել և  ի րա գոր ծել հա մա լիր մի  ջո ցա ռու մն  եր՝ ակ տի-
վաց նե լու  հու  մա նի տար և  հա սա րա կա գի տա կան ամ բիոն նե րի 
գի տա կան գոր ծու  նեու  թյու  նը՝ այն ընդգր կե լով հա մալ սա րա նի 
գի տա կան մա սի ծրագ րե րու մ:

ՀՀ-ու մ   Ռու  սաս տան յան   Ֆե դե րա ցիա յի դես պան Ա նա տո լի 
Դր յու  կո վի այ ցը կապ ված էր հայ-ռու  սա կան բա րե կա մու թ յա նը 
նվիր ված մի  ջո ցառ մա նը մաս նակ ցե լու  հան գա ման քի հետ:

Կա յա ցավ ԵՊԲՀ ու  սա նո ղա կան երկ րորդ հա մա գու  մա րը:

«Ու սու  ցու  մը   Հա յաս տա նու  մ» ա ռա ջին մի  ջազ գա յին ցու  ցա-
հան դե սին ակ տիվ մաս նակ ցու թ յան, ինչ պես նաև բարձ րա գու յն 
կրթու թ յան բնա գա վա ռու մ լա վա գու յն ու  սու մն  ա մե  թո դա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րանն ար ժա նա ցավ ՀՀ կրթու թ յան և  գի տու թ յան նա խա-
րա րու թ յան և   ցու  ցա հան դես նե րի և  տո նա վա ճառ նե րի կազ մա-
կեր պիչ նե րի մի ու թ յան պատ վոգ րե րի:

1992-ին հիմն  ադր ված   Հա յաս տա նու մ ա ռա ջին ու  սա նո ղա-
կան խոր հու ր դը՝ ԵՊԲՀ ու  սա նո ղա կան խորհր դա րա նը, նշեց իր 
տաս նամ յա կը:

Ապ րիլ ամս վա ա ռա ջին տաս նօր յա կու մ տե ղի ու  նե ցած գի-
տա գործ նա կան կոն ֆե րան սու մ՝ նվիր ված ամ բիոն նե րու մ հետ-
դիպ լո մա յին ու  սու ց ման դրված քին և դ րա բա րե լավ ման ու  ղի-
նե րին, ար վե ցին բազ մա թիվ հե տաքր քիր ա ռա ջար կու թ յու ն ներ, 
ո րոն ցից շա տե րը հաշ վի առն վե ցին և  ընդգրկ վե ցին կոն ֆե րան սի 
եզ րա փա կիչ փաս տաթղ թու մ, ու ր հստա կո րեն նշվե ցին հետ դիպ-
լո մա յին ու  սու ց ման բա րե լավ մա նը մի տ ված քայ լե րը:

 Ու սու մն  ա մե  թո դա կան հեր թա կան կոն ֆե րան սու մ քննարկ-
ված հար ցը, ո րը վե րա բե րու մ էր ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե-
րին անգ լե րեն լեզ վով դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցին, ցու յց տվեց, 
որ անգ լե րե նով ու  սու  ցու  մը կշա րու  նակ վի նու յն մա կար դա կով, 
ինչ պես ի րա կա նաց վել է ցածր կու ր սե րու մ, քա նի որ այս ու  սու -
ցու մն  ու  նի և՛ ֆի նան սա կան, և՛ քա ղա քա կան նշա նա կու թ յու ն:

Ա մե  նամ յա հան դի պու  մը հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի և  ար-
տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի մի ջև վե րած վեց գործ նա կան խո-
սակ ցու թ յան, ո րը հնա րա վո րու թ յու ն տվեց ա ռա վել գործ նա կան 

դարձ նել ար տա սահ ման ցի նե րին հու  զող հար ցե րի լու  ծու  մը:

Քն նարկ ման ա ռար կա է ընդ հա նու ր դա սա խո սու թ յու ն նե րի 
պար տա դիր լի նե լու  մա սին հար ցը, ո րի նկատ մամբ ու  սա նող-
նե րը բա ցա սա կան վե րա բեր մու նք ու  նեն:

Րո պեավ ճա րի նոր սա կագ ներ կի րա ռե լու  կա պակ ցու թ յամբ 
հա մալ սա րա նի հե ռա խո սա հա մար նե րը խմբա վոր վել են 3 կար-
գի՝ ամ բող ջու թ յամբ հա մալ սա րա նի հաշ վին գոր ծող, մաս նա կի 
բա ժա նոր դավ ճա րով և լ րիվ բա ժա նոր դի հաշ վին գոր ծող հե ռա-
խո սա հա մար ներ: Ա ռա ջին խմբին պատ կա նու մ են 108-ից՝ 39 
հե ռա խո սա հա մար ներ:   Մաս նա կի բա ժա նոր դավ ճա րով գոր ծող 
հե ռա խոս նե րի բա ժա նոր դա յին վճա րը վճա րու մ է հա մալ սա րա-
նը, իսկ 360 թու յ լատր ված անվ ճար րո պե նե րից ա վե լի խո սե լու  
դեպ քու մ վճա րը գանձ վու մ է տվյալ ամ բիո նի կամ բաժ նի վա րի չի 
աշ խա տա վար ձից: Եր րորդ խմբի հե ռա խո սա վար ձը՝ և՛ բա ժա-
նոր դա յին, և՛ րո պեավ ճար, վճա րու մ է բա ժա նոր դը:

Հիմք ըն դու  նե լով   Ռու  սաս տա նի   Ֆե դե րա ցիա յի պե տա կան 
ա վար տա կան մի  ջա ռար կա յա կան ա տես տա ցիա յի անց կաց-
ման կար գը՝ ո րոշ վեց 2001-02 ու ս տար վա նից ԵՊԲՀ ա տես տա-
ցիա յի անց կաց ման կա նո նա կար գու մ կա տա րել ո րո շա կի փո-
փո խու թ յու ն ներ: 

2002-ի սեպ տեմ բե րի 1-ից 6-օր յա աշ խա տան քա յին շա բաթ-
վա անց նե լու  կա պակ ցու թ յամբ սահ ման վել են աշ խա տան քա-
յին նոր ժա մա կար գեր:

2002-ի հոկ տեմ բե րի 1-4-ը ԵՊԲՀ-ու մ տե ղի ու  նե ցավ դե ղա-
գետ ու  սա նող նե րի մի  ջազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի եր րորդ գի տա-
կան սիմ պո զիու  մը:   Նու յն օ րե րին ըն թա նու մ էին նաև դե ղա գի-
տա կան ֆա կու լ տե տի 30-ամ յա կին նվիր ված մի  ջո ցա ռու մն  ե րը:

  Տա րա ծաշր ջա նա յին այ ցի շրջա նակ նե րու մ հոկ տեմ բե րի 
4-ին   Հա յաս տան ժա մա նեց Ֆ րան սիա յի ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րու թ յան պե տա կան քար տու  ղար   Ռե նո Մ յու  զե լիեն: 
Ե ռօր յա այ ցի շրջա նակ նե րու մ նա հան դի պեց ՀՀ նա խա գա հի, 
ԱԺ խոս նա կի, ՀՀ վար չա պե տի, արտ գործ նա խա րա րի, Ա մե  նայն 
հա յոց կա թո ղի կո սի հետ և  այ ցե լեց Եր ևա նի ֆրան սիա կան հա-
մալ սա րան, ա պա՝ ԵՊԲՀ:   Մաս նա գի տու թ յամբ բժիշկ քա ղա քա-
կան գոր ծի չը նշեց, որ մաս նա գի տու թ յու նն ի րեն պար տադ րու մ 
է, որ պես զի լի նի մար դու  ցա վի ու  տա ռա պան քի վե րաց նո ղը, 
հան գա մանք, ո րը նու յնն է հա սա րա կու թ յան մե ջ, ու ր քա ղա քա-
կան գոր ծի չը նու յն պես մտա ծու մ է ոչ թե կոնկ րետ մար դու , այլ 
հա սա րա կու թ յանն ան հանգս տաց նող ցա վի վե րաց ման մա սին:

Ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թ յու ն դառ նա լու  առն չու -
թյամբ` հա մալ սա րա նի կյան քու մ կան բազ մա թիվ նո րու յթ ներ: 
Դ րան ցից մե  կը ռեկ տո րի ընտ րու թ յան հան գա մանքն է:   Հա ջորդ 
նո րու յթն այն է, որ այ սու  հետև հա մալ սա րա նի խորհր դի նիս-
տե րը պետք է վա րի ոչ թե ռեկ տո րը, ինչ պես ե ղել է մի նչև այժմ, 
այլ տվյալ նիս տու մ խորհր դի կող մի ց ընտր ված մե  կը՝ խորհր դի 
ան դամն  ե րից:   Խոս քը չի վե րա բե րու մ հա մալ սա րա նի գի-
տա կան խորհր դի նիս տե րին, ո րոնք կշա րու  նա կի վա րել 
ռեկ տո րը:

  Հա յաս տա նի Ա մե  րիկ յան հա մալ սա րա նի 
հա տու կ դա սըն թաց նե րի բաժ նից ստաց ված 
նա մա կը շնոր հա կա լա կան հղու մն  եր էր 
պա րու  նա կու մ՝ ու ղղ ված մե ր դա սա-
խոս նե րին` ի րենց ու  սա նող նե րին, 
ո րոնց հետ ա ռիթ են ու  նե ցել աշ-
խա տել 2002-ի մա յիս-հու  նիս 
ա մի ս նե րին, Ա մե  րիկ յան 
հա մալ սա րա նի հա-
տու կ դա սըն թաց նե-
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րի 6-րդ  փու  լու մ:

Հնդ կաս տա նից վե րա դար ձավ ԵՊԲՀ ռեկ տոր, ա կա դե մի  կոս 
Վ.Պ.   Հա կոբ յա նը, ո րի 7-օր յա այ ցե լու թ յան ըն թաց քու մ մե ր պատ-
վի րա կու թ յանն ըն դու  նել են Հնդ կաս տա նի ա ռող ջա պա հու թ յան, 
կրթու թ յան նա խա րար նե րը: Հնդ կաս տա նի հե ռու ս տա տե սու թ-
յան հա տու կ հա ղորդ ման ըն թաց քու մ ի րեն տրված հար ցե րին ի 
պա տաս խան` նա գո հու  նա կու թ յամբ նշեց, որ գնա լով ա ճու մ է 
մե զ մոտ սո վո րել ցան կա ցող հնդիկ ու  սա նող նե րի թի վը:

«  Հայտ նու մ եմ ձեզ, որ ես ստանձ նու մ եմ ձեր հա մալ սա րա-
նի 2 ու  սա նող նե րի հո վա նա վո րու թ յու  նը՝ վճա րե լով նրանց ու ս-
ման վար ձը: Ու սա նող նե րից մե կն իմ կող մի ց կան խավ ո րոշ ված 
է, երկ րորդ ու  սա նո ղի ընտ րու թ յու  նը թող նու մ են ռեկ տո րա տի 
հա յե ցո ղու թ յա նը:   Նա խընտ րու մ եմ գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թ-
յամբ և  սո ցիա լա պես ա նա պա հով ու  սա նո ղի թեկ նա ծու թ յու  նը»,- 
  Գա գիկ   Ծա ռու կ յան:

 Այս ու  սու մն  ա կան տա րու մ ԵՊԲՀ-ի և  քո լե ջի վճա րո վի հա-
մա կար գի ու  սա նող նե րի, ին տերն նե րի, կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր նե րի և  աս պի րանտ նե րի հա մար սահ ման վել են ու ս ման 
նոր վար ձա չա փեր: Ա ռա ջի նից վե ցե րորդ կու ր սե րի տե ղա ցի ու -
սա նող նե րի հա մար՝ բու  ժա կան, ստո մա տո լո գիա կան, ման կա-
բու  ժա կան ֆա կու լ տետ ներ` 1.400, դե ղա գի տա կան ֆա կու լ տետ` 
1.000, բժշկա կան խար գել ման ֆա կու լ տետ` 850 ԱՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք դրամ՝ մու ծ ման օր վա կու ր սով: Օ տա րազ գի ու  սա-
նող նե րի հա մար` 1.700-1.500 ԱՄՆ դո լար:

Սահ ման վե ցին վար ձավ ճա րի ար տո նու թ յու ն ներ, ո րոն ցից, 
ըստ դա սա կար գու մն  ե րի, կա րող են օգտ վել ծնո ղա զու րկ նե րը, 
զին ծա ռա յող նե րի և  ա զա տա մար տիկ նե րի ե րե խա նե րը, ու  սու մ-
նա ռու թ յան ըն թաց քու մ և  պար տա դիր ժամ կե տա յին ծա ռա յու թ-
յան ըն թաց քու մ հաշ ման դամ դար ձած նե րը և  այլոք:

  Նա խորդ ու  սու մն  ա կան տա րու մ ո րո շու մ կա յաց վեց մե ր 
կրթօ ջա խու մ ևս  կի րա ռել մի  շարք երկր նե րի ԲՈւՀ-ե րու մ հա-
ջող քննու թ յու ն բռնած ան հա տա կան ու  սու ց ման ծրագ րով ու -
սու մն  ա ռու թ յու  նը: Ա ռա ջի նը ան հա տա կան ու  սու ց ման ծրա-
գիր ընտ րե ցին   Սու  րեն   Բեգ լար յա նը՝ (ար տա կարգ ու  սա նող), 
  Լու  սի նե   Նա վա սարդ յա նը (Մ.   Հե րա ցու  ան վան կրթա թո շա կա-
ռու ),   Հով հան նես   Հով հան նիս յա նը,   Տիգ րան Ա ռա քել յա նը, Ա շոտ 
  Մի քա յել յա նը,   Վար դան Գ րի գոր յա նը (գե րա զան ցիկ ու  սա նող ներ):

  Ռեկ տո րա տի նիս տը քննու թ յան ա ռավ ա նա պա հով խա վե-
րին անվ ճար բժշկա կան կոն սու լ տա ցիա նե րով սպա սարկ ման 
հար ցը, և  ո րո շու մ կա յաց վեց ի րա կա նաց նել այս նա խա ձեռ նու թ-
յու  նը, ո րը ընդ հա նու ր ծրագ րի ա ռա ջին փու լն է: Ն պա տակ կա 
ա պա գա յու մ հայ թայ թել մի  ջոց ներ՝ ընդ լայ նե լու  անվ ճար բու  ժօգ-
նու թ յան ծա վա լը, մաս նա վո րա պես` հոս պի տա լաց ված ո րոշ հի-
վանդ նե րի անվ ճար ստա ցիո նար բու  ժու  մը:

  Հան րա պե տու թ յան նա խա գահ   Ռո բերտ   Քո չար յա նը այ ցե լեց 
հա մալ սա րան, ով ու  սա նող նե րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ 

իր ե լու յ թու մ նշեց, որ ու  նենք   Հա յաս տա նը զար գա ցող եր կիր 
դարձ նե լու  բո լոր նա խադր յալ նե րը:

Հա մալ սա րա նու մ տե ղի ու  նե ցավ   Հա յաս տա նու մ 
Հնդ կաս տա նի դես պա նա տան կող մի ց  կազ մա կեր-

պած հա մե րգ` Հնդ կաս տա նից ժա մա նած ար-
վես տա գետ նե րի ու  ժե րով:

Ռեկ տո րա տի նիս տե րից մե  կը, 
քննու թ յան առ նե լով ըն տա նե կան 

բժշկու թ յան ամ բիո նի վա րիչ 
  Մի քա յել   Նա րի ման յա նի հա-

ղոր դու  մը՝ հա մալ սա-
րա նու մ հնդկա կան 

ա վան դա կան, այ լընտ րան քա յին բժշկու թ յան մե  թոդ նե րի դա-
սա վանդ ման մա սին, ո րո շեց հա մալ սա րա նի հետ դիպ լո մա յին 
ու  սու ց ման շրջա նակ նե րու մ ներդ նել հնդկա կան «Ա յու ր վե դա» 
ա վան դա կան բժշկու թ յան սկզբու նք նե րը:

Հեր թա կան «  Բաց դռնե րի օ րը» ընդ հա նու ր բժշկու թ յան ֆա կու լ-
տե տի ա ռա ջին դե կա նա տը կազ մա կեր պել էր ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կու լ տե տի հետ հա մա տեղ:   Բա րե գոր ծա կան մի  ջո ցառ ման մաս-
նա կից նե րը բա ժան վե ցին 2 խմբի, մե  կը մե կ նեց զո րա մա սեր, մյու -
սը`   Տա վու  շի մար զի բու ժ հիմն  արկ ներ:

ԵՊԲՀ-ի հեր թա կան հայ տա րա րու թ յու  նը հա մալ սա րա նա կան 
կլի նի կա նե րի հա մա լի րի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա-
կազ մի  ու  ժե րով հան րա պե տու թ յան բնակ չու թ յան հա մար շա բաթ 
օ րե րին անվ ճար բժշկա կան խորհր դատ վու թ յան կազ մա կերպ ման 
մա սին է:

Ար դեն մի  քա նի տաս նամ յակ է, ինչ մե ր կրթօ ջա խի դռնե րը 
բաց են ար տերկ րի այն քա ղա քա ցի նե րի առջև, ով քեր ցան կա-
նու մ են բժիշկ դառ նալ: ԵՊԲՀ-ն բժշ կի մաս նա գի տու թ յու ն է տա լիս 
  Սի րիա յից, Հնդ կաս տա նից,   Լի բա նա նից,   Հու  նաս տա նից, ԱՄՆ-ից, 
ԱՊՀ և  աշ խար հի այլ երկր նե րից ե կած բազ մա թիվ ե րի տա սարդ-
նե րի:

Ար դեն մի  քա նի տա րի է, ինչ մե ր ԲՈւՀ-ի կլի նօր դի նա տու  րա-
յու մ և  աս պի րան տու  րա յու մ ի րենց կրթու թ յու նն  են շա րու  նա կու մ 
ար տա սահ ման ցի նե րի մի  ստվար խու մբ:   Հաշ վի առ նե լով նրանց 
հետ կա տար ված աշ խա տան քի դրա կան փոր ձը, հա մա պա տաս-
խան մաս նա գետ նե րի առ կա յու թ յու  նը և  պա հան ջի մե  ծա ցու  մը` 
հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թ յու  նը ո րո շու մ կա յաց րեց ընդ լայ նել 
ար տա սահ ման ցի նե րի հա մար կլի նօր դի նա տու  րա յի և  աս պի րան-
տու  րա յի հա մա կար գը՝ ըն դու  նե լով ա ռա վել մե ծ թվով ե րի տա սարդ 
բժիշկ ներ:

Նա խորդ թո ղարկ ման մե ջ «Ա պա գա բժիշ կը» հարց էր բարձ-
րաց րել հո սան քի խնա յո ղա բար օգ տա գործ ման մա սին՝ խոս տա-
նա լով շռայ լող նե րի ա նու ն նե րը ներ կա յաց նել ըն թեր ցո ղին: Ըստ եր-
ևու յ թին հոկ տեմ բե րի 17-ին, ժա մը 13 անց 30-ին դասն ա վար տո ղը 
հետ ևորդն էր   Դիո գե նե սի, ով շեն շող ար ևի լու յ սը քիչ հա մա րե լով, 
մո մը ձեռ քին մարդ էր ո րո նու մ: Դժ վար չէ գտնել, թե ով է «դիո գե-
նե սը»՝ այդ լսա րա նու մ դասն ա վար տած դա սա խո՞ սը, նրա դա սա-
խո սու թ յա նը ներ կա լա բո րա՞ն տը, լսա րա նի պա տաս խա նատ վու թ-
յու  նը ստանձ նած ամ բիո՞ նը, ով դա սա խո սու թ յու  նից հե տո ար ևոտ 
լսա րա նի հսկա ջա հը վառ էր թո ղել…   Մի բան պարզ է` այդ ջա հի 1 
ժամ ա նի մաստ վառ վե լը բա վա կա նին գու  մար կար ժե նա: Զ գու  շաց-
նու մ ենք` ո րո նու մն  ե րը շա րու  նակ վե լու  են:

Հա մալ սա րա նը ստեղ ծեց իր հիմն  ադ րա մը, ո րի ան վա նու մն  է 
«Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա ն»:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նու մ կա յա ցած հա վա քին, ո րին 
մաս նակ ցու մ էին Եր ևա նի բո լոր ԲՈւՀ-ե րու մ սո վո րող սի րիա-
ցի ու  սա նող նե րը, հան դիպ ման էր ե կել   Հա յաս տա նու մ   Սի րիա յի 
դես պան   Ֆաիզ Ափ սին:   Հան դիպ ման նպա տա կը այն մտա հո-
գու թ յու ն նե րին ծա նո թա նալն էր, ո րոնք ու  նեին տար բեր ԲՈւՀ-ե-
րի ա րաբ ու  սա նող նե րը:

Tacis Tempus ծրագ րի շրջա նակ նե րու մ մե ր կրթօ ջա խը հա-
մա գոր ծակ ցու թ յան ա ռա ջին քայ լերն է կա տա րու մ «  Փա րիզ-7ե և 
  Պա դու  ա յի հա մալ սա րան նե րի հետ:

Ըստ «  Հա յաս տա նի   Հան րա պե տու թ յու  ն» օ րա թեր թի հրա պա-
րակ ման՝ մի ջ պե տա կան պայ մա նագ րե րով   Հա յաս տա նի ԲՈւՀ-ե-
րու մ սո վո րու մ է 1.300 ար տա սահ ման ցի ու  սա նող, ո րոն ցից 505-ը 
սո վո րու մ են ԵՊԲՀ-ու մ, մն ա ցած նե րը սո վո րու մ են   Հա յաս տա նի 
8 ԲՈւՀ-ե րու մ:
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Ել նե լով պե տա կան ա վար տա կան քննու թ յու ն նե րը պատ շաճ 
մա կար դա կով կազ մա կեր պե լու  և  ի րա կա նաց նե լու  անհ րա ժեշ-
տու թ յու  նից՝ 2002 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2-ին հա մալ սա րա-
նու մ հրա ման ստո րագր վեց ա տես տա ցիոն հանձ նա ժո ղովն  եր 
ստեղ ծե լու  մա սին: Ն պա տա կը պե տա կան քննու թ յու ն նե րը 
ա ռա վել խստաց նելն էր: 

Կա յա ցավ ա ռա ջին «  Բա րե կա մու թ յու  ն» փա ռա տո նը, ո րի 
կազ մա կեր պիչ նե րը ջա նա ցել էին մի  ջո ցա ռու մն  ե րի մաս նա կի-
ցը դարձ նել ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րին՝ ըստ երկր նե րի:

Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կու լ տետն ու  նե ցավ իր թեր թը՝ «Ս պա 
և բ ժիշ կ»:

Մի ջազ գա յին կա պե րի բաժ նի ա ռա ջար կու թ յամբ ո րոշ վեց 
օ տա րերկ րա ցի ու  սա նող նե րի կրթա կան հա մա կար գու մ կի րա-
ռել գի տե լիք նե րի գնա հատ ման կրե դի տա յին մե  թո դը:

Լ րա ցավ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կու լ տե տի 10-ամ յա կը:

Հաս տատ վե ցին հա մալ սա րա նա կան նոր կա նո նա կար գեր՝ 
ամ բիոն նե րի և  ֆա կու լ տետ նե րի կա նո նա կար գե րը: 

«Ա պա գա բժիշ կը» մե ծ հան դի սա վո րու թ յամբ նշեց իր 45-ամ-
յա կը:

  Հա մալ սա րա նու մ հյու  րըն կալ վեց Ի րա նի գի տու թ յան, հե տա-
զո տու թ յու ն նե րի և  տեխ նո լո գիա նե րի նա խա րար   Մու ս տա ֆա 
  Մոին:

Ընդ լայն վու մ են Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րա նի մի  ջազ-
գա յին առն չու թ յու ն նե րի շրջա նակ նե րը, ո րի սահ ման նե րու մ 
ԵՊԲՀ-ն  իր ներ կա յա ցու ց չու թ յու նն է ստեղ ծու մ Հնդ կաս տա-
նու մ՝ ընտ րե լու  իր ու  սա նող նե րին այդ երկ րից:

Կա յա ցավ «  Ծա նո թա ցեք Հնդ կաս տա նի ն» թե մա յով երկ րա-
գի տա կան գի տա կան կոն ֆե րանս, ո րի նպա տակն էր հա յաս-
տան ցի դա սա խոս նե րին և  ու  սա նող նե րին ներ կա յաց նել այն 
եր կի րը, որ տե ղից մե զ մոտ ու  սա նե լու  են ե կել հնդիկ ու  սա նող-
նե րը:

Ս տեղծ վեց դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի դա սա կարգ ման 
կենտ րոն:

  Ռեկ տո րա տու մ արժ ևոր վեց «Ա պա գա բժիշ կ» թեր թի գոր-
ծու  նեու թ յու  նը՝ ստեղծ ման 45-ամ յա կի ա ռի թով, և  երբ ռեկ տո րը, 
ի թիվս չա փա զանց ջերմ դրվա տան քի խոս քե րի, տե ղե կաց րեց 
խմբագ րա կազ մի ն լրա ցու  ցիչ հա վե լավ ճա րով  պարգ ևատ րե լու  
մա սին իր ո րո շու  մը, ռեկ տո րատն ար ձա գան քեց ջերմ ծա փա-
հա րու թ յու ն նե րով և  բա ցա կան չու թ յու ն նե րով՝ հան գա մանք, ո րը 
ռեկ տո րա տու մ չի լի նու մ:

Նոր քի թիվ 3 ծե րա նո ցու մ կազ մա կեր պած մի  ջո ցառ ման հե-
ղի նակ նե րը բժշկա կա նի ու  սա նող ներն էին՝ այդ թվու մ ար տա-
սահ ման ցի նե րը:

ԵՊԲՀ-ու մ հյու  րըն կալ վեց   Սի րիա յի Ա րա բա կան 
  Հան րա պե տու թ յան բարձ րա գու յն կրթու թ յան նա խա րա րը:

Շա րու  նակ վու մ է կենտ րո նաց ված ըն դու  նե լու թ յան քննու թ-
յու ն նե րի կի րա ռու  մը հան րա պե տու թ յու  նու մ: Արդ յու ն քու մ այս 
տա րի բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թ յան մե ջ ա ռա ջին 
ան գամ ե ղան թա փու ր տե ղեր այն դեպ քու մ, երբ դի մորդ նե րի 
թի վը նա խորդ տա րի նե րի հա մե  մա տու թ յամբ չէր նվա զել:

 Մաս նա վոր ԲՈւՀ-եր...

  Նա խորդ տար վա կրե դի տա յին հա մա կար գի փորձ նա կան 
արդ յու նք նե րը հա մա րե լով բա վա րար՝ այս ու  սու մն  ա կան տար-

վա նից այն սկսեց կի րառ վել ա ռա ջի նից եր րորդ կու ր սե րի բո-
լոր ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի հա մար, իսկ տե ղա ցի ու -
սա նող նե րի հա մար մի  քա նի ամ բիոն նե րու մ՝ այդ ամ բիոն նե րի 
և  հա մա պա տաս խան դե կա նատ նե րի փո խա դարձ հա մա ձայ-
նու թ յամբ:

Անգ լա խոս ու  սա նող նե րի հա մար լու յս տե սան բա վա կա նին 
թվով ու  սու մն  ա կան ձեռ նարկ ներ:

Ու սու մն  ա կան լսա րան նե րու մ (այդ թվու մ՝ կլի նի կա նե րու մ) 
ա վարտ վե ցին պրո յեկ ցիոն սար քա վո րու մն  ե րի տե ղադր ման 
աշ խա տանք նե րը, գրե թե բո լոր ամ բիոն նե րին տրվե ցին տեխ-
նի կա կան մի  ջոց ներ:

Ա վարտ վեց ա ռա ջի նից եր րորդ կու ր սե րի ամ բիոն նե րին հա-
մա կարգ չա յին դա սա րան նե րի, իսկ մն ա ցած ամ բիոն նե րին՝ հա-
մա կար գիչ նե րի տրա մադր ման գոր ծը:

Հե ռա հար ու  սու  ցու մն  ա պա հով վու մ է կրթա կան տեխ նո-
լո գիա նե րի հա մա լիր կի րառ մամբ: Այդ ու ղ ղու թ յամբ ի րա կա-
նաց վել է հե ռաու  սու ց ման հիմն  ա կան մի  ջոց նե րի՝ քեյ սա յին, 
ին տեր նե տա յին և  հե ռա հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գիա նե րի կի-
րառ ման գոր ծըն թա ցը:
Մշ տա կան հո գա ծու թ յան կենտ րո նու մ պա հե լով ար տա սահ-

ման ցի ու  սա նող նե րի հան րա կա ցա րա նա յին պայ ման նե րի բա-
րե լա վու  մը՝ մե ծ ջան քե րի գնով կա րո ղա ցանք կա ռա վա րու թ-
յան ո րոշ մամբ ստա նալ   Զեյ թու  նի ու  սա նո ղա կան ա վա նի 5-րդ 
 մաս նա շեն քը:

Լ րա ցավ հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի օգ տա գործ ման 
1 տա րին:

  Հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի հա վե լավ ճա րը նո յեմ բե-
րի 1-ից բարձ րաց վու մ է հետև յալ կերպ՝ դա սա խո սա կան անձ-
նա կազմ՝ 20.000, ա վագ լա բո րանտ՝ 15.000, լա բո րանտ՝ 9.000, 
ու  սու մն  աօ ժան դակ և տն տե սա կան կազմ՝ 7.000 դրամ: Ո րոշ վեց 
ամ բիոն նե րին հատ կաց վող հա վե լավ ճա րը սահ մա նել ու  սու մ-
նա կան բեռն վա ծու թ յան դրու յ քա չա փե րով:

Մինչ այս տա րի հա մա հայ կա կան 8 հա մա ժո ղով գու  մա րած 
սփյու ռ քա հայ բժիշկ նե րը հեր թա կան մի  ջազ գա յին հա մա գու -
մա րի հա վաք վե ցին   Հա յաս տա նու մ՝ ա վե լի քան 300 բժիշկ նե րի 
մաս նակ ցու թ յամբ:

Հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի՝ վճա րո վի ու  սու ց ման 
ֆոն դի հաշ վից տրվող հա վե լավ ճա րի չա փը վե րա նայ վեց: Այն 
կազ մե ց ամ բիո նի վա րիչ նե րի հա մար՝ 105.000 դրամ, պրո ֆե-
սոր նե րի հա մար՝ 79.000 դրամ, դո ցենտ նե րի հա մար՝ 61.000 
դրամ…

«  Հա յաս տա ն» հա մա հայ կա կան հիմն  ադ րա մի  նա խա ձեռ-
նու թ յամբ Ֆ րան սիա յու մ նո յեմ բե րի 13-ց սկս ված հե ռա խո սա-
մա րա թո նու մ հա վաք վել է 200.000 եվ րո, ո րին իր ներդ րու մն  
է ու  նե ցել նաև մե ր ԲՈւՀ-ը՝ հաշ վի հա մա րին փո խան ցե լով 
1,5 մլն դ րամ:

ԱՊՀ տա րած քից բժիշկ ու  սա նող նե րի ա սո-
ցիա ցիա յի մի  ջազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի ա ռա ջին 
հա մա նա խա գա հո ղը Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու  սա նող է՝ 
բու  ժա կան ֆա կու լ տե տի 6-րդ  կու ր սի 
ու  սա նող Ալ բերտ   Մա նաս յա նը:

Հաշ վի առ նե լով մո տա-
լու տ Ա մա նո րը, աշ խա-
տա կից նե րի տնտե-
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սա կան պայ ման նե րը՝ ար տաբ յու  ջե տա յին 
մի  ջոց նե րից հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից-
նե րին հատ կաց վեց հա վել յալ աշ խա տա-
վարձ՝ 1 ամս վա աշ խա տա վար ձի չա փով, 
ու  սա նող նե րին՝ 1 ամս վա կրթա թո շա կի չա-
փով:

Այս տա րի 170 մլն դ րամ ծախս վել է 
մի այն հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի և 
 հան րա կա ցա րան նե րի վրա:

  Գիտ խոր հու ր դը ո րո շեց, հիմք ըն դու  նե-
լով ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րի հետ 
տար վող աշ խա տանք նե րը, այ սու  հետև 
մրցու յ թով ամ բիոն նե րի նոր վա րիչ ներ 
ընտ րե լիս և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մը հա մալ րե լիս պար տա դիր պայ ման 
հա մա րել մայ րե նի, ռու  սե րեն և  անգ լե րեն 
լե զու  նե րի ա զատ ի մա ցու թ յու  նը:
Այս տա րի Ի րա նի Իս լա մա կան 

  Հան րա պե տու թ յու  նը պաշ տո նա պես ճա նա-
չեց մե ր հա մալ սա րա նի դիպ լո մը:

27 հնդիկ դի մորդ ներ չըն դու ն վե ցին՝ 
ցածր գի տե լիք նե րի պատ ճա ռով, ա ռա ջին 
ան գամ   Նե պա լից ըն դու ն վե ցին 6 ու  սա նող-
ներ:

Եր ևա նի ՔՊ և ԱԻ վար չու թ յան կող մի ց 
կա տար ված հա մա լիր ստու գ ման արդ յու նք-
նե րի հա մա ձայն դրա կան գնա հա տա կա նի 
է ար ժա նա ցել Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նը:

  Նա խա պա տա րաս տա կան բաժ նու մ այս 
տա րի գրանց վել է ու նկն դիր նե րի ա մե  նա-
մե ծ թի վը՝ 222, ո րը հիմն  ա կա նու մ պայ մա-
նա վոր ված է Ի րա նի քա ղա քա ցի նե րի ան-
նա խա դեպ հոս քով: Անց յալ տար վա 38-ի 
փո խա րեն այս տա րի ու  նենք 129 ու նկն-
դիր: Ի րա նու մ մե ր դիպ լո մի  ըն դու ն ման 
հետ կապ ված՝ ա վե լա ցել է նաև սի րիա ցի 
ու նկն դիր նե րի թի վը՝ անց յալ տար վա 57-ի 
փո խա րեն այս տա րի դառ նա լով 75: Ն րանք 
սո վո րու մ են 3 տար բեր ու  սու մն  ա կան 
պլան նե րով և ծ րագ րե րով՝ կապ ված ու  սու ց-
ման լեզ վի հետ:

Ն կա տի ու  նե նա լով ա ռող ջու թ յան վրա ծխե լու  վն ա սա կար հետ ևանք նե րը և  
ան հա մա տե ղե լիու թ յու  նը բժշկի մաս նա գի տու թ յան հետ՝ հրա մայ վու մ է՝ արգելել 
հա մալ սա րա նի մաս նա շեն քե րի և կ լի նի կա նե րի մի  ջանցք նե րու մ, լսա րան նե րու մ, 
դա սա սեն յակ նե րու մ և  հի վան դա սեն յակ նե րու մ ծխե լը: Նշ ված կար գը խախ տող ու -
սա նող նե րը կհե ռաց վեն հա մալ սա րա նից, հա մալ սա րա նու մ ծխող դա սա խոս նե րի 
և  աշ խա տա կից նե րի հա վե լավ ճա րից գան ձել 5.000-ա կան դրամ, իսկ կլի նի կա նե-
րի բժիշկ նե րի և  աշ խա տա կից նե րի աշ խա տա վար ձից՝ ծխե լու  դեպ քու մ 1.000-ա կան 
դրամ գան ձել՝ ներդ նե լու  հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժան ման ֆոն դու մ:

Սո վո րու թ յու ն է դար ձել ու  րա խա նալ օ տար նե րի և  բա րե գործ նե րի ներդ րու մն  ե-
րով: Այս դեպ քու մ ա մե  նից ու  րա խա լին այն էր, որ հա մալ սա րա նա կան կլի նի կան 
հի վան դա նո ցի վե րա նո րո գու  մը և  կա հա վո րու  մը կա տար վել էր հա մալ սա րա նա կան 
ներդ րու մն  ե րի հաշ վին:

Անց յալ տա րի հու  լի սին Եր ևա նու մ կա յա ցած հայ բժիշկ նե րի մի  ջազ գա յին հա-
մա գու  մա րին մաս նակ ցած սփյու ռ քա հայ բժիշկ ներն, այ ցե լե լով մայ րա քա ղա քի մի  
շարք կլի նի կա ներ, ո րո շե ցին բու ժ սար քա վո րու մն  ե րով օգ նել Եր ևա նի ման կա կան 
ակ նա բու  ժա րա նին: Ե գիպ տա հայ հա մայն քի նպաս տը Եր ևա նի   Մա րի   Նու  բար ման-
կա կան ակ նա բու  ժա րա նին հնա րա վո րու թ յու ն տվեց բա ցել այն՝ վե րա նո րոգ ված և 
 կա հա վոր ված:

Ա րա բա կան երկր նե րի դես պան նե րի հեր թա կան հան դի պու  մը հան րա պե տու -
թյան բո լոր ԲՈւՀ-ե րու մ սո վո րող ա րաբ ու  սա նող նե րի հետ սո վո րու յ թի հա մա ձայն 
դարձ յալ տե ղի ու  նե ցավ ԵՊԲՀ-ու մ:

Ըն դու ն ված ո րո շու  մը հնա րա վո րու թ յու ն կտա ա ռա ջին ան գամ աշ խա տա վարձ 
ստա նալ ոչ թե հա մալ սա րա նի դրա մարկ ղից, այլ բան կո մա տից:

  Տե ղի ու  նե ցավ հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի հետ շնոր հա լի ու  սա նող նե րի հետ հան-
դի պու  մը:

Բաք վու մ սո վո րող 3 ի րան ցի ու  սա նող ներ՝ քու յր ու  եղ բայր   Թաթ բե րի նե րը և Ահ-
մե դ Օմ րա նին տե ղա փոխ վե ցին Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րան:

  Հա մալ սա րա նու մ գոր ծող հան ձա ժո ղո վը գիտ խորհր դի ու  շադ րու թ յա նը ներ կա-
յաց րեց ընդ հա նու ր բժշկու թ յան, ստո մա տո լո գիա կան և  դե ղա գի տա կան ֆա կու լ-
տետ նե րու մ դա սա վանդ վող ո րոշ ա ռար կա նե րի դա սա ժա մե  րի փո փո խու թ յու ն նե րի 
ու ղ ղու թ յամբ կա տար ված ու  սու մն  ա սի րու թ յու ն նե րի արդ յու ն քը:   Պահ պա նե լով ընդ-
հա նու ր դա սա ժա մե  րի քա նա կը՝ ո րոշ ա ռար կա նե րի գործ նա կան պա րապ մու նք նե-
րի դա սա ժա մե  րը փո խա րին վե ցին դա սա խո սու թ յու ն նե րով:

Ին տերն նե րի, կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի և  հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա-
նե րի թվի ա ճի կա պակ ցու թ յամբ աշ խա տանք ներն ա ռա վել արդ յու  նա վետ կազ մա-
կեր պե լու  նպա տա կով ար տա սահ ման ցի քա ղա քա ցի նե րի հետ դիպ լո մա յին ու  սու ց-
ման բա ժի նը մի ա վոր վել է կլի նի կա յի և  հետ դիպ լո մա յին ու  սու ց ման բաժ նի հետ: 
  Բա ժին նե րի բո լոր աշ խա տա կից նե րը հա մա պա տաս խան պաշ տոն նե րով տե ղա-
փոխ վել են նշված բա ժին՝ են թարկ վե լով հետ դիպ լո մա յին մաս նա գի տա կան ու  սու ց-
ման գծով պրո ռեկ տո րին: Այդ պաշ տո նու մ նշա նակ վել է ըն տա նե կան բժշկու թ յան 
ամ բիո նի վա րիչ   Մի քա յել   Զա քա րի   Նա րի ման յա նը:

Մար տի 25-ին՝ թու ր քա կան բռնա պե տու թ յան 400-ամ յա լծից ան կա խա նա լու ՝ 
  Հու  նաս տա նի ազ գա յին տո նի օ րը, Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ա ռա ջին ման կա կան կլի նի կա կան հի վան դա նո ցի մի  հատ վա ծու մ՝ նե րա նո թա յին 
վի րա բու  ժու թ յան և  ախ տո րո շիչ կենտ րո նի բաց մա նը մաս նակ ցու մ էին ՀՀ կա ռա վա-
րու թ յան ան դամ  ներ, ՀՀ-ու մ   Հու  նաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան Ան տո-
նիոս Վ լա վիա նո սը, Ա րիս տո տել Օ նա սի սի ան վան հիմն  ադ րա մի  փոխ նա խա գահ 
  Պաու լ Իոա նի դի սը, հու  նա կան և  հայ կա կան ա ռող ջա պա հու թ յան ո լոր տի ղե կա-
վար ներ:

  Հու  նաս տա նի հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րու մ ար դեն վե րա պատ րաստ վել 
են մե ր ա վե լի քան 40 դա սա խոս ներ և  նո րա վարտ բժիշկ ներ:

   Մեծ Բ րի տա նիա յի և Ա մե  րի կա յի   Միաց յալ   Նա հագ նե րի դես պա նատ նե րը՝ հան-
ձինս Բ րի տա նա կան խորհր դի և ԱՄՆ-ի դես պա նի, ա ռա ջար կու մ են ի րենց օգ նու թ յու -
նը   Քեմբ րի ջի քննու թ յու ն նե րի և ԱՄՆ-ու մ աշ խա տանք փնտրե լու  և գտ նե լու  առն չու թ-
յամբ: Այդ կա պակ ցու թ յամբ «Ա պա գա բժիշ կը» տպագ րել է նրանց հայ տա րա րու թ յու  նը:
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  Հաշ վի առ նե լով բազ մա թիվ ու  սա նող նե րի ցան կու թ յու  նը՝ 
այս տա րի ա ռա ջի նից եր րորդ կու ր սե րի ար տա սահ ման ցի ու -
սա նող նե րին հնա րա վո րու թ յու ն է ըն ձեռ վու մ ի րենց ար տադ րա-
կան պրակ տի կան անց կաց նել ի րենց բնա կու թ յան վայ րե րու մ: 

Ապ րի լի 19-ին իր ա ռա ջին այ ցե լու  նե րին ըն դու  նեց Եր ևա-
նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի բու  ժա կան խորհր-
դատ վա կան (պրո ֆե սո րա կան) պո լիկ լի նի կան, որ տեղ բա ցի 
ազ գաբ նակ չու թ յա նը տրա մադր վող բարձ րո րակ բժշկա կան 
խորհր դատ վու թ յու  նից՝ ի րա կա նաց վու մ է նաև ամ բու  լա տոր 
մաս նա գի տաց ված բու  ժօգ նու թ յու ն:

  Հա մալ սա րա նու մ ար դեն 2 տար վա գոր ծու  նեու թ յամբ 
գրան տա յին ծրագ րե րի հա մա կարգ ման կենտ րո նի բա րե խիղճ 
աշ խա տան քի արդ յու ն քու մ ի հայտ են գա լիս շա հած դրա մա-
շնորհ ներ:

Ար դեն կի րառ վող ար տա սահ ման ցի բո լոր, տե ղա ցի ու  սա-
նող նե րի հա մար մա սամբ կի րա ռու թ յան մե ջ մտած կրե դի տա յին 
հա մա կար գու մ փո փո խու թ յու ն ներ կա տա րե լու  հրա մա յա կա նը 
հաս տա տեց կրե դի տա յին հա մա կար գի նոր չա փո րո շիչ նե րը:

  Հա յոց լեզ վի և բժշ կա կան տեր մի  նա բա նու թ յան ամ բիո նի 
«  Վեր նա տա ն» հեր թա կան մի  ջո ցա ռու  մը նվիր ված էր մայ րու -
թյան և  սի րո տո նին: Ի թիվս հնդիկ նե րի՝ մի  ջո ցառ մանն ի րենց 
մաս նակ ցու թ յու նն էին բե րել նաև ա րաբ և  պար սիկ ու  սա նող-
նե րը:   Դահ լի ճը որ տեղ ներ կա էին նաև հայ մտա վո րա կան ներ, 
հու  զու  մի  գա գաթ նա կե տին էր հաս նու մ հա յե րեն եր գող և  աս-
մու ն քող ար տա սահ ման ցի նե րի և հնդ կա կան սա րի նե րով պա-
րող հայ աղ ջիկ նե րի ե լու յ թի ըն թաց քու մ:

Առջ ևու մ ա մա ռա յին ար ձա կու րդ ներն են, և  այդ ա ռի թով է 
հա մալ սա րա նի հրա վե րը աշ խա տա կից նե րին և  ու  սա նող նե րին 
ի րենց հան գիս տը անց կաց նե լու  Ար զա կա նի,   Դի լի ջա նի, Ս ևա նի 
ու  սու մն  աար տադ րա կան բա զա նե րու մ:

  Մա յի սի 19-ին ԵՊԲՀ-ու մ մե կ նար կած ՆԱՏՕ-ի՝ 
«  Հա մա գոր ծակ ցու թ յու ն հա նու ն խա ղա ղու թ յա ն» ծրագ րի շրջա-
նակ նե րու մ կա յա ցած գի տա ժո ղո վը նվիր ված էր ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կու լ տե տի հիմն  ադր ման 10-ամ յա կին:   Կոն ֆե րան սի 
մաս նա կից նե րի թվու մ էին   Չի նաս տա նի,   Ռու  սաս տա նի, 
  Հու  նաս տա նի, Վ րաս տա նի,   Լատ վիա յի և  այլ երկր նե րի ներ կա-
յա ցու  ցիչ ներ:

Ու սու մն  ա կան տար վա վեր ջին   Սի րիա յի Ա րա բա կան 
  Հան րա պե տու թ յան ա ռող ջա պա հա կան և կր թա կան հաս տա-
տու թ յու ն նե րի հետ մե ր հա մալ սա րա նի հա մա գոր ծակ ցու -
թյան ծրագ րի ընդ լայն ման շրջա նակ նե րու մ հյու  րըն կալ վել էր 
  Սի րիա յի բժիշկ նե րի պատ վի րա կու թ յու  նը:

Ու սու մն  ա կան տար վա վեր ջին հա մալ սա րա նու մ կա յա ցավ 
  Հա յաս տա նու մ և Ավստ րիա յու մ ամբ լիո պիա յի բու ժ ման ա ռանձ-
նա հատ կու թ յու ն նե րին նվիր ված հայ-ավստ րիա կան ա ռա ջին 
կոն ֆե րան սը, ո րի մաս նա կից նե րի թվու մ էին   Վիեն նա յի, Գ րա ցի, 
  Զալց բու ր գի,   Լին ցի հա մալ սա րան նե րի աչ քի բժիշկ ներ:

  Մինչև այս ու  սու մն  ա կան տար վա սկիզ բը հա մալ սա րա նու մ 
առ կա էին ընդ հա նու ր բժշկու թ յան ֆա կու լ տե տի 2 դե կա նատ-
ներ:   Սա կայն, նկա տի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ընդ հա-
նու ր բժշկու թ յան ա ռա ջին դե կա նա տը ղե կա վա րու մ էր նաև 
ար դեն լու  ծար ված ման կա բու  ժա կան և բժշ կա կան խար գել ման 
ֆա կու լ տետ նե րի ա վար տա կան կու ր սե րի գոր ծու  նեու թ յու  նը, 
ո րի վեր ջին շրջա նա վարտ նե րը ա վար տե ցին հա մալ սա րա նը, 
նպա տա կա հար մար հա մար վեց ընդ հա նու ր բժշկու թ յան ֆա-
կու լ տե տի 2 դե կա նատ նե րը մի ա վո րել:

ԵՊԲՀ 75-ամ յա կի ա ռի թով հա մա հայ կա կան ե րի տա սար-
դա կան հիմն  ադ րա մի  ա ջակ ցու թ յամբ հե ռար ձակ ման նա խա-
պատ րաստ վեց հա ղոր դա շար, ո րի ա ռա ջին ե թե րը տրվեց սեպ-
տեմ բե րի 25-ին, ո րից հե տո՝ յու  րա քանչ յու ր շա բաթ օր, ժա մը 14 
անց 30-ին, իսկ կրկնու թ յու  նը՝ հինգ շաբ թի՝ 13 անց 25-ին:

Օ գոս տոս յան հա րա բե րա կան ան դոր րի օ րե րին ԵՊԲՀ-ու մ 
կա յա նու մ էին   Հայ Օգ նու թ յան   Ֆոն դի բժշկա կան շրջա նա-
վարտ նե րի մի ու թ յու ն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թ յան մի -
ջո ցա ռու  մը: 

Սեպ տեմ բե րի 1-ին 154-ով ա վե լա ցավ բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի անգ լե րե նով ու  սու ց ման բաժ նի ա ռա ջին կու ր սու մ սո-
վո րող ար տա սահ ման ցի նե րի թի վը: Նշ վա ծի մե ջ չեն մտնու մ 
նա խա պատ րաս տա կան բա ժան մու նք ըն դու ն ված նե րը, ԱՊՀ 
քա ղա քա ցի նե րը և սփ յու ռ քա հայ ու  սա նող նե րը:

Տա րեց տա րի ա վե լա նու մ է մե ր ԲՈւՀ-ու մ հետ դիպ լո մա յին 
ու  սու  ցու մ անց կաց նող ար տա սահ ման ցի կլի նօր դի նա տոր նե րի 
թի վը՝ փաստ, ո րը խո սու մ է մե ր ԲՈւՀ-ի մի  ջազ գա յին վար կա-
նի շի ա ճի մա սին:

  Հու  լիս-օ գոս տոս ա մի ս նե րին ՀՀ կրթու թ յան և  գի տու թ յան 
նա խա րա րու թ յան նա խա ձեռ նու թ յամբ ստեղծ վե ցին ու  սա նո-
ղա կան 8 շին ջո կատ ներ՝ կազմ ված գրե թե բո լոր պե տա կան 
ԲՈւՀ-ե րի ու  սա նող նե րից:   Բա ցի ջո կատ ու  նե նա լու ց՝ ԵՊԲՀ պո-
լիկ լի նի կա յու մ կազ մա կերպ վեց բո լոր մաս նա կից նե րի պրո ֆի-
լակ տիկ զննու  մը:

«Ի՞նչ է   Բո լոն յան հա մա ձայ նա գի րը» հար ցին պա տաս-
խա նու մ է հետ դիպ լո մա յին ու  սու ց ման գծով պրո ֆե սոր Մ. 
  Նա րի ման յա նը. «Այս պայ մա նա գի րը նպա տակ ու  նի եվ րո պա-
կան երկր նե րի տա րած քու մ բժշկա կան հետ դիպ լո մա յին ու  սու -
ցու  մը մի ան ման դարձ նել, այն է՝ եր կաս տի ճա ն»:

Օ րերս հա մալ սա րա նու մ հյու ր էին Շ րի   Լան կա յի բժշկա-
կան խորհր դի փոխ նա խա գահ Ա նան դա   Սա մա րա սե կե րան 
և Շ րի   Լան կա յի   Կո լոմ բո հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կու լ-
տե տի դե կան   Սա նաթ   Լա մա բա դու  սու  րիան:   Սա ա ռող ջա պա-
հու թ յան բնա գա վա ռու մ ա ռա ջին պաշ տո նա կան այցն էր Շ րի 
  Լան կա յից: Այն գոր ծու  ղել էր Շ րի   Լան կա յի բժշկա կան խոր-
հու ր դը՝ ու  սու մն  ա սի րե լու  և  խորհր դին զե կու  ցե լու  ԵՊԲՀ-ի 
ու  նե ցած հնա րա վո րու թ յու ն նե րի մա սին՝ նպա տակ ու  նե նա լով 
մե զ մոտ բժշկա կան կրթու թ յու ն ստա նա լու  գոր ծու  ղել ի րենց 
քա ղա քա ցի նե րին:

Ըստ հա մալ սա րա նի ընդ լայն ված խորհր դի ո րոշ ման՝ ամ-
բիոն նե րու մ դա սալ սու մն  ե րը և  բաց դա սե րը հա մար վու մ են 
պար տա դիր գոր ծըն թաց, ո րի արդ յու նք նե րը նե րամ բիո նա կան 
քննարկ ման ըն թաց քու մ են թա կա են վեր լու ծ ման և գ նա հատ-
ման:

  Լի սա   Գենջ յա նը զա վակն է վա նե ցի ծնող նե րի, ով իր որ-
դու  հետ մի ա ժա մա նակ սո վո րու մ էր Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նու մ:

ԵՊԲՀ-ու մ մաս նա գի տա կան կրթու թ յու ն են 
ստա նու մ 107 ար տա սահ ման ցի կլինօր դի նա-
տոր ներ:
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2005 թվա կա նը Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի 75-ամ յա կի տա րին էր:
Հա մալ սա րա նա կան գի տա կան խոր հուր դը, քննար կե լով 

կլի նի կա կան ամ բիոն նե րում անգ լա խոս ու սա նող նե րի դա սա-
վանդ ման գոր ծըն թա ցը և  հե ռան կար նե րը, գի տե լիք նե րի գնա-
հատ ման կրե դի տա յին հա մա կար գի փոր ձի արդ յունք նե րը և 
 վեր լու ծութ յու նը, ո րո շեց հնդիկ ու սա նող նե րի հա մար սահ մա նել 
 Ջա վա հար լալ  Նե րո ւի և  Մա հաթ մա  Գան դիի ան վան ան վա նա-
կան կրթա թո շակ ներ՝ նա խա տե սե լով ուս ման վար ձի կե սի զեղչ:
Ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի բժշկա կան օգ նութ յան կազ-

մա կերպ ման նպա տա կով ո րոշ վեց վեր ջին նե րիս հետ կնքվող 
պայ մա նագ րում ընդգր կել բժշկա կան օգ նութ յան կազ մա կերպ-
մա նը վե րա բե րող պար տա վո րութ յուն նե րի և  ֆի նան սա կան 
ծախ սե րի ի րա տե սա կան ծա վալ նե րը, մշա կել և  ներդ նել նրանց 
բժշկա կան օգ նութ յան կազ մա կերպ ման կա նո նա կար գը:
Անգ լա խոս ու սա նող նե րի ա մա ռա յին ար տադ րա կան պրակ-

տի կա յի արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման նպա տա կով պրո ֆե-
սոր Մ.  Նա րի ման յա նին և  դե կան նե րին հանձ նա րար վեց մշա կել 
և  ներդ նել գործ նա կան ու նա կութ յուն նե րի գնա հատ ման թես-
տա յին հա մա կարգ և  այդ հա մա կարգն ամ փո փող հա մա պա-
տաս խան կրե դիտ ներն ամ փո փե լու ե ղա նակ:
Այ սօր ԵՊԲՀ-ում մի  ըն տա նի քից սո վո րում են 3 ու սա նող-

ներ, 3-ն  էլ գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ: Ծ նուն դով ար ցախ-
ցի  Հայկ,  Հո վիկ և Իս կու հի Ա ղա մալ յան նե րը նաև ակ տիվ հա-
սա րա կա կան գոր ծու նեութ յամբ են զբաղ վում:
Շ րի  Լան կա յի բժշկա կան խոր հուրդն իր 438-րդ  ժո ղո վում 

ո րո շում է կա յաց րել՝ ճա նա չել Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի դիպ լո մը:

Այս ու սումն  ա կան տար վա նից անգ լե րեն ու սուց ման հնա րա վո-
րութ յուն կու նե նան նաև պար սիկ, ա րաբ և  հա յե րե նին չտի րա-
պե տող սփյուռ քա հայ ու սա նող նե րը:
ԵՊԲՀ-ի ա մե  նաե րի տա սարդ դա սա խո սը 22-ամ յա 

 Կոնս տան տին Են կո յանն է: Այս փաս տը բա ցա ռիկ է նրա նով, 
որ Են կո յա նը դեռևս  ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ 
 կուր սի ոււ սա նող է, Մ.  Հե րա ցու ան վան կրթա թո շա կա ռու:
Վեր ջերս Ա րա բա կան  Միաց յալ Է մի  րութ յուն նե րի Ալ Էյն 

քա ղա քում տե ղի ու նե ցավ  Պար սից ծո ցի հա մա գոր ծակ ցութ-
յան խորհր դի երկր նե րի բժշկա կան կրթութ յա նը նվիր ված 4-րդ 
 մի  ջազ գա յին կոն ֆե րան սը, ո րին մաս նակ ցութ յան հրա վեր էր 
ստա ցել նաև մե ր ԲՈւՀ-ը:  Մաս նակ ցութ յու նը հե ղի նա կա վոր 
այս գի տա ժո ղո վին կա պա հո վի հա մա գոր ծակ ցութ յան հե տա-
գա ծրագ րեր, ո րոնք կնպաս տեն մե ր կրթօ ջա խի մի  ջազ գա յին 
վար կա նի շի ա ռա վել բարձ րաց մա նը:
«  Ճա նա չենք այն երկր նե րը, որ տե ղից ու սա նող ներ ու նեն ք» 

խո րագ րի տակ «Ա պա գա բժիշ կը» պար բե րա բար հե տաքր-
քիր տե ղե կատ վութ յուն է ներ կա յաց նում այն երկր նե րի 

մա սին, որ տե ղից ու սա նող ներ ու նենք՝ հատ կա պես 
նպա տա կաուղ ղե լով նրանց դա սա վան դող նե րին:

Հաշ վի առ նե լով կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր նե րի օ րա վուր ա ճող քա նա կը և ն րանց 

հետ տար վող աշ խա տանք նե րի ծա վա-
լի ընդ լայ նու մը՝ հա մալ սա րա նում 

բաց վել է նոր ստո րա բա ժա նում՝ 
մաս նա գի տա կան ու սուց ման 

ֆա կուլ տետ, ո րը կփո խա-
րի նի հետ դիպ լո մա յին 

ու սուց ման բաժ նին:

Մեր ԲՈւՀ-ը պատ րաստ վում է աշ նա նը մե ծ շու քով նշել 
 Հա յաս տա նում բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յամբ կադ րե րի 
պատ րաստ ման 80 և բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հիմն  ադր ման 
75-ամ յա տա րե դար ձե րը: Այդ շրջա նա կում մե ծ նա խա ձեռ նութ-
յուն ներ են ի րա կա նաց վում:
 Հա յաս տա նում Անդ րա նի կի ա ռա ջին ար ձա նը բաց վել է 

Ու ջա նում: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող  Հա րութ յուն 
 Հա րութ յուն յա նի հայ րե նա սի րա կան նա խա ձեռ նութ յան մա սին 
 Սիլ վա  Կա պու տիկ յա նը գրում է. «Այդ տա րի նե րին այս ար ձա նը 
մե ր ե րես պար զիքն էր …»:

 Շու շիի գրավ ման մաս նա կի ցը իր տու նը զի նա գոր ծա րա նի էր 
վե րա ծել:  Միա ժա մա նակ ստեղ ծել ֆոնդ, ո րով ա պաս տան, նյու-
թա կան և բժշ կա կան օգ նութ յուն էր ցույց տա լիս երկ րա շար ժից 
տու ժած, Ար ցա խում նա հա տակ ված և  մարտն չող ա զա տա մար-
տիկ նե րի ե րե խա նե րին:
 Սի րիա կան մա մու լի հրա պա րա կումն  երն ի վեր ջո ե կան 

փշրե լու լռութ յան այն պատ նե շը, որ ստեղծ վել էր մաս նա վոր 
բժշկա կան ԲՈւՀ-ե րի առն չութ յամբ:  Ցա վոք՝ ի րա կա նա ցավ 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի այն մտա վա խութ յու-
նը, որ մաս նա վոր բժշկա կան ԲՈւՀ-ե րը կա րող են խա թա րել 
 Հա յաս տա նում բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յան հե ղի նա-
կութ յու նը:
«  Վա ճառ վում է բժշկա կա նի դիպ լո մ» խո րագ րով սի րիա-

կան մա մու լը մի  քա նի ան գամ անդ րա դար ձել է  Հա յաս տա նում 
գոր ծող ոչ պե տա կան բժշկա կան ԲՈւՀ-ե րի գոր ծու նեութ յա նը, 
կրթա կան ո րա կին և հ րա պա րա կել փաս տեր, որ այդ ԲՈւՀ-ե րը 
զբաղ ված են դիպ լոմն  ե րի վա ճառ քով:
 Հա մալ սա րա նում հյու րըն կալ վե ցին  Սի րիա յի հյու սիս-ար-

ևել յան շրջան նե րի 12 ցե ղախմ բե րի ա ռաջ նորդ ներ:  Մեզ հա մար 
մե ծ ա նակն կալ էր, որ ա րաբ ցե ղա պե տե րից շա տե րը նա խընտ-
րում են ի րենց զա վակ նե րին հայ կա կան դպրոց տա նել, դրանք 
այդ երկ րում շատ բարձր հե ղի նա կութ յուն և  վար կա նիշ ու նեն:
Գ րալ յան ֆոն դը կազմ ված էր  Շա քե Գ րալ յա նի 35.000 դո-

լար գու մա րից, ո րը նա նվի րա բե րել էր որ պես ի կա տա րումն  իր 
ա մուս նու՝ բժիշկ Եր վանդ Գ րալ յա նի կտա կի: Գ րալ յան ֆոն դի 
նվի րատ վութ յան այս տար վա չա փա բա ժի նը հատ կաց վել է զոհ-
ված ա զա տա մար տիկ նե րի զա վակ նե րի և  երկ կողմ ծնո ղա զուրկ 
24 ու սա նող նե րի՝ 40.000-ա կան դրամ, ինչ պես նաև՝ մի ա կող մա-
նի ծնո ղա զուրկ և  սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 24 
ե րե խա նե րի տար բեր չա փա բա ժին նե րով ուս ման վարձ է վճար-
վել:
Հա մալ սա րան էին այ ցե լել  Բուլ ղա րիա յի ա ռող ջա պա հութ յան 

նա խա րա րը և  խորհր դա րա նի ներ կա յա ցու ցի չը:  Ծա նո թա նա լով 
 Հա յաս տա նում բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յան դարբ նո ցի 
գոր ծու նեութ յա նը՝ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բեր վեց կապ 
հա սա տա տել մե ր և  Բուլ ղա րիա յի բժշկա կան հա մալ սա րան նե-
րի մի ջև: Ու շագ րավն  այն է, որ նա խա րա րը նշեց, որ ի րենց երկ-
րում բժշկա կան մաս նա վոր ԲՈւՀ-ի ոչ մի այն պա հան ջարկ, այլև 
հե ռան կար չկա:
Ապ րի լի 19-21-ը Եր ևա նում կա յա ցած մի  ջազ գա յին ռազ-

մաբժշ կա կան 2-րդ  կոն ֆե րան սը նվիր ված էր մե ր կրթօ ջա խի 
հիմն  ադր ման 75-ամ յա կին:  Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին 
15 երկր նե րի՝ ԱՄՆ-ի, Ավստ րիա յի, Ալ բա նիա յի,  Ռու մի  նիա յի, 
Ս լո վա կիա յի,  Բուլ ղա րիա յի,  Ռու սաս տա նի,  Մերձ բալթ յան 3 
երկր նե րի, Ուկ րաի նա յի,  Մոլ դո վա յի, Ղրղզս տա նի, Վ րաս տա նի 
ա վե լի քան 70 ներ կա յա ցու ցիչ ներ:
Սի րիա յի մա մու լը դարձ յալ անդ րա դար ձել է մաս նա վոր 
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ԲՈւՀ-ե րի գոր ծու նեութ յա նը՝ տե ղե կաց նե լով ի րենց պե տութ-
յան կա ռա վա րութ յան ո րոշ մա նը, ըստ ո րի՝  Սի րիան չի ճա նա-
չում բժշկա կան մաս նա վոր ԲՈւՀ-եր «  Հայ բու սակ ն» ու «  Սուրբ 
 Թե րե զա ն»:
 Մա յի սի 28-ին հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յու նը մե  ծա-

թիվ հնդիկ ու սա նող նե րի հետ մաս նակ ցեց Ա րա գա ծի շուրջ կա-
յա ցած մի աս նութ յան շուրջ պա րին:
Ա թեն քի հա մալ սա րա նի կող մի ց ա ռա ջարկ ված, Եր ևա նի 

պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում կա յա ցած հայ-հու նա-
կան ա ռա ջին մի  ջազ գա յին հա մա ժո ղո վը և  ծե րու նա կան հա-
սա կի բժշկութ յա նը նվիր ված 3-րդ  մի  ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի 
նիս տե րը կա յա ցան  Հա յաս տա նի Ազ գա յին պատ կե րաս րա հում, 
«  Մա րիոթ-Ար մե  նիա» հյու րա նո ցում, Ա. Օ նա սի սի ան վան հայ-
հու նա կան էն դո վաս կուլ յար վի րա բու ժութ յան կենտ րո նում և 
բժշ կա կան հա մալ սա րա նի մե ծ հան դի սաս րա հում:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո-

րա տը ո րո շեց «  Մուլ տի-Գ րու պ» կոն ցեռ նի հիմն  ա դիր  Գա գիկ 
 Ծա ռուկ յա նի՝ մշա կույ թի, գի տութ յան և բժշ կութ յան բնա գա վառ-
նե րի ազ գան պաստ գոր ծու նեութ յու նը, ինչ պես նաև Ա րա գա ծի 
լան ջին շուրջ պա րին բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ վի րա-
կութ յան մաս նակ ցութ յա նը ցու ցա բե րած գոր ծուն ա ջակ ցութ յան 
հա մար՝ նրան պարգ ևատ րել բժշկա կան հա մալ սա րա նի «Ոս կե 
մե  դա լո վ»: 

Ի պա տաս խան այս պարգ ևատ րութ յան՝ «  Մուլ տի-Գ րու պիե 
տնօ րի նութ յու նը խնդրում է հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յա-
նը ներ կա յաց նել մե ր բան կա յին տվյալ նե րը՝ կոն ցեռ նի կող մի ց 
ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող 
ու սա նող նե րի ուս ման վար ձի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով: 
Ըստ տնօրենի խոստ ման՝ նրանք պար տա վոր վեցին՝ ա մե ն տա-
րի 10 մլն դ րա մով նպաս տել անվ ճա րու նակ ու սա նող նե րին:

  Հա մալ սա րա նում կա յա ցած մի  ջո ցառ ման ա վար տին  Գա գիկ 
 Ծա ռուկ յա նը հան դես ե կավ ա նակն կա լով՝ ե լույ թի ա վար տին 
սե ղա նին դնե լով հա մալ սա րա նին նվի րա բե րած ավ տո մե  քե նա-
յի բա նա լին:
Ա մա րա սի դպրա տան հիմն  ադր ման 1600-ամ յա կին նվիր-

ված հո բել յա նա կան հան դի սութ յուն նե րին, ո րոնք կա յա ցան 
Ար ցա խում, մաս նակ ցեց նաև ԵՊԲՀ հնդիկ ու սա նող նե րի մի  
ստվար խումբ՝ հա յոց լեզ վի և բժշ կա կան տեր մի  նա բա նութ յան 
ամ բիո նի նա խա ձեռ նութ յամբ: Ի դեպ՝ նրանց հա յե րեն ե լույ թը 
ցնցող տպա վո րութ յուն էր թո ղել, ո րին ար ձա գան քե ցին լրատ-
վա մի  ջոց նե րը:
Բժշ կա կան հա մալ սա րանն ար դեն ու նի իր դրոշն ու օրհ-

ներ գը:
Ու սումն  ա կան տար վա ա ռա ջին օ րը հան դի սութ յունն ա ռա-

վել խորհր դան շա կան էր, քա նի որ հայ տա րար վեց, որ օ րը 
պատ մա կան է բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա մար, քա նի որ 
ա ռա ջին ան գամ հնչե լու է հա մալ սա րա նի օրհ ներ գը:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 75-ամ յա կին նվիր ված մի  ջո-

ցա ռումն  երն ան ցան չա փա զանց մե ծ հան դի սա վո րութ յամբ: 
 Հատ կա պես ընդգծ վեց ար տա սահ ման ցի շրջա նա վարտ նե րի 
ջերմ վե րա բեր մուն քը և ն յու թա կան օգ նութ յու նը հա րա զատ 
կրթօ ջա խին:

Ե գիպ տա հայ հա մայն քի տրա մադ րած շուրջ 150.000 դո լար ար-
ժո ղութ յամբ օգ նութ յու նը 2 փու լով տրվեց հա մալ սա րա նա կան 
ակ նա բու ժա կան կլի նի կա յին, ո րը 1927 թվա կա նին հայ բա րե-
գոր ծա կան ընդ հա նուր մի ութ յան և  ՀՀ կա ռա վա րութ յան մի ջև 
կնքված պայ մա նագ րի հա մա ձայն  Պո ղոս  Նու բար փա շա յի 
ծախ սե րով ար տոն վեց կա ռու ցել՝ ի հի շա տակ նրա հան գուց յալ 
տիկ նոջ: 

Հա մալ սա րա նի բա կում՝ վար չա կան մաս նա շեն քի դի մաց 
տե ղադր վեց խաչ քար՝ ի նշա նա վո րումն  հա մալ սա րա նի հո բել-
յա նի:  Նա խա ձեռ նութ յան հե ղի նա կը հա մալ սա րա նա կան կլի նի-
կա նե րի հա մա կար գող-բժիշկ  Հայկ  Պետ րոս յանն է:
«  Ցան կա նում եմ իմ ե րախ տա գի տութ յու նը հայտ նել ԵՊԲՀ-

ին՝ ԱՄՆ  ՄԶԳ կող մի ց ֆի նան սա վոր վող ՓՐԱՅՄ 2 և  նոր՝ 
ՆՕՎԱ ծրագ րի աշ խա տանք նե րին շա րու նա կա կան ա ջակ ցութ-
յուն ցու ցա բե րե լու հա մա ր»:

ՌԵԲԵԿԱ ԿՈՀԼԵՐ, ԱՄՆ

«Ես կցան կա նա յի շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել բժշկա կան 
հա մալ սա րա նին, որ սի րով ա ջակ ցեց  Վա շինգ տո նի Օ տար լե-
զու նե րի ու սուց ման կենտ րո նին՝ թույլ տա լով, որ մե ր ու սա նող-
նե րը ներ կա գտնվեն հա յե րե նի դա սե րին և  անց կաց նեն դա սալ-
սումն  եր՝ մե ր դա սա խոս նե րի հա մա ր»:

ԴԻԱՆԱ  ՓԱՓԱԶՅԱՆ, ՎԱՇԻՆԳՏՈՆ

Երևանի պետական բժշկական համալսարան այցելեց 
Հնդկաստանի փոխնախագահ Բհայրոն Սինգհ Շեխավատը, 
ով համալսարանին նվիրաբերեց անգլերեն բժշկական 
մասնագիտական գրականություն: Պատվավոր հյուրը 
արժանացավ բժշկական համալսարանի պատվավոր դոկտորի 
կոչման:
Հա մալ սա րա նի հո բել յա նա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րին մաս-

նակ ցում էր նաև ՀՀ վար չա պետ Անդ րա նիկ  Մար գար յա նը, 
ում ե լույ թը ոչ մի այն տո նա կան հնչե րանգ ու ներ, այլև ներ կա-
յաց նում էր մտա հո գութ յուն ներ: Ի դեպ՝ նա հան րա պե տութ յան 
վար չա պե տե րից մի ակն է, ով իր ներ կա յութ յամբ հար գեց հա-
մալ սա րա նի մի  ջո ցա ռու մը:
Վեր ջերս  Մոսկ վա յում մե կ նար կեց «ԱՊՀ կրթութ յուն-2005» 

ցու ցա հան դե սը, ո րին փայ լուն մաս նակ ցութ յուն ու նե ցավ նաև 
մե ր ԲՈւՀ-ը:  Հայ կա կան ԲՈւՀ-ե րի մե ջ մե ր կրթօ ջա խի տա ղա-
վա րը ներ կա յաց վում էր նյու թե րի հարս տութ յամբ, ամ բիոն նե-
րի ու ժե րով հրա տա րակ ված մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան 
ա ռա տութ յամբ:  Քա նի որ գրքե րը ձեռք բե րել ցան կա ցող նե րը 
շատ էին, սա կայն դրանք չէին վա ճառ վում, ցան կա ցող նե րին 
տրա մադր վում էին ԵՊԲՀ-ն  ներ կա յաց նող բուկ լետ ներ, ինչ պես  
նաև՝ «Ա պա գա բժշկի» հա տուկ թո ղար կու մը, գո վազ դա յին թեր-
թիկ ներ և ԵՊԲՀ-ն  ներ կա յաց նող տե սաե րիզ, ո րը պատ րաս-
տել էր ԵՊԲՀ տեխ նի կա կան բա ժի նը տիկ.  Սե դա  Թո րոս յա նի 
խմբագ րու թյամբ, ո րոնք ա րա ժա նա ցան դրա կան ար ձա գանք-
նե րի:
Գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ կա տար վեց հա վե լավ ճա-

րի չա փե րի ա վե լա ցում՝ հիմք ըն դու նե լով ռեկ տո րա տի և  արհ-
կո մի  տեի կող մի ց մշակ ված բաշխ ման կոնկ րետ չա փա նի շե րը:
Արտասահմանցի ու սա նող նե րի խոր հուր դը նշեց իր 3-ամ-

յա կը:  Խոր հուր դը, լի նե լով ա պա քա ղա քա կան կա ռույց, իր 
ե ռամ յա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում կա տա րել է բա վա կա նին 
մե ծ աշ խա տանք, մաս նակ ցել և  մաս նակ ցում է հա մալ սա րա-
նի հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին և  գի տա կան կյան քին:
Հա մալ սա րա նի «  Հա տի ս» բժշկափր կա րա րա-

կան ջո կա տը 2005-ի տա րե վեր ջին անց կաց ված 
փրկա րա րա կան բազ մա մար տերի հան րա պե-
տա կան 5-րդ մր ցումն  ե րում գրա վեց ա ռա-
ջին տե ղը և  ար ժա նա ցավ հաղ թո ղի գա-
վա թին:

(շար� նակելի)
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ՅՈԼՅԱՆՆԵՐ
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար մե ն   Մու րադ յա նի նա-

խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց վող «  Կո չու մով բժիշ կ» նա խագ ծի 
այս անդ րա դար ձը նվիր ված է   Յոլ յան նե րի ըն տա նի քին:

  Յոլ յան նե րի ա կա նա վոր տոհ մի  հռչա կը հայտ նի է ինչ պես   Գո րի սում, 
  Հա յաս տա նում, այն պես էլ՝   Հա յաս տա նից դուրս:   Հան րա ճա նաչ գեր դաս տա-
նը հա մախմ բում է նշա նա վոր գիտ նա կան նե րի, զին վո րա կան նե րի, բժիշկ նե-
րի, ման կա վարժ նե րի մի  ամ բողջ աստ ղա բույլ:   Յոլ յան նե րի բժշկա կան տոհ-
մի  նա հա պե տը   Ռու բեն   Հով սե փի   Յոլ յանն է:   Նա ծնվել է 1894-ին,   Գո րիս 
քա ղա քում:   Սո վո րել է   Սանկտ-  Պե տեր բուր գի ռազ մաբժշ կա կան ա կա դե-
մի ա յում, այ նու հետև`   Կի ևի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տում, որն 
ա վար տել է 1919-ին:   Հայ րե նիք վե րա դառ նա լով՝ նա մի նչև 1924-ը աշ խա տել 
է որ պես զին վո րա կան բժիշկ, 1924-ից սկսած՝ աշ խա տել է   Գո րի սում, ա պա՝ 
Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի հոս պի տալ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նում: 
1934-ից ղե կա վա րել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի ֆա կուլ տե տա յին 
վի րա բու ժութ յան ամ բիո նը: 1937-ին Ռ.   Յոլ յա նը հա ջո ղութ յամբ պաշտ պա-
նել է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ «Ս տո րին վեր ջույթ նե րի խո ցա յին 
պրո ցես նե րի հե տա զո տութ յան նյու թե րը» թե մա յով:   Հայ րե նա կան մե ծ պա-
տե րազ մի  տա րի նե րին նա մե ծ աշ խա տանք է կա տա րել է վա կո հոս պի տալ-
նե րի կազ մա կերպ ման ուղ ղութ յամբ՝ լի նե լով հան րա պե տութ յան ա ռա ջա-
տար վի րա բույժ նե րից մե  կը: 1947-ին նրա նա խա ձեռ նութ յամբ հիմն  ադր վել 
է հան րա պե տութ յան հե մա տո լո գիա յի և  ար յան փոխ նե րարկ ման գի տա հե-
տա զո տա կան ինս տի տու տը, ո րի ան փո փոխ տնօ րենն է ե ղել մի նչև կյան քի 
վեր ջը: Այժմ այդ կենտ րո նը կրում է ան վա նի վի րա բույժ և  հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ   Ռու բեն   Հով սե փի   Յոլ յա նի ա նու նը: Ռ.   Յոլ յա նը վի րա բույժ նե րի հա-
մաշ խար հա յին ըն կե րութ յան վար չութ յան և  վի րա բույժ նե րի մի  ջազ գա յին 
ա սո ցիա ցիա յի ան դամ էր: Ն րա գի տա կան աշ խա տանք նե րը վե րա բե րում 
են վն աս ված քա բա նութ յան, կլի նի կա կան վի րա բու ժութ յան, ար յան փոխ նե-
րարկ ման, ու ռուց քա բա նութ յան, ցա վազրկ ման, ե րի կա մա յին ան բա վա րա-
րութ յան, նյար դա յին հա մա կար գի սնու ցող ֆունկ ցիա յի պար զա բան ման, 
ին ֆեկց ված վեր քե րի և  վի րա բու ժա կան ին ֆեկ ցիա նե րի սուլ ֆա նի լա մի դ նե-
րով բուժ ման, վեր ջույթ նե րի վն աս վածք նե րի խնդիր նե րին:
1947-54 թթ. ե ղել է ՀԽՍՀ վի րա բու ժա կան ըն կե րութ յան նա խա գահ, վի րա-

բույժ նե րի հա մաշ խար հա յին ըն կե րութ յան վար չութ յան ան դամ: Ռ.   Յոլ յա նը 
50-ից ա վե լի գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րի և  տասն յակ մե  նագ րութ յուն նե-
րի հե ղի նակ է: Ա ռան ձին գրքե րով լույս են տե սել նրա «  Ռազ մա դաշ տա յին 
վի րա բու ժութ յան հա մա ռոտ ձեռ նար կ», «  Մաս նա վոր վի րա բու ժութ յան դա-

սըն թա ց», «  Պե նի ցի լի նի կի րա ռու մը վի րա բու ժութ յան մե ջ» 
աշ խա տութ յուն նե րը: Պ րոֆ. Ռ.   Յոլ յա նը կազ մա կեր պել և 
 զար գաց րել է դո նո րա կան շար ժու մը   Հա յաս տա նում՝ այդ շար-
քե րում ներգ րա վե լով հան րա պե տութ յան հա մա պա տաս խան 
մե  ծա հա սակ կոն տին գեն տին:   Պա տե րազ մի ց հե տո Ռ.   Յոլ յանն 
ընտր վել է ԽՍՀՄ ԲԳԱ թղթա կից-ան դամ: Ն րան շնորհ վել 
է գի տութ յան վաս տա կա վոր գործ չի կո չում:   Հիմն  ա կան աշ-
խա տան քին զու գա հեռ՝ պրոֆ. Ռ.   Յոլ յանն ի րա կա նաց րել է 
նաև մե ծ հա սա րա կա կան աշ խա տանք` հան դես գա լով որ պես 
ԽՍՀՄ գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր: Ն րա մե ծ հե ղի նա-
կութ յու նը նպաս տեց, որ այն ժա մա նակ նե րի բազ մա թիվ ան վա-
նի բժիշկ ներ ներգ րավ վեն փոխ նե րար կա բա նութ յան հար ցե րի 
ու սումն  ա սի րութ յան ու մշակ ման գոր ծըն թա ցին՝ Հ.   Քե չե կը, Ս. 
  Շա րի ման յա նը, Լ.   Հով հան նիս յա նը, Ա.   Մե լիք-Ա դամ յա նը, Ռ. 
  Պա րոն յա նը, Ռ. Գ յան ջեց յա նը և  ու րիշ ներ:    Նա ա ռա ջին նե րից 
մե կն է բա ցատ րել ար յան փոխ նե րարկ ման, որ պես օր գա նիզ մի  
ի մու նա կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յան գոր ծո նի, ազ դե ցութ-
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յան մե  խա նիզմն  երն օր գա նիզ մի  վրա: Պ րոֆ. Ռ.Հ.   Յոլ յա նը կազ մա կեր պել 
և  ի րա կա նաց րել է նաև փոխ նե րար կա բա նութ յան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի 
պատ րաս տու մը և  ու սու ցու մը: Ն րա ա նու նով են կոչ վում   Գո րի սի կենտ րո նա-
կան հի վան դա նո ցը և  քա ղա քի փո ղոց նե րից մե  կը:   Ռու բեն   Յոլ յա նը կյան քից 
հե ռա ցել է 1955-ին, Եր ևա նում: 
Բ ժիշկ էր նաև   Ռու բեն   Յոլ յա նի եղ բոր`   Կոլ յա   Յոլ յա նի դուստ րը`   Լի դա 

  Յոլ յա նը: Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դո ցենտն աշ խա տել է ար յան փոխ նե-
րարկ ման ինս տի տու տում: Ն րա ա մու սի նը` Աբ գար   Լե նոն, ևս բ ժիշկ էր: 
  Կո չու մով բժիշկ նե րի տոհ մի ց է սե րում նաև պրո ֆե սոր   Սու րեն Լ ևո նի 

  Յոլ յա նը:   Նա ծնվել է 1926-ի դեկ տեմ բե րի 16-ին,   Գո րի սում: 1943-48 թթ. սո-
վո րել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տում: «  Շատ հե տաքր քիր 
է ե ղել   Սու րե նի բժշկա կան ինս տի տուտ ըն դուն վե լը:   Նա շատ հաս տա տա-
կամ և վճ ռա կան տղա էր: 10-րդ  դա սա րա նը դեռ չա վար տած՝ հայ տա րա րեց, 
որ գնում է Եր ևան՝ սո վո րե լու բժշկա կան ինս տի տու տում: Ե կավ, չգի տեմ ինչ 
ձևով, թղթե րը հանձ նեց և  բարձր գնա հա տա կան ներ ստա նա լով՝ ըն դուն վեց 
ԲՈւՀ: Ո րոշ ժա մա նակ անց՝   Գո րի սից «մա տե րիա լ» գրե ցին, թե Ս.   Յոլ յա նը 10-
րդ  դա սա րա նը չա վար տած, ինչ պե՞ս է ըն դուն վել ինս տի տուտ: Այդ տա րի նե րին 
ինս տի տու տի ռեկ տո րը նույն պես գո րիս ցի էր՝   Ներ սես   Բա բա յի չը:   Նա կան-
չում է աշ խա տա կից նե րին, հանձ նա րա րում ստու գել գոր ծը:   Պարզ վում է, որ 
  Սու րե նը գե րա զանց գնա հա տա կան նե րով ըն դուն վել է և  գե րա զան ցութ յամբ 
էլ սո վո րում է ինս տի տու տում:   Հաշ վի առ նե լով այս հան գա ման քը՝ նրան թող-
նում են շա րու նա կել ու սու մը»,-իր հու շե րում գրում է   Գո հար   Յոլ յա նը: Ինս տի-
տուտն ա վար տե լուց հե տո աշ խա տել է պրո ֆե սոր Ռ.   Յոլ յա նի ան վան հե մա-
տո լո գիա յի և  ար յան փոխ նե րարկ ման գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի 
կլի նի կա կան սեկ տո րում՝ որ պես բու ժող բժիշկ:
1951-ին գոր ծուղ վել է   Կո տայ քի շրջա նա յին հի վան դա նոց՝ որ-

պես թե րապևտ, իսկ 1952-56 թթ. նշա նակ վել է   Կո տայ քի շրջկո մի  
ա ռող ջա պա հութ յան բաժ նի պետ: 1954-ին պաշտ պա նել է բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւա կան դի սեր տա ցիա: 1962-65թթ., 
  Հայ կա կան ՍՍՀ գի տութ յուն նե րի ա կա դե մի ա յի նա խա գա հութ-
յան ո րոշ մամբ, նշա նակ վել է սրտա բա նութ յան և սր տա յին վի րա-
բու ժութ յան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի գի տա կան գծով 
փոխտ նօ րեն, իսկ 1965-93 թթ. նույն ինս տի տու տի սրտա բա նութ յան 
և ռև մա տո լո գիա յի բաժ նի վա րիչ: 1971-ին պաշտ պա նել է դոկ տո-
րա կան դի սեր տա ցիա, 1973-ին ստա ցել է պրո ֆե սո րի կո չում: Ե ղել 
է   Հայ կա կան ՍՍՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան գլխա-
վոր ռևմա տո լո գը և ռև մա տո լո գիա յի կենտ րո նի նա խա գա հը, հա-
մա մի ու թե նա կան ռևմա տո լոգ նե րի նա խա գա հութ յան ան դամ, ՀՀ 
ռևմա տո լոգ նե րի ըն կե րութ յան նա խա գահ: Պ րո ֆե սոր Ս.    Յոլ յա նի 
ղե կա վա րութ յամբ պաշտ պան վել են բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծո ւա կան ութ դի սեր տա ցիա ներ: Ան վա նի գիտ նա կան, կար-
դիոռև մա տո լոգ, պրո ֆե սոր Ս.   Յոլ յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու-
նեութ յու նը բնու թագ րում է սիր տա նո թա յին հա մա կար գի հի վան-
դութ յուն նե րի կլի նի կա կան գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
լայն շրջա նա կը:    Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չութ յան ռևմա տիկ հի-
վան դութ յուն նե րի տա րած վա ծութ յան պատ ճա ռով, պրո ֆե սոր 
Ս.   Յոլ յա նի մտահ ղաց մամբ և  նա խա ձեռ նութ յամբ, «Է րե բու նիե 
քա ղա քա յին կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում 1985-ին բաց վել է 
հան րա պե տա կան հո դա բա նա կան կենտ րոն:  Ս.   Յոլ յա նը հե ղի-
նակ է 145 գի տա կան աշ խա տանք նե րի: Պ րո ֆե սո րը մե ծ սեր ու 
հար գանք էր վա յե լում ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գի բո լոր 
օ ջախ նե րում:   Պարգ ևատր վել է «Աշ խա տան քա յին ա րիութ յա ն» 
և «  Պատ վո նշա ն» շքան շան նե րով: «Բժշ կութ յու նը ար վեստ է»,-
հա ճախ էր սի րում կրկնել ան վա նի պրո ֆե սո րը:   Նա շատ էր սի-
րում իր հայ րե նի քը, հատ կա պես՝   Գո րի սը: Ան գիր գի տեր   Հա մո 
  Սահ յա նի գրե թե բո լոր բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը: «  Սու րեն Լ ևո նի-
չին ճա նա չում եմ 1963-ից՝ հա մա տեղ աշ խա տան քի ըն թաց քում: 
Ինս տի տու տում աշ խա տում եմ ար դեն 41 տա րի, և  այդ ժա մա նա-
կաըն թաց քում նա ե ղել է իմ ա մե  նամ տե րիմ ըն կերն ու բա րե կա մը: 
1963-ին ես աս պի րանտ էի, իսկ   Սու րեն Լ ևո նի չը գի տա կան գծով 
տնօ րե նի տե ղա կալն էր:   Հու մո րով, անս պառ է ներ գիա յով, կյան-
քով լե ցուն, շատ գու նեղ մարդ էր: Եր բեք ա զատ չէր լի նում, գրում 
էր ու կար դում:   Սու րեն Լ ևո նի չի հետ կա րե լի էր ժա մե  րով զրու-
ցել ա մե  նա տար բեր թե մա նե րով և չ ձանձ րա նալ:   Հա յաս տա նում 
ռևմա տո լո գիա յի գի տա կան մի տ քը նոր աս տի ճա նի բարձ րա ցավ 
  Սու րեն Լ ևո նի չի կազ մա կեր պա կան ու գի տա կան աշ խա տան քի 
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շնոր հիվ: Պ րո ֆե սո րի սկզբունքն էր. ան թե րի, լիար ժեք, ա ռողջ ապ-
րե լը»,-  Սու րեն   Յոլ յա նին նվիր ված գրքում գրում է ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե-
մի  կոս   Կար լեն Ա դամ յա նը: Իսկ ա հա   Վար դան Ա լա վերդ յա նը հի շում 
է, որ   Սու րեն   Յոլ յա նը չա փա զանց նվիր ված էր սպոր տին. «  Սու րեն 
  Յոլ յա նը շախ մա տի հայ ար քա   Տիգ րան   Պետ րոս յա նի մտե րիմ ըն կերն 
էր:   Հենց նրա մի  ջո ցով ծա նո թա ցա աշ խար հահռ չակ շախ մա տիս տի 
հետ, ով այդ ժա մա նակ բնակ վում էր Եր ևա նու մ»: 
  Կես դար յա գի տա կան գոր ծու նեութ յան, ա ռող ջա պա հութ յան կազ-

մա կերպ ման, հի վանդ նե րի պրակ տիկ բուժ ման, ո րակ յալ կադ րե րի 
պատ րաստ ման և քրտ նա ջան աշ խա տան քի հա մար ՀՀ ա ռող ջա պա-
հութ յան նա խա րա րութ յան, ՀՀ ԱՆ սրտա բա նութ յան ինս տի տու տի, 
  Հա յաս տա նի ռևմա տո լո գիա յի գի տա կան ըն կե րութ յան և սր տա բան-
նե րի ա սո ցիա ցիա յի ա ռա ջար կութ յամբ, սրտա բա նութ յան ինս տի-
տու տի ռևմա տո լո գիա յի ինս տի տուտն ան վա նա կոչ վել է պրո ֆե սոր 
  Սու րեն   Յոլ յա նի ան վամբ:   Նա մա հա ցել է 1994-ի նո յեմ բե րի 17-ին, 
  Փա րի զում: Ն րա մար մի նն ամ փոփ ված է   Մոսկ վա յում: 
«Երբ տուն էր մտնում, բո լո րը զգաս տա նում էին, չնա յած ան սահ ման 

սի րում էր ե րե խա նե րին, բայց նրանք քաշ վում էին հո րից:   Սի րում էր 
նրանց հետ քննար կել տար բեր հար ցեր և  ան պայ ման լսում էր նաև 
նրանց կար ծի քը: Երբ Լ ևո նը հինգ տա րե կան դար ձավ, շախ մատ խա-
ղալ սո վո րեց րեց: Ին քը շատ էր սի րում շախ մատ խա ղալ , ե րե կո յան 
շատ հա ճախ ըն կեր ներց մե  կի հետ էր խա ղում:   Մաս նակ ցել էր հան-
րա պե տա կան ա ռաջ նութ յա նը: Իսկ Լ ևո նը մի  ջազ գա յին վար պետ 
դար ձա վ»,-նշում է   Սու րեն   Յոլ յա նի կի նը՝   Ռո զա   Յոլ յա նը: 
  Կո չու մուվ բժիշկ նե րի մաս նա գի տա կան գի ծը շա րու նա կում է նաև 

  Սու րեն   Յոլ յա նի դուստ րը՝   Գա յա նե   Յոլ յա նը:   Նա ծնվել է 1956-ին, 
Եր ևա նում: 1979-ին ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս-
տի տու տը, ստա ցել ման կա բույ ժի ո րա կա վո րում: Աշ խա տել է որ պես 
ման կա բույժ: Այժմ նա բնակ վում է   Մոսկ վա յում: 
Ս յուն յաց աշ խար հում հայտ նի   Յո լունց տոհ մի  բժշկա կան գի ծը շա-

րու նա կում են   Ռու բեն   Յոլ յա նի եղ բոր՝ հայտ նի ա շուղ   Ղա զար   Յոլ յա նի 
շա ռա վիղ նե րը:   Նա ու ներ 3 որ դի՝ Հ րան տը,   Գուր գե նը և   Յու րին: 
Ն րան ցից եր կու սը՝ Հ րան տը և   Յու րին, ևս  ընտ րել են բժշկի մաս նա-
գի տութ յու նը: Հ րանտ   Յոլ յա նը սո վո րել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան ինս տի տու տում, ե ղել է   Մի կո յա նի,   Սի սիա նի ու նաև   Մեղ րիի 
շրջան նե րի գլխա վոր բժիշ կը:   Դուստ րը՝ Աի դա   Յոլ յա նը շատ փոքր 
է ե ղել, երբ հայ րը մա հա ցել է: «  Ցա վոք չեմ հի շում հայ րի կիս, բայց 
պատ մում են, որ նա հմուտ վի րա բույժ է ե ղել, գի նե կո լոգ, վե նե րո լոգ: 
  Բազ մա կող մա նի զար գա ցած անձ նա վո րութ յուն էր և հ րա շա լիո րեն 
տի րա պե տում էր բժշկութ յան մի  քա նի նեղ մաս նա գի տութ յուն նե րի»: 
Հ րանտ   Յոլ յա նը կյան քից հե ռա ցել է 1949-ին, 31 տա րե կան հա սա կում: 

«  Հո րեղ բայ րը՝   Ռու բեն   Հով սե փի   Յոլ յա նը, նրանց հա մար 
բա վա կա նին մե ծ հե ղի նա կութ յուն էր և ն րա ընտ րած մաս-
նա գի տութ յու նը և՛ հե տաքրք րութ յուն, և՛ սեր ա ռա ջաց րեց 
հայ րի կիս, հո րեղ բայր նե րիս մոտ, և ն րանք շա րու նա կե ցին 
  Ռու բեն   Յոլ յա նի գոր ծը»,-նշում է մաս նա գի տութ յամբ լեզ-
վա բան Աի դա   Յոլ յա նը: 
Հ րան տի եր կու դուստ րե րից Աի դա   Յոլ յա նի և՛ 2 զա վակ-

նե րը, և՛ 5 թոռ նե րից 4-ը շա րու նա կե ցին պա պի մաս նա գի-
տութ յու նը: Ազ գա նու նով   Յոլ յան չեն, սա կայն նրա թոռ ներն 
ու ծոռ ներն են: «  Փոք րուց ե րա զել եմ ինքս դառ նալ բժշկու-
հի, սա կայն դա ինձ չհա ջող վեց, բայց հե տա գա յում այդ 
հա ջո ղութ յու նը նկատ վեց իմ ե րե խա նե րի մոտ:   Թե տղաս, 
թե աղ ջիկս, ա վար տել են Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը: Տ ղաս՝ Հ րան տը, հորս ա նունն է կրու մե ,-
հպար տութ յամբ ա սում է Աի դա   Յոլ յա նը: 
Հ րանտ   Պա պիկ յա նը ա վար տել է Եր ևա նի Մ խի թար 

  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե-
ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տը: Այդ ժա մա նակ սկսվել էր Ար-
ցախ յան պա տե րազ մը, և Հ րան տը մաս նակ ցեց ա մե  րիկ յան 
բժիշ նե րի կազ մա կեր պած դա սըն թաց նե րին և ս տա ցավ 
շտապ օգ նութ յան բժշկի ա մե  րիկ յան սեր տի ֆի կատ, դար-
ձավ զին վո րա կան բժիշկ, մաս նակ ցեց Ար ցախ յան գո յա-

մար տին՝ փրկե լով բազ մա թիվ կյանք ներ: 1994-ին Օ մա րի լեռ նաց-
քում հեր թա կան ու ժեղ մար տե րի ժա մա նակ հա կա ռա կոր դի գնդա կից 
Հ րանտ   Պա պիկ յա նը վի րա վո րում է ստա ցել: 
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«  Նա հի մա էլ պատ րաստ է հայ րե նի քը վտանգ վե լու դեպ-
քում մե կ նել սահ ման, ա սում է, որ Աստ ված մի  ա րաս ցե, 
ե թե կա րիք լի նի, կրկին ա ռա ջին գծում եմ լի նե լու:   Նա այժմ 
էլ շա րու նա կում է բժշկի նվի րա կան գոր ծը»,-նշում է զին-
վոր-բժշկի մայ րը:    Նա ե ղել է ներ քին զոր քե րի բուժ վար-
չութ յան պետ: Հ րան տի կի նը ևս  ա վար տել է բժշկա կան 
մայր ԲՈւՀ-ի նույն ֆա կուլ տե տը: Ն րանք ու նեն 3 զա վակ՝ 
2 աղ ջիկ, 1 տղա: Աղ ջիկ նե րից   Մե րի   Պա պիկ յա նը սրտա-
բան է, իսկ Աի դա   Պա պիկ յա նը՝ ման կա բույժ, աշ խա տում 
է «Ա րաբ կի ր» ԲԿ-ում: Որ դին՝   Դա վի թը, ԵՊԲՀ-ի ընդ հա-
նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող է, այժմ ծա ռա յում 
է   Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րում: 
Հ րանտ   Յոլ յա նի թոռ նու հի Ար փի նե   Սո ղո յա նը գի նե-

կո լոգ է, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, աշ խա-
տում է «  Բեգ լար յան կենտ րո նու մ» և  ղե կա վա րում է 16-րդ 
 պո լիկ լի նի կա յի կա նանց կոն սուլ տա ցիա յի բա ժի նը: Ար փի-
նեի մե ծ որ դին՝ Է դո ւարդ   Սո ղո յա նը, ԵՊԲՀ-ի ռազ մա կան 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող է:
Հ րանտ   Յոլ յա նի մյուս դուստ րը` Իր մա   Յոլ յա նը, ևս բժշ-

կու հի է:   Նա ծնվել է 1940-ին,   Գո րի սում: Աշ խա տել և  շա րու նա կում է մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը ծա վա լել Եր ևա նի ա ռա ջին հի վան դա նո ցում: 
Իր մա   Յոլ յա նը նեղ մաս նա գի տութ յամբ գի նե կո լոգ է: 
Գ րի շա   Ղա զա րի   Յոլ յա նի կի նը`   Բել լա   Յոլ յա նը, ևս  ընտ րել էր բժշկի բարդ 

ու պա տաս խա նա տու աշ խա տան քը` եր կար, մոտ քա ռա սուն տա րի աշ խա-
տե լով   Նոր քի ին ֆեկ ցիոն հի վան դա նո ցում` որ պես լա բո րա տո րիա յի վա րիչ: 
Բ ժիշկ   Յոլ յան նե րի տոհ մա ծա ռի ճյու ղե րից մե կն էլ   Ղա զար   Յոլ յա նի մյուս 

որ դին՝   Յու րի   Յոլ յանն է՝ իր մե ծ բժշկա կան ըն տա նի քով:   Նա ծնվել է 1936-
ին,   Գո րի սում: Ա վար տել է Եր ևա նի բժշկա կան ու սումն  ա րա նը` ա տամն  ա-
բույ ժի ֆա կուլ տե տը: Եր կար տա րի ներ ե ղել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան ինս տի տու տի լա բո րանտ:   Յու րի   Յոլ յա նը գոր ծուղ վել է   Տա վու շի մար զի 
  Պա ռա վա քար, ա պա նաև   Վար դե նիկ հա մայնք ներ: 
Ն րա կի նը`   Լա լա   Յոլ յա նը, ևս  ընտ րել էր ա տամն  ա բույ ժի մաս նա գի տութ-

յու նը:   Նա Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի ա տամն  ա բու ժա-
կան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րից էր: Աշ խա տել է որ պես 
ման կա կան ա տամն  ա բույժ: Յ.   Յոլ յա նի եր կու զա վակ նե րից մի այն դուստ-
րը`   Շու շա նի կը, ընտ րեց տոհ մի կ մաս նա գի տութ յու նը` սո վո րե լով Եր ևա նի 
բժշկա կան ինս տի տու տի դե ղա գոր ծա կան ֆա կուլ տե տում: 
  Նա աշ խա տում է մաս նա գի տութ յամբ: Յ.   Յոլ յա նի ըն տա նի քի բժշկա կան 

գի ծը շա րու նա կում է թո ռը`   Տաթ ևիկ Ա թո յա նը, ով ա վար տել է բժշկա կան 
մայր ԲՈւՀ-ի ա տամն  ա բու ժա կան ֆա կուլ տե տը: 
  Գուր գեն   Ղա զա րի   Յոլ յա նը ևս  կո չու մով բժիշկ էր:   Նա ծնվել է 1920-ին, 

  Գո րի սում: 1949-ին ա վար տել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տը, ա պա աշ-
խա տել   Գո րի սի հի վան դա նո ցում ` որ պես վի րա բույժ: 1959-ին տե ղա փոխ-
վել է Եր ևան և  աշ խա տել է   Հան րա պե տա կան հի վան դա նո ցում ` որ պես 
վի րա բույժ, մի ա ժա մա նակ ե ղել է վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի ա սիս տենտ: 
1973-82թթ. աշ խա տել է 3-րդ  հի վան դա նո ցի տնօ րե նի` բուժգ ծով տե ղա կալ: 
Գ.   Յոլ յա նը մա հա ցել է 1982-ին: Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն էր ընտ րել նաև 
Գ.   Յոլ յա նի կի նը` Է լի դա   Սու րե նի   Յոլ յա նը:   Նա ծնվել է 1930-ին, Եր ևա-
նում: 1953-ին ա վար տել է բժշկա կան մայր ԲՈւՀ-ը, իսկ 1959-ին աշ խա տել 
է   Գո րի սի հի վան դա նո ցում` որ պես բժիշկ-գի նե կո լոգ: 1959-ից աշ խա տել է 
նախ կին   Մար գար յան՝ այժմ   Մոր և  ման կան ա ռող ջութ յան կենտ րո նում` որ-
պես գի նե կո լոգ: 1980-ին պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն` 
բժշկա կան գե նե տի կա յի վե րա բեր յալ:   Նույն ինս տի տու տում նա աշ խա տել է 
նաև որ պես գե նե տիկ կոն սուլ տա ցիա յի վա րիչ: Է.   Յոլ յա նը կյան քից հե ռա-
ցել է 2004-ին: Բ ժիշկ ծնող նե րի գործն այժմ մե ծ պա տաս խա նատ վութ յամբ 
շա րու նա կում է նրանց դուստ րը`   Հաս մի կ   Յոլ յա նը:   Նա ծնվել է 1953-ին: 1976-
ին ա վար տել է բժշկա կան ին տի տու տը և  գոր ծուղ վել   Կա պա նի բուժ մի ա-
վո րում և  մի նչև 1982-ը աշ խա տել է որ պես  բժիշկ-նյար դա բան: 2000-ից առ 
այ սօր նա աշ խա տում է ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ-
րո նում` որ պես նյար դա բան: Բ ժիշկ է նաև Հ.   Յոլ յա նի ա մու սի նը` Ար տա շես 
  Հա րութ յուն յա նը, ով այժմ ղե կա վա րում է «  Մա լա թիա» ԲԿ ախ տո րո շիչ բա-
ժան մուն քը: Ն րանց եր կու դուստ րե րը` Ան նան և   Զա ռան, ևս  շա րու նա կում են 
կո չու մով բժիշկ նե րի ա վան դա կան մաս նա գի տութ յու նը: Ան նան ա տամն  ա-
բույժ է, իսկ   Զա ռան լա բո րա տո րիա յի բժիշկ:
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-Այն քան շատ են ձեզ � ղղ վե լիք հար ցերս, որ դժվա րա ն� մ 
են դրանք դա սա կար գել:   Ձեզ իսկ օգ նե լ�  նպա տա կով ցան-
կա ն� մ եմ մե ջ բե րել թղթա պա նակ նե ր� մ դա սա կարգ ված 
ձեր գրա ռ� մն  ե րի վեր նագ րե րը, ո րը շատ բան կտա ըն թեր-
ցո ղին:
«  Հայրս, մայրս, Ա սա տ� ր պապ ս», «Ին չ� ՞ ընտ րե ցի բժշկի 

մաս նա գի տ� թ յ�  ն», «Բ ն� թ յ� նն իմ սերն է», «Ըն կե ր� թ յ� ն,  
ե րեկ, այ սօր …», «Մ տո ր� մն  եր, խո հեր, ամ փո փ� մն  ե ր», 
«  Խո պա ն», «Էլբ ր�  ս»… և  է լի վեր նագ րեր, ո րոն ցից յ�  րա-
քանչ յ�  րի մա սին մի  գրքա չափ նյ�  թեր եք հա վա քել, գրա ռել, 
խնամ քով մշա կել: Ին չի՞ց կցան կա նա յիք սկսել մե ր զր� յ ցը:
-   Սի րով կսկսեի պատ մե լ բո լո րի մա սին մե կ առ մե կ, սա կայն 

կսկսեմ ա մե  նասկզ բից: Ա մե ն ան գամ, երբ մտնում եմ ա ռա ջին 
լսա րա նը դա սա խո սութ յուն կար դա լու, ա կա մա աչքս ընկ նում 
է կենտ րո նի նստա րան նե րի 2-րդ  շար քին, որ տեղ սո վո րա բար 
նստում էի ես՝ մե ր խմբի գե ղեց կու հի նե րի հետ: Եվ ե րի տա-
սար դա կան ան մո ռա նա լի հու շերն են արթ նա նում, գրկում 
են անց յա լը, ա ռա ջաց նում մի ան գա մայն նոր զգա ցումն  եր, և 
 հաս կա նա լի է՝ դառ նում լսա րա նի ջեր մութ յու նը:   Փոր ձում եմ 
զու գա հեռ ներ անց կաց նել հին և  նո րօր յա ե րի տա սար դութ յան, 
ու սա նո ղութ յան մի ջև:
- Ի՞նչն էր ամե նաբնո րոշը անց յալ դա րի 50-ա կան թվա կան-

նե րին՝ հատ կա պես �  ս� մն  ա ռ� թ յան բնա գա վա ռ� մ: 
- Ա ռա ջի նը ու սա նո ղութ յան խայ տաբ ղետ կազ մը: 

  Տա րի քա վոր, դեռևս զին վո րա կան հա մազ գես տով՝ զար-
դար ված շքան շան նե րով ու մե  դալ նե րով, ո րոն ցից դեռ նոր 
ա վարտ ված պա տե րազ մի  հոտն էր փչում, և  դա լսա րա նին ու 
շրջա պա տին հա ղոր դում էր ո րո շա կի լրջութ յուն: Ակ նա ռու էր 

բո լո րի ցան կութ յու նը՝ կա տար յալ լռութ-
յան մե ջ լսել դա սա խո սութ յու նը: Գ յու ղից 
ե կած պա տա նի ներն ու աղ ջիկ ներն ա ռա-
վել ընդգծ ված վե րա բեր մունք ու նեին 
ուս ման հան դեպ, քան քա ղա քաբ նակ նե-
րը, ո րոնք ի րենց հա մե  մա տա բար ա վե լի 
ա զատ էին զգում:
  Մենք եր ջա նիկ էինք, ու նեինք ա մե ն ինչ՝ 

հան րա կա ցա րան, ու սա նո ղա կան ճա-
շա րան, մի մ յանց, հատ կա պես աղ ջիկ-
նե րի  հետ շփվե լու հնարավորություն, 
հե տաքր քիր մի  ջո ցա ռումն  եր, սա կայն 
ա մե  նա կար ևո րը մե ր դա սա խոս ներն 
էին, ո րոնց պատ կա ռե լի պահ ված քը, գի-

տա կան ակ նա ռու վաս տա կը մե զ ստի պում էին ոչ մի այն կար-
գա պահ, այլև խո նարհ լի նել: Այ սօր վա դա սա խոս նե րի մե ջ էլ 
կան տա ղան դա վոր գիտ նա կան ներ, սա կայն նրանք մե զ հա-
մար նաև ա ռաս պել էին, որն էլ հիմք էր դառ նում խո րա խոր-
հուրդ ակ նա ծան քի նրանց հան դեպ:
- Ի՞նչն եք ա մե  նա շա տը ափ սո ս� մ, որ այ սօր չեք կա րող ի րա-

կա նաց նել:
-   Շատ բան, բայց հատ կա պես ե րի տա սար դա կան կյանքս՝ 

ավ յու նով ու սա նե լու, ստեղ ծա գոր ծե լու բուռն ցան կութ յամբ 
առ լե ցուն:   Հե տա դարձ հա յացքս ան ցած ճա նա պար հին, գտա-
ծին ու կորց րա ծին հա մակ վում է տխրութ յամբ, որ այլևս Ա րա-
գած ու Էլբ րուս չեմ բարձ րա նա,   Թե ղե նի սի գա գա թից դա հուկ-
նե րով չեմ սլա նա   Ծաղ կա ձո րի լան ջե րով, և  հին ըն կեր նե րի 
ա կում բի հու շե րը այլևս հու շեր են, քա նի որ իմ հի շո ղութ յան 
ծալ քե րում հետ քեր թո ղած իմ լա վա գույն հա մա կուր սե ցի նե րը, 
գոր ծըն կեր նե րը, հա սա կա կից նե րը մե  ծա մա սամբ ապ րում են 
մի այն հու շե րիս մե ջ:
… Իմ ապ րած կյան քը ինձ ներ կա յա նում է իր բո լոր գույ նե-

րով: Ա մե  նից հու զի չը թերևս հորս թաղ ման ա րա րո ղութ յունն 
էր, ո րին ես շատ վաղ եմ կորց րել: Չ գի տեմ՝ ան գամ հի շում եմ, 
թե պատ մած նե րի պատ կերն է չա փա զանց կեն դա նի, քա նի որ 
այդ ժա մա նակ ես ե ղել եմ ըն դա մե  նը 6 տա րե կան, երբ թաղ-
ման հսկա յա կան թա փո րը ձգվում է դե պի գե րեզ ման ներ, հորս 
գե ղե ցիկ նժույ գը, ո րը կապ ված էր գո մում, կտրում է պա րա-
նը, հաս նում թա փո րին և  դան դաղ քայ լով մի նչև գե րեզ մա նոց 
քայ լում դա գա ղի կող քով:   Ման կութ յունս հիմն  ա կա նում ան-
ցավ սա րե րում, կթվո րու հի մորս փե շը բռնած, ով հո տի հետ 

  ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ԿԵՆ ՍԱԳ ՐՈՒԹ ՅԱՆ 

70-ԱՄ ՅԱ ՇՐՋԱ ՆԸ70-ԱՄ ՅԱ ՇՐՋԱ ՆԸ

Հարցազր� յց 85-ամյա հոբելյանի առիթովՀարցազր� յց 85-ամյա հոբելյանի առիթով

ԱԱԱ ն ն են ձե վվեե ի հ ե ժվ նն մմ
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ԻԻնԻ չ պես մեմե ր ողջ ժո ղովր դի, այն ն պպես էլ բժշկա կան հա մալ սա րրաանի պատ-
մումումումումումումումմութթթ յան 77 տաս նամ յակ նե րի մա սիսին հի մա ըն դու ն ված չէ խո սեսել՝ հատ կա պես 
դրդրդրդրդրդրդրդրդ ա աա ակկան շշեշ տադ րու  մով:   Սա կաայնյն ես վստահ եմ՝ որ քան հե ռառաց նի ժա մա նա կը 
մե մե մե մե մե մեմե մե մե ր ր ր րր կեկ ն սսագ րու թ յան  այդ 70-ամմ յա հատ վա ծից, այն քան մե  ծածա նա լու  է հե տաքրք-
րուրուրուրուրուրուրուրուրութթթ յ յու ուն նը ոչ մի այն այդ տա րիիննե րի, այլև այդ տա րի նե րին աաշ խա տած, խորհր դա-
յիյիյիյիյիյիյիյիյիիննննննն հահահ  սա րա կարգի կա ռու ցցմմա նը մաս նակ ցած և փ լուզզմ մա նը ա կա նա տես ե ղած 
մամամամամամմամամարդրրդր  կանց հան դեպ:   Գա լուու  է ժա մա նա կը, երբ բո լորրիին հու  զե լու  է, թե ի՞նչն էր 
իյիիյիյի ր կ րգի կ ցց ը կց փլ զզ ը կ ղ

ա ա ա ա ա աաառառռառառառռ ջ մղու մ այդ ժա մա նանակ նե րի ղե կա վար նե րին, կկազ մա կեր պիչ նե րին ի րենց 
գոգոգոգոգգոգոգոգոգ ր ր րրծուծ   նեու թ յան ըն թացց ք քու մ, խորհր դա յին կար գեե րին ծա ռա յե լը որ քա նո՞վ էրէր 

ջ ղ յդ կ րի ղ կ վ ր րի կ զ կ րպիչ րի իր ցիր

հահահահահահհահահա մ մմազ գա յին, ժո ղովրդդաա կան, ժո ղովր դի բա րօ րուու թ յա նը մի տված:
    ԵՊԵԵՊԵՊԵԵԵԵԵ ԲՀ 95-ամյա և սեփփական 85-ամյա հո բել յանննների ա ռի թով այս թե մա յիի աառնռն-

չուչուչուչչուչուչուչուչուչութթթ յամբ նպա տա կա հհար մար գտանք ներ կա յաաց նել հա մալ սա րա նի կու  սսաակկցցա-
կակակակակաակկակ ն նն կո մի  տեի եր կա րրամ յա ա ռա ջա տար դեմ քքին՝ կու ս քար տու  ղա րին՝   ՋՋա նինի բեկ 
      ՂաՂաՂաՂաՂՂաՂաՂաՂ զզա րի Գ ևորգ յա նիին, ով 1956-1983 թթ. հարր գե լի պատ ճառ նե րով ընդդ հաա տու մ-
նենենենենենենենենե ր ր ր ովո  ե ղել է ինս տիիտու  տի կո մե  րի տա կան, աա պա կու  սակցա կան կո միմի  տետեի քար-
տուտուտուտուտուտուտու  ղաղ ր, այ սինք կո մե րի տա կան և  կու  սսակ ցա կան կազ մա կերպուպութթ յու ն նե րի
ա ա ա ա աաա առառառառռռռ  ջին դեմ քը, ովվ իր գոր ծու  նու թ յամբ նպպաս տել է այն գա ղա փար ր ննե րրին, ո րոնք 
նպնպնպնպննպնպնպա աատակ ու  նեինն դաս տիա րա կել այս դեեպ քու մ բժշկա կան հա մաալ սսաա րա նի ու -
սասասասասասասսա ն ն նո ղու թ յա նը և  աշ խա տա կից նե րին:

19191191911191 565 -ին ԵՊԲԻ ԼԿԵՄ (լե նին յան կո մու ու նիս տա կան ե րի տա սարր դաա կան մի ու թ-
յույույույույույույույուննն) ) կո մի  տեի քքար տու  ղար, 1975-83 թթթ. ԵՊԲԻ կու  սակ ցա կանն կոոմի  տեի քար-
տուտուտուտտուտուտուտու  ղղար: Այս պի  սսին է նրա կու  սակ ցա կաան ակ տիվ գոր ծու  նեու թ յաան ն ժա մա նա կա-
հահահահահահահահատ տտվա ծը, ժա մաա նա կա հատ ված, ո րը ոո մանց կար ծի քով ե ղել է հհրաա շա լի շրջան՝ 
հահահահահահահահան ննրա պե տու թ յյան զար գաց ման ի մաս տտով, ո մանց կար ծի քով՝ բռննա տի րու թ յան 
հահահահահհահահաաղղ ղթար շավ:
Գ Գ ԳԳԳ ԳԳԳրարր  սե ղա նիս թղթա պա նակ ներ են, ննրան ցից յու  րա քանչ յու  րրումմ դա սա կարգ-

վավավավավավավավաված ծծ և  վեր նագրր ված նյու  թեր, ո րոնց միմի այն վերնագրերի թվաար կկու  մը կա րող է 
հնհնհնհնհնհնհնհհնա աարա վո րու թ յուու ն տալ ճա նա չե լու  իմ զրու  ցակ ցին՝ 2005-ից միմի ննչ այ սօր հայ-
կակակակակկակակա կ կ կան ման կա կկան պա թո լո գիա կան կեենտ րո նի փոխտ նօ րեն, ՀՀՄՄՊԿ-ի տնօ րե-
ննինինինինինինիի գգգի տա կան խոորհր դա տու  Ջ.Ղ. Գ ևորգ գ յյա նին, ու մ շնոր հա վո րուու մ ենք ոչ մի այն 

բժբժբբբբ շկա կան հաա մալ սա րա նի հոբելյանի,, այլև իր իսկ հո բել յա նի ա ռռի թով:

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Հոկտեմբեր 2015 N 13-14 (1324-1325)54



բարձ րա նում էր յայ լաղ ներ: Բ նութ յան նկատ մամբ սե րը իմ մե ջ 
մն աց ամ բողջ կյան քում:
- … Եվ ա ռիթ տվեց ստեղ ծե լ�  հրա շա լի բա նաս տեղ ծ� թ-

յ� ն նե րի շարք:  Ըն կե ր� թ յան մա սին ձեր նյ�  թե րը կար դա-
ցի հա մակ �  շադ ր� թ յամբ, քա նի որ նրան ցից շա տե րը մե ր 
հա մալ սա րա նի ե րախ տա վոր ներն էին:   Սա կայն նրան ցից մե -
կի՝ հայ ման կա բ�  ժ� թ յան ռահ վի րա   Սա հիդ Ի բո յա նի մա սին 
գրա ռ� մն  ե րը ա ռա վել հե տաքրք րե ցին:
-   Կես դար յա հե ռա վո րութ յու նից հե տա դարձ հա յաց քով, երբ 

գրկում եմ անց յա լը, հի շում եմ մե ր ե րի տա սար դութ յու նը: Ա ռա-
ջին պլան է գա լիս մի  սևա հեր ե րի տա սարդ, ում հետ ապ րե-
ցինք վար ձու բնա կա րան նե րում, հան րա կա ցա րան նե րում, 
ճամ փոր դե ցինք, բարձ րա ցանք Ա րա գած ու Էլբ րուս, ան մո-
ռա նա լի օ րեր ու դառ նութ յուն ներ տե սանք:   Սա հիդն ա ռանձ-
նա նում էր իր բա ցա ռիկ ըն դու նա կութ յուն նե րով ու աշ խա-
տա սի րութ յամբ: Իմ ման կութ յան ըն կե րը ոչ մի այն մե ր խմբի, 
կուր սի, այլև ինս տի տու տի պար ծանքն է, ու սա նո ղա կան գի-
տա կան խմբակ նե րի կազ մա կեր պի չը, ան հա տա կան կրթա-
թո շա կա ռուն:   Հե տա գա յում նա դար ձավ բժշկա կան գի տութ-
յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ղե կա վա րեց ման կա բու ժութ յան 
ամ բիո նը, հրա տա րա կեց դա սագր քեր ու մե  նագ րութ յուն ներ: 
  Հատ կա պես «Ա պա գա բժշ կի» հա մար կցան կա նա յի ներ-
կա յաց նել մի  հե տաքր քիր ի րո ղութ յուն:   Նախ քան «Ա պա գա 
բ ժիշ կ» թեր թը՝ ֆա կուլ տետ ներն ու նեին ի րենց պա տի թեր թե-
րը:   Բու ժա կան ֆա կուլ տե տի նը կոչ վում էր «Ա պա գա բժիշ կ», 
ո րի ա ռա ջին խմբա գիր-հրա տա րա կո ղը    Սա հիդ Ի բո յան ն էր: 
Ի դեպ՝ այդ տա րի նե րին ըն դուն ված էր ԲՈւՀ-ե րում անց կաց-
նել լա վա գույն պա տի թերթերի մրցույ թները, ո րոն ցից մե  կի 
ժա մա նակ «Ա պա գա բժիշ կը» ճա նաչ վեց լա վա գույ նը: Եվ երբ 
հարկ ե ղավ ան վա նում գտնել բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
հրա տա րակ վե լիք թեր թի հա մար, ան վա րան ընտր վեց «Ա պա-
գա Բ ժիշ կ» ան վա նու մը:
- Այն քա նով, որ քա նով դ� ք ղե կա վա րել եք ինս տի տ�  տի 

արհ մի �  թե նա կան, կո մե  րի տա կան, կ�  սակ ցա կան կազ մա-
կեր պ� թ յ� ն նե րը՝ ան մի  ջա կան մաս նա կիցն եք ե ղել ե րի-
տա սար դ� թ յան կյան քին, առնչ վել նրանց հե տաքրք ր� թ-
յ� ն նե րին:   Հի մա շա տերն են փնո վ� մ և  ա պարդ յ� ն կո րած 
ժա մա նակ հա մա ր� մ պատ մ� թ յան այն հատ վա ծը, ո րին 
նվի րել եք ձեր գոր ծ�  նե� թ յ� նը՝ այս կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե-
րը ղե կա վա րե լիս: 
- Այ սօր, երբ նա յում եմ   Ծի ծեռ նա կա բեր դի «ծե րա ցա ծ» պու-

րակ նե րին, «  Հաղ թա նա կ» զբո սայ գու գլխատ ված ծա ռե րին ու 
ծա ռար մատ նե րին, նույն զբո սայ գու մի  հսկա յա կան հատ վա ծի 
վե րաց մա նը, ա կա մա մտա բե րում եմ այն ե ռանդն ու ջա նա սի-
րութ յու նը, ո րով մե նք ի րա կա նաց նում էինք այդ տա րածք նե րի 
ծա ռա տուն կը: Ա ռանձ նա պես մե ծ նյու թա կան կա րիք ներ չու նե-
ցող, անվ ճար հա մա կար գում սո վո րող, ու սա նո ղա կան հան-
րա կա ցա րա նով ա պա հով ված, անվ ճար բու ժօգ նութ յուն ստա-
ցող և  վաղ վա նկատ մամբ հա վատ ու նե ցող, այ սօր վա վայ րի 
շեր տա վո րու մի ց հե ռու ե րի տա սարդ նե րը սի րով էին մաս նակ-
ցում  մաս սա յա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րին:   Շա տե րի ժխտո ղա կան 
վե րա բեր մուն քին կա րող եմ ար ժա նա նալ, ե թե նշեմ, որ ան-
գամ նշա նա վոր մա յիս մե կ յան և  նո յեմ բե րի 7-ի հայտ նի շքեր-
թե րին մաս նակ ցութ յունն ինչ-որ չա փով յու րա հա տուկ ստու-
գա տե սի էր վե րած վում:   Հի մա կա սեն՝ փուչ տո ներ, մի  ջոց նե րի 
և  հույ զե րի ան տե ղի վատ նում…   Հա մա ձայն չեմ:   Միա վո րող, 
հա մախմ բող մի  ջո ցա ռումն  ե րը մի շտ էլ դրա կան արդ յունք են 
տա լիս: Իսկ այս դեպ քում այ սօր վա ծանր ապ րումն  ե րից ու 
դժգո հութ յուն նե րից հե ռու ե րի տա սարդ նե րի հա մար այդ օ րե-
րը վե րած վում էին տո նի:   Ցա վոք՝ այ սօր նման տո ներ մե ր ե րի-
տա սար դութ յան կյան քում փոր ձում են կազ մա կեր պել, բայց 
դրանց շրջա նակ նե րը չա փա զանց նեղ են և  լի պայ մա նա կա-
նութ յուն նե րով: 
-   Խորհր դա յին տա րի նե րին ըն դ� ն ված էր հայ �  սա նո ղ� թ-

յա նը հասց նել   Բայ կալ-ա մ� ր յան եր կաթգ ծի կա ռ� ց մանը 
կամ   Ղա զախս տա նի տա փաս տան նե ր� մ ա նաս նա գո մե  րի 
շի նա րա ր� թ յան աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցե լ� : Ա պարդ-
յ� ն ջան քեր �  ծախ սեր չե՞ք հա մա ր� մ, արդ յոք, նման ծրագ-
րե րի ի րա կա նա ց�  մը:
-   Ժա մա նա կը պա հան ջում էր ե րի տա սար դութ յան դաս տիա-

րա կութ յունն ի րա կա նա ցել ողջ   Խորհր դա յին պե տութ յան 

շրջա նակ նե րում: Ն ման հաս ցե նե րով ամ ռան ա մի ս նե րին, ինչ-
պես ըն դուն ված էր ա սել ՝ «աշ խա տան քա յին դե սան տի» էին 
մե կ նում ոչ մի այն հայ ու սա նող նե րը: Այլ հան րա պե տութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հա մա տեղ աշ խա տան քը լավ էր, թե 
վատ՝ չեմ ո րա կի, բայց ադր բե ջան ցին ու հա յը կա րող էին քնել 
հար ևան վրան նե րում և  վախ չու նե նալ, որ կա րող են մի մ յանց 
կաց նա հա րել ան կող նում: Ա վե լաց նել ո չինչ չեմ ու զում, հե ռու 
եմ պա հում ինձ գնա հա տումն  ե րից և  վեր լու ծութ յուն նե րից:
-   Գաղտ նիք չէ, որ ա մա ռա յին աշ խա տանք նե րին �  սա նող-

նե րի մաս նակ ց� թ յ�  նը պար տադր ված էր…
- … և արդ յու նա վետ, ո րի ըն թաց քում «ին տեր նա ցիո նալ բա-

րե կա մութ յան դաս տիա րա կութ յու ն» վե րամ բարձ ար տա հայ-
տութ յան ներ քո ի րա կա նա նում էր հա յի ու տա ջի կի, ռու սի ու 
ադր բե ջան ցու, վրա ցու ու ուզ բե կի և  այ լոց ե րի տա սար դա կան 
ըն կե րութ յու նը: Ն րան ցից շա տե րը դառնում էին լավ ըն կեր-
ներ:
-   Ներ կա յաց րեք, խնդրեմ, ինչ պե՞ս էր կազ մա կերպ վ� մ այդ 

խմբե րի ձևա վո ր�  մը, գ�  ցե տա րի ներ հե տո կամ տաս նամ-
յակ ներ անց նո րից ինչ-որ մե  կին անհ րա ժեշտ լի նի կազ մե լ 
ե րի տա սարդ նե րի փո խա դարձ «աշ խա տան քա յին դե սանտ-
նե ր» ի րա կա նաց նել՝ կա մա վո ր� թ յան սկզբ� ն քի բա ցա կա-
յ� թ յան դեպ ք� մ:
- Ն շեմ մի այն մի  հե տաքր քիր դրվագ. 1957 թվա կան, ու սումն  ա-

կան տար վա ա վարտ, ես հանձ նում եմ պե տա կան քննութ յուն-
ներ, հաս կա նա լի է՝ լար վա ծութ յան և  պա տաս խա նատ վութ յան 
հսկա յա կան բե ռով՝ որ պես ինս տի տու տի կո մե  րի տա կան կազ-
մա կեր պութ յան ա ռա ջին դեմք:   Դա կա րե լի է հա մե  մա տել 
այ սօր վա ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի նա խա գա հի հետ: 
  Պարզ վում է՝ հան րա պե տութ յան մյուս ԲՈւՀ-երն ար դեն պատ-
րաս տել էին ի րենց շի նա րա րա կան ջո կատ նե րը   Ղա զախս տան 
ու ղար կե լու հա մար:   Մեր ԲՈւՀ-ի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն 
էր, դե մե նք մի շտ էլ ա ռանձ նա հա տուկ ենք ե ղել ինչ-որ բա-
նով, որ ոչ մի այն ու սա նո ղա կան շի նա րա րա կան ջո կատ էինք 
կազ մա վո րում, ո րը պետք է մաս նակ ցեր շի նա րա րա կան աշ-
խա տանք նե րին, այլև յու րա քանչ յուր ԲՈւՀ-ի ջո կա տի հա մար 
պատ րաս տում էին բժիշկ ներ: Քն նութ յան թո հու բո հի պա հին 
ինձ շտապ ռեկ տո րատ են կան չում: Ինս տի տու տի դի րեկ տո րը 
(այն ժա մա նակ այդ պես էր կոչ վում ռեկ տո րը) և  պարտբ յու րո յի 
քար տու ղա րը հան դի մա նում են ինձ, որ այդ կար ևոր մի  ջո ցառ-
ման ուղ ղութ յամբ ո չինչ չի ար ված: Ի դեպ՝ պարտբ յու րո յի քար-
տու ղա րը բնավ էլ երկ րորդ դեմ քը չէր հա մալ սա րա նում դի րեկ-
տո րից կամ ռեկ տո րից հե տո:
Ն րանք չա փա զանց կոշտ հան դի մա նում են ինձ, որ այդ կար-

ևոր մի  ջո ցառ ման ուղ ղութ յամբ ո չինչ չի ար ված, չկա կա մա վոր 
շին ջո կա տին մաս նակ ցութ յան ոչ մի  դի մում: Ան կեղծ ա սած՝ ես 
շփոթ վե ցի, քա նի որ տար ված լի նե լով պե տա կան քննու թուն-
նե րով, հե տաձ գել էի շին ջո կա տի կազ մա վո րու մը:   Հա ջորդ օ րը 
4-րդ լ սա րա նում կո մե  րի տա կան ակ տի վի ժո ղով հրա վի րե ցի, 
գրա տախ տա կի վրա գրե ցի դի մու մի  ձևը, որ պես զի «ցան կա-
ցող նե րըե ար տագ րեն և  ի րենց ա նու նով ներ կա յաց նեն: Եվ 
քա նի որ կենտ րո նա կան կո մի  տեի կող մի ց ներ կա յաց վող ցան-
կա ցած պա հան ջի կա տա րու մը հա մաինս տի տու տա յին պատ-
վի հարց էր, ու րեմն  հե տա գա յում ան վա նի դար ձած մե  ծա նուն 
գիտ նա կան ներ Ա շոտ   Մա մի  կոն յա նը, Է մի լ Մ խե յա նը և  այ լոք 
ի րենց անձ նա կան օ րի նա կով օ ժան դա կե ցին այս պա տաս-
խա նա տու մի  ջո ցառ ման պատ վով կա տար մա նը: Արդ յուն քում 
մա մու լում այդ օ րե րին տպագր վեց հոդ վա ծա շար, ա պա գիրք՝ 
նվիր ված   Հա յաս տա նի կո մե  րի տա կան նե րի ու ե րի տա սարդ-
նե րի մաս նակ ցութ յամբ խո պան հո ղե րի յու րաց ման աշ խա-
տանք նե րին՝ հատ կա պես ընդգ ծե լով բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ջո կա տի լա վա գույն արդ յունք նե րը:
- Պրն. Գևորգյան, թ� յլ տվեք ավարտել մե ր հարցազր� յցը՝ 

նշելով, որ ծրագրված հարցերի շատ փոքր մասը տրվեց: 
Իրական� մ հոդվածի կամ հարցազր� յցի շրջանակները շատ 
նեղ են անցյալի մասին խոսել�  համար:
Թ� յլ տվեք շնորհավորել ձեզ, մաղթել այնքան տարիների 

կյանք, որ կարողանաք իրականացնել ձեր նպատակը՝ 
հրատարակել գիրք, որը կներկայացնի ձեր ժամանակը:
 

Հարցազրույցը՝ ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ
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Ք րիս տի նե   Վար դան յա նը, բա ռիս ա մե  նաու ղ ղա-
կի ի մաս տով, իր գոր ծի մաս նա գետն ու  նվիր յալն 
է: Ն րա հա մար չկան ման րու ք ներ:   Կան մի այն նա-
խագ ծեր, և դ րանք ի րա գոր ծե լու  մե ծ կամք՝ հնա-
րա վո րինս քիչ նյու  թա կան մի  ջոց ներ ծախ սե լու  
պայ մա նով:
Երբ եվ րո պա կան կամ ա մե  րիկ յան ու  սու մն  ա կան 

հաս տա տու թ յու ն նե րի գո վազ դա յին հրա տա րա-
կու թ յու ն նե րու մ տես նու մ էի կա նաչ տա րածք նե-
րու մ նստած, հանգս տա ցող կամ ըն թեր ցող ե րի-
տա սարդ նե րի, մտա ծու մ էի, որ մե նք այս հար ցու մ 
բար դու յթ ներ կու  նե նանք, և  հայ ու  սա նող ները, ու ր 
մն աց ու սանողու հիները՝ ի րենց թու յլ չեն տա հա-
մալ սա րա նի բա կու մ պառ կել կամ նստել գետնին: 
  Հի մա աշ խա տա սեն յա կիս պա տու  հա նից ա մե ն օր 
տես նու մ եմ խմբեր, ո րոնք, բա րե կարգ բա կի նստա-
րան նե րը թո ղած, նստած են կա նաչ սի զա մար գե-
րին՝ գետ նի վրա, դեռևս ոչ այն քան մե ծ սա ղարթ 
ու  նե ցող ծա ռե րի ստվե րու մ:   Մի հան գա մանք ևս: 
Ու սա նող նե րը չեն աղ տո տու մ այս տա րած քը ոչ 
մի այն այն պատ ճա ռով, որ առ կա են աղ բա ման-
ներ: Ա վե լին՝ գե ղե ցիկ շրջա պա տը նրանց դարձ-
րել է ոչ մի այն բա րե կիրթ, այլև հնա րա վո րու թ յու ն 
տվել գնա հա տել գե ղե ցի կը, սի րել այն և  սեր մա նել 
գե ղե ցի կի գնա հատ ման մշա կու յթ, ո րի հա մար 
ար ժե շնոր հա կա լու թ յու ն հայտ նել Քրիստինե 
Վարդանյանին՝ որ պես մար դու , ու մ աշ խա տան-
քի արդ յու ն քը բարձր է գնա հատ վու մ ոչ մի այն 
բժշկա կա նի ղեկավարու թյան, աշ խա տա կից նե րի 
և  ու  սա նող նե րի, այլև քա ղա քա յին իշ խա նու թ յու ն-
նե րի կող մի ց: Ն ման վե րա բեր մու ն քի արդ յու նք են 
այն բազ մա թիվ պատ վո գրերն ու  շնոր հա կա լագ-
րե րը, նա մակ ներն ու  խրա խու  սա կան գնա հա տա-
նքները, ո րոնք գա լիս են արժ ևո րե լու  նրա աշ խա-
տան քը:

Գեղեցիկը կփրկի աշխարհըԳեղեցիկը կփրկի աշխարհը ԻՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 

ԲԱՐԵԿԱՐԳ ՎԻՃԱԿՈՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳ ՎԻՃԱԿՈՎ 

ԵՎՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆՆ ԵՎՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆՆ 

ԱՄԵՆԱԱՌԱՋԻՆՆ Է...ԱՄԵՆԱԱՌԱՋԻՆՆ Է...



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր նե րից յու  րա-
քանչ յու  րը ԲՈւՀ-ի ղե կա վար ման իր գոր ծու  նեու թ-
յան մե ջ կար ևո րել է հատ կա պես մի  քա նի ու ղ ղու թ-
յու ն ներ՝ ի հար կե, չան տե սե լով մյու ս նե րը: 

  Հաս կա նա լի է՝ բժշկա կան ԲՈւՀ-ի ռեկ տոր նե րի 
հիմն  ա կան գոր ծու  նեու թ յու  նը նպա տա կաու ղղ-
վու մ է ու  սա նո ղի մաս նա գի տա կան կրթու թ յան լա-
վա գու յնս կազ մա կերպ մա նը՝ դրա նու մ նե րա ռե լով 
տեխ նի կա կան վե րա զի նու մ, մի  ջազ գա յին կա պե րի 
ընդ լայ նու մ և  ամ րապն դու մ, կլի նի կա կան բա զա-
նե րու մ տար վող աշ խա տան քի ա ռա վել արդ յու  նա-
վե տա ցու մ:
Բժշ կա կա նի ռեկ տոր նե րի շար քու մ իր ու  րու յն ձե-

ռա գի րը թո ղեց 1943-ից առ այ սօր մի ակ կին ռեկ-
տո րը, ով կար ևո րեց նաև բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի և ն րա կլի նի կա կան բա զա նե րի տա րածք նե րի 
բա րե կար գու  մը, կա նա չա պա տու մն  ու  ծաղ կա-
պա տու  մը:   Սա չա փա զանց հա ճե լի, ակ նա հա ճո 
դարձ րեց այն տա րածք նե րը, ո րոնք գտնվու մ էին 
ոչ այն քան բա րե կարգ վի ճա կու մ: Իմ կար ծի քով՝ 
հատ կա պես հի վան դա նոց նե րի առն չու թ յամբ նա-
խա ձեռ նու թ յու  նը չա փա զանց կար ևոր է, քա նի որ 
շրջա կա տա րած քի բա րե կարգ ու  գե ղեց կա տես լի-
նե լու  հան գա ման քը պա կաս կար ևոր չէ հի վանդ-
նե րի բու  ժա կան գոր ծըն թա ցու մ: Ինչ խոսք՝ ան-
հա մե  մա տե լի են քա րու  քանդ կամ ծաղ կա պատ 
տա րած քից ստաց վող հու յ զե րը հի վան դու թ յամբ 
մտա հոգ պա ցիեն տի հա մար, երբ նա նստած է հի-
վան դա սեն յա կի պա տու  հա նի մոտ:   Կոնկ րետ օ րի-
նա կը «  Մու  րա ցա ն» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
կա նա չա պատ մա նը զու  գա հեռ ման կա կան խա-
ղահ րա պա րա կի ստեղ ծու մն  էր, որ պես զի ախ տո-
րո շիչ լա բո րա տո րիա յից դու րս ե կող ե րե խա նե րի 
տրա մադ րու թ յու  նը փոխ վի կա րու  սել նե րի, ճո ճա-
նակ նե րի առ կա յու թ յու  նից: Այս գոր ծու մ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ռեկ տոր   Գո հար Ք յալ յա նի նա խա-
ձեռ նու թ յան հա ջող ի րա կա նա ցու  մը կապ ված էր 
այդ աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րող մաս նա գե տի 
ճիշտ ընտ րու թ յան հետ: 

  Կա տար ված աշ խա տանքն այն քան լայ նա ծա վալ 
է, որ մե կ հոդ վա ծի սահ ման նե րու մ այն չես ներ-
կա յաց նի: Այս հար ցու մ մե զ կօգ նի լու  սա նկա րա յին 
ռե պոր տա ժը:

 Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ   



Ե րաժշ տ� թ յ�  նը մարդ կ� թ յա նը ց� յց է տա լիս այն մե  ծ� թ-
յ�  նը, ո րը թաքն ված է նրանց հո գ� մ:

: . Է ՄԵՐ ՍՈՆ
Ե րաժշ տութ յու նը կա րող է ծնունդ տալ շատ հզոր զգա ցո ղութ-

յուն նե րի: Դժ վար է հան դի պել  մար դու, ով ան տար բեր է ե րաժշ-
տութ յան հան դեպ: Բ նա կա նա բար բո լո րի հո գին չէ, որ կա րող է 
սա վառ նել բարձր ե րաժշ տութ յան ո լորտ նե րում:  Սա կայն ցան-
կա ցած ե րաժշ տութ յուն ինք նին բա նա լի է այն դռան հա մար, 
որը դե պի հույ զե րի աշ խար հն է 
տա նում: 
Ե րաժշ տութ յան տո նը հաս-

տատ վել է  ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ի կող մի ց: 
Ե րաժշ տութ յան մի  ջազ գա յին օ րը 
տե ղի են ու նե նում հա մե րգ ներ, 
ե րաժշ տա կան կա տա րումն  եր… 

 Տա րեց լի նե լը պայ մա նա կան ո րա կում է: 
Մար դը եր բեք էլ չի ծե րա նում կամ գո նե չի զգում 
իր ծե րա նա լը: Ի դեպ, ծե րութ յու նը յու րօ րի-
նակ պարգև է, քան զի այն բոլորին չի տրվում:
 Ու շա դիր ե ղեք տա րեց նե րի հան դեպ, նրան-
ցից շա տե րը հո գով ա վե լի ե րի տա սարդ են, 
քան ի րենց ա վե լի ե րի տա սարդ կար ծող նե րը:

Ե սե նի նի պոե զիան մե զ հա րա զատ ու սի-
րե լի է նույ նքան, որ քան  Մի սաք  Մե ծա րեն ցի, 
 Պետ րոս  Դուր յա նի և  այլ վա ղա մե  ռիկ բա-
նաս տեղծ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը: 
 Ճա կա տագ րի բե րու մով ե րի տա սարդ տա-
րի քում իր բուռն ու խե լա հեղ կյան քին սե-
փա կան ձեռ քով ա վարտ է տվել  Սեր գեյ 
Ե սե նինը: Ն րա լա վա գույն բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րից մե  կը՝ « Շա հա նեն», նվիրված է 
հա յազ գի  Շա հան դուխտ Համ բար ձում յա նին:
 Շա հա նե, օ՛, դ�  իմ  Շա հա նե…
 ... Թան կա գինս, ժպտա, կա տա կիր,

 Չարթ նաց նես իմ հ�  շե րը մի այն
 Մեր լ� ս նի, ար տե րի մա սին լայն...

 Oրվա խոր հուրդն է հա սա րա կութ յան ու շադ րութ յու նը հրա վի րել հո-
գե կան ա ռող ջութ յան հիմն  ախն դիր նե րի վրա, որ պես զի դրանց  մա սին 
մտա ծեն ոչ մի այն խնդիր ներ ու նե ցող ներն ու նրանց ըն տա նի քի ան դամ-
նե րը, այ լև  հա սա րա կութ յու նը: Ոչ ոք ա պա հո վագր ված չէ հո գե կան խան-
գա րումն  ե րից:  Ցան կա ցած մարդ, ան կախ տա րի քից, սե ռից, սո ցիալա-
կան կար գա վի ճա կից, հա սա րա կութ յան մե ջ գրա ված դիր քից, կա րող է 
ու նե նալ տա րաբ նույթ խնդիր ներ: Այդ իսկ պատ ճա ռով ա վե լի ու ա վե լի է 
կար ևոր վում հա սա րա կութ յան բո լոր շեր տե րի ի րա զեկ վա ծութ յունն այդ 
եր ևույ թի վե րա բեր յալ:  Մաս նա գետ նե րի դի տարկ մամբ՝ հո գե կան հի վան-
դութ յուն նե րի ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են տե ղե կատ վա կան ծան րա-
բեռն վա ծութ յու նը, սթրես նե րը:

Հոկ տեմ բե րի 1

Հոկ տեմ բե րի 1

Հոկ տեմ բե րի 3

Հոկ տեմ բե րի 9

Հոկ տեմ բե րի 5 
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Սուրբ  Թարգ ման չաց տո նը 
հայ ժո ղովր դի ազ գա յին-ե կե-
ղե ցա կան տո նե րից է, նշվում է 
 Սուրբ  Խա չի տո նի չոր րորդ կի-
րա կիին հա ջոր դող շա բաթ օ րը։ 
 Խորհր դան շում է հա յոց գրե րի 
գյու տը, Աստ վա ծաշն չի հա յե-
րեն ա ռա ջին թարգ մա նութ յու նը, 
թարգ ման չաց շար ժումն  ու հայ 
դպրութ յան սկիզ բը։  Հայ ա ռա-
քե լա կան ե կե ղե ցին «Սր բոց 
թարգ ման չաց վար դա պե տացն 
մե  րո ցե ան վան ներ քո տո նում է 
վեց թարգ մա նիչ նե րի՝  Մես րոպ 
 Մաշ տո ցի, նրա ա վագ ու կրտսեր 

ա շա կերտ նե րի՝ Ե ղի շեի,  Մով սես  Խո րե նա ցու, 
 Դա վիթ Ան հաղ թի, ինչ պես նաև Գ րի գոր  Նա րե կա ցու 
և  Ներ սես Շ նոր հա լու հի շա տակ նե րը։

Ինչ քան պետք է սի րես գործդ, որ հա ճույ քով 
կա տա րես ա մե  նօր յա պար տա կա նութ յունդ, որ պես-
զի ա ռա վոտ յան մար դիկ ան թե րի թերթ ստա նան: 
Շ նոր հա վո րում եմ բո լո րին, ով քեր լծված են մե ր 
հա սա րա կութ յան և  քա ղա քա ցու տե ղե կատ վութ յուն 
ստա նա լու ի րա վուն քի սպա սարկ մա նը, ով քեր ազն-
վո րեն են կա տա րում ի րենց գոր ծը,  ով քեր ի րենց 
հա մա րում են ոչ թե հա սա րա կա կան տրա մադ-
րութ յուն նե րի ար տա ցո լանք, այլև ի րենց հա մա րում 
են խոս քի ա զա տութ յան նվիր յալ մար տիկ ներ և 
 հա մե ստ, բայց կար ևոր օ ղակ՝ տե ղե կութ յու նից դե-
պի դրա սպա ռո ղը:  Ձեր բո լո րի բա րե խիղճ աշ խա-
տան քով է չափ վում մե զ հա սած տե ղե կատ վութ յան 
ո րա կը:  Հա վա տաց նում ենք, որ նվի րու մով և սր տա-
ցավ վե րա բեր մուն քը գնա հատ վում է...
 Տո նից ան մասն չենք նաև մե նք՝ «Ա պա գա բժշկի» աշ-
խա տա կից ներս:   Քա նի որ «Ա պա գա բժիշ կը» ար խիվ 
է գնու մ և  պատ մու թ յու ն է ստեղ ծու մ, մե նք փոր ձու մ 
ենք հնա րա վո րինս ան թե րի կա տա րել մե ր առջև 
դրված խնդիր ը՝ այն է՝ ըն թեր ցո ղին հանձ նել ճշմա-
րիտ տե ղե կատ վու թ յու ն՝  մա տու  ցե լով գե ղե ցիկ և 
 բարձր մա կար դա կով:    Տո նի ա ռի թով շնոր հա վո րու մ 
ենք մե զ և  մե ր կո լե գա նե րին՝ ցան կա նա լով անս պառ 
ե ռանդ այս դժվա րին և  պա տաս խա նա տու  գոր ծու մ և,  
ի հար կե, ա մու ր նյար դեր:

Խո րա պես կապ ված ազ գա յին 
մշա կույ թի ա վան դույթ նե րի հետ և 
 յու րաց նե լով ռուս և  եվ րո պա կան գրա-
կա նութ յան նվա ճումն  ե րը՝  Րաֆ ֆին 
հայ գրա կա նութ յու նը մե ր ձեց րեց ժա-
մա նա կի հա մաշ խար հա յին գրա կա-
նութ յան չա փա նի շե րին։  Րաֆ ֆին գե-
ղար վես տա կան խոս քի նո րա րար է։ 
 Նա ո րա կա կան նոր աս տի ճա նի բարձ-
րաց րեց հայ ար ձա կը՝ մշա կե լով վե պի, 
վի պա կի, պատմ ված քի, նա մա կա նիի և  
ու ղեգ րութ յան ըն տիր նմուշ ներ։

«  Նա քա րո զիչ է ա մե ն մի  տո ղի, ա մե ն մի  նա խա դա-
ս� թ յան մե  ջ» :

 ԼԵՈ

  Մի լի նիր կյան ք� մ մե ծ ծան ր� թ-
յ� ն, աշ խա տի՛ր լի նել ծանր մե  ծ� թ-
յ� ն:

Ա վե տիք Ի սա հակ յան

  Հայ գրա կա նութ յան դժվար պատ-
մութ յան մե ջ քչե րին է վի ճակ վել 
այն պի սի մե ծ կյանք, ինչ պի սին վի-
ճակ վեց Ավ. Ի սա հակ յա նին: 1875-ի 
հոկ տեմ բե րի 30 և 1957-ի հոկ տեմ-
բե րի 17: Ի սա հակ յա նի ծննդյան և 
 մահ վան այս տա րեթ վե րի մե ջ ըն կած է գրե թե 82 տա րի, 
որն ամ փո փում է հի րա վի մե  ծա հա րուստ կյանք՝ պատ-
կա ռե լի ժա մա նա կա յին ընդգրկ մամբ:

 Զեյ թու նի 1895-96 թթ. ապս-
տամ բութ յու նը հա յե րի պա-
տաս խանն էր  Հա մի դ յան 
կո տո րած նե րին։  Հա յե րի ինք-
նա պաշտ պա նա կան ու ժը կոտ-
րե լու հա մար իշ խա նութ յուն-
նե րը կար ևո րում էին նաև այս 
տա րա ծաշր ջա նի հպա տա կե-
ցու մը։ Այդ հան գա ման քը հաս-
կա նա լով` հայ ազ գա յին ու ժե րը, 
մաս նա վո րա պես հնչակ յան-
նե րը մի  ջոց ներ ձեռ նար կե ցին 
լեռ նա գա վառն ամ րաց նե լու ուղ ղութ յամբ։ 1895-ի ամ-
ռա նը  Զեյ թուն տե ղա փոխ վե ցին հնչակ յան  Գա րուն 
Ա ղա սին (  Կա րա պետ  Թուր-  Սարգս յան), մշե ցի հայ-
դուկ Մ խո  Շա հե նը (Մ խի թար  Սե ֆեր յան) և  ու րիշ ներ։ 
Ապս տամ բութ յան փաս տա կան ղե կա վար դար ձավ 
 Նա զա րեթ  Չա վու շը (  Նո րաշ խարհ յան)։

Հոկ տեմ բե րի 11

Հոկ տեմ բե րի 16 Հոկ տեմ բե րի 18

Հոկ տեմ բե րի 30

Հոկ տեմ բե րի 12

 ԹԱՐԳ ՄԱՆ ՉԱՑ ՏՈՆ

 ՄԱ ՄՈՒ ԼԻ ԱՇ ԽԱ ՏՈ ՂԻ ՕՐ ՐԱՖ ՖԻ-180

Ա ՎԵ ՏԻՔ Ի ՍԱ ՀԱԿ ՅԱՆ-140

 ԶԵՅ ԹՈՒ ՆԻ 

ԱՊՍ ՏԱՄ ԲՈՒԹ ՅՈՒՆ-120
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