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

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

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 56 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

 Հա մա գոր ծակ ցում են ԵՊԲՀ-ի եվ ՀՊՄՀ-ի մաս նա գետ նե րը

Ու սում ա կան ողջ տա րին կնվիր վի բժշկա կան կրթութ յան 100-ամ յա հո բել յա նին

 Գիտ խորհր դի ար տա հերթ նիս տում քննարկ վեց « Բարձ րա գույն կրթութ յան և  գի տութ յան մա սին» 
օ րեն քի նա խա գի ծը

Դե ղա գի տա կան մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով՝ դեղի ստեղծումից մինչև սպառում

ՌԴ գլխա վոր ման կա կան ար յու նա բան Ա լեք սանդր  Ռում յանց ևը՝ ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր

 Գեր մա նա ցի պրո ֆե սոր նե րը կիս վե ցին ու ռուց քա բա նութ յան հիմ ա հար ցե րին վե րա բե րող
 հա ջող ված փոր ձով

Տղամարդու և կնոջ փոխհարաբերությունը՝ սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յա նը 
նվիր ված մի ջազ գա յին գի տա ժո ղովի դիտակետում

200-ից ա վե լի մաս նա գետ մաս նակ ցել է էն դոկ րի նո լո գիա կան հա մա ժո ղո վի

Անց կաց վեց գի տակր թա կան սե մի նար՝ գիտ նա կան նե րի և  ու սա նող նե րի հա մար

 Գեր մա նա կան ա կա դե միա կան փո խա նակ ման ծա ռա յութ յան կող մից անց կաց վեց
 կրթա թո շա կա յին ծրագ րի տե ղե կատ վա կան օր 

ԱՄՆ-ից ժա մա նած մաս նա գետ նե րը ու սա նող նե րի հետ կիս վե ցին քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան 
ի րենց գի տե լիք նե րով 

Ա ռող ջա պա հա կան և աշ խա տան քի տես չա կան մար մինն ու ԵՊԲՀ-ն կ հա մա գոր ծակ ցեն

«Ա ռող ջա պա հութ յան մար քե թինգ» թե մա յով դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րը ստա ցան 
ա վար տա կան հա վաս տագ րե րը 

ԵՊԲՀ-ն  ռազ մաբժշ կութ յան ո լոր տում խո րաց նում է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը  Հու նաս տա նի հետ 

Ո սա նող նե րը կեն սա քի միա ա ռար կա յի փոր ձե րը կկա տա րեն ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րով՝ ձեռք 
բե րե լով պրակ տիկ հմտութ յուն ներ

Ու սա նող նե րը  Տո րոն տո յի  Հայ բժշկա կան միութ յան կող մից ստա ցան հա վաս տագ րեր 
և  պարգ եվավ ճար ներ 

« Սեք սո լո գիա յի հի մունք նե րը»՝  նոր ա ռար կա՝ ի նպաստ առողջ և սեռակրթված հասարակության 
ձևավորման

Ա մե րի կա հայ բժիշկ Ար մի նե  Միր զա բեկ յա նը դա սա խո սեց հի պեր տո նիա յի մա սին

Դա սա խո սեց Իս րա յե լից ժա մա նած հա յազ գի նեյ րո կեն սա բա նը

Տե սա կան ֆի զի կա յի պրո ֆե սոր Ս տե փան Հ սու ին դա սա խո սեց գե նո մի և  կեն սաէ թի կա յի 
մար տահ րա վեր նե րի վե րա բեր յալ

Նոր ա ռար կա՝ « Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» 

Քաղց կե ղի վե րահսկ ման մի ջազ գա յին միութ յան մաս նա գետ նե րը ներկայացրին հիվանդության 
մարտահրավերները
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Իրադարձություն

Այ ցե լու-պրո ֆե սոր Ար մեն  Քո չար յա նը « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում էր

 Հայ դել բեր գի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր նե րը՝  Մի քա յել յան հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում

Այստեղ զինվորն Աստված է

« Զին վո րի տան» հեր թա կան մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էր կա նա դա հայ 
հո գե բույժ  Ռի տա  Գու յում ճեա նը 

հու շագ րով հաս տա տվեց Ար ցա խի հան րա պե տա կան բժշկա կան կենտ րո նը
 հա մալ սա րա նա կան դարձ նե լու ո րո շու մը 

 Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցը նոր՝ «Ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նութ յան» ա ժան մունք ու նի 

Վ րաս տա նի ռազ մաբժշ կութ յան վար չութ յան պատ վի րա կութ յու նը՝ ԵՊԲՀ-ում 

 Հիմ ա նո րոգ ված 4-րդ լ սա րա նը կկրի ա կա դե մի կոս Է միլ  Գաբ րիել յա նի ա նու նը

 Հան դի պում՝ բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով  Հա յաս տան ժա մա նած հայ և  օ տա րերկ րա ցի 
բժիշկ նե րի հետ 

Մեկ նար կել է Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի «Օ րա ցույց» խո րագ րով ծրա գի րը

ԵՊԲՀ պատ վի րա կութ յան այցն Ար ցախ՝ լի հա մա գոր ծակ ցութ յամբ և  արդ յու նա վետ ծրագ րե րով

ԵՊԲՀ-ում սե րունդ նե րի կա պը չի ընդ հատ վում. 30 տար վա շրջա նա վարտ ները հա րա զատ բու հում էին

 Մի ջազ գա յին ու սա նո ղա կան հա մա ժո ղով ե րը հարս տաց նում են ա պա գա ակ նա բույ ժի գի տե լիք նե րը

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղը գիրք է հե ղի նա կել

Ա պա գա բժիշկ նե րը հա ջո ղութ յուն ներ են գրան ցել լո ղի միջ բու հա կան ա ռաջ նութ յու նում

Երիտասարդ բժիշկը պետք է հաղթահարի երկու փորձություն՝ հաջողության ու անհաջողության

Ռեկտորն ընդունեց Հնդ կաս տա նի նո րան շա նակ դես պանին

Ա մե րի կա հայ պրո ֆե սոր  Ջոն  Բի լե զիկ յա նը նա խա ձեռ նել է օս տեո պո րո զին և
 էն դոկ րի նա լո գիա յին նվիր ված հա մա ժո ղով եր՝ ԵՊԲՀ 100-ամ յա կին ըն դա ռաջ

 Հա մալ սա րա նա կան բժիշկ նե րը  Վար դե նի սում էին

 Հա մալ սա րա նա կան բժիշկը  Բել գիա յում մասնակցեց ռա դիո լո գիա յի ո լոր տի
 մաս նա գի տա կան հա մա ժո ղո վին 

Սիրտ-ա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի ռիս կի գոր ծոն նե րի նվա զեց ման նպա տա կով 
իրականացվեց ի րա զեկ ման ծրա գիր



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում տե ղի ու նե ցած այս ու սում ա կան տար վա գի տա կան խորհր դի 
ա ռա ջին նիս տին ներ կա յաց վեց գի տա կան խորհր դի 2019-2020 ուսմ-
նա կան տար վա աշ խա տան քա յին պլա նը, ո րը հաս տատ վեց խորհր դի 
ան դամ ե րի կող մից:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մուրադ յա նը գիտ խորհր դի ան դամ ե րին 
ա ռա ջար կեց աշ խա տան քա յին պլա նում նե րա ռել նաև 2020 թվա կա նին 
բժշկա կան կրթութ յան 100-ամ յա հո բել յա նի հետ կապ ված ա ռա ջարկ-
ներ ու դիր քո րո շում: «Ողջ ու սում ա կան տա րին, ինչ պես նաև ա վար-
տա կան մի ջո ցա ռու մը պետք է նվիր ված լի նեն բժշկա կան կրթութ յան 
հիմ ադր ման հո բել յա նին»,-նշեց ԵՊԲՀ ռեկ տո րը:  Գիտ խոր հուր դը 
քվեար կութ յամբ հաս տա տեց ռեկ տո րի ա ռա ջար կը:

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ  Վար դան  Ծա տուր յա նը ներ-
կա յաց րեց ֆա կուլ տե տի գոր ծու նեութ յան ուղ ղութ յուն նե րը, ու սում ա-
կան տար վա ըն թաց քում կա տար ված աշ խա տանք նե րը, ինչ պես նաև 

մի ջազ գա յին հար թա կում ֆա կուլ տե տի ձեռք բե րում ե րը: Այ նու հետև ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տե տի պե տը գիտ խորհր դի հաս տատ մա նը ներ կա յաց րեց ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 
խորհր դի կազ մը:

Ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու նե րի կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի վար ձի զեղչ ման հար ցի 
վե րա բեր յալ զե կուց մամբ հան դես ե կավ հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր՝  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը: ԵՊԲՀ-ն  ար դեն 2-րդ  տա րին է խրա խու սում է ան վա նա-
կան կրթա թո շա կա ռու նե րին՝ հնա րա վո րութ յուն տա լով անվ ճար սո վո րել կլի նի կա կան օր դի-
նա տու րա յում, ե թե դա նա խա տես ված չէ պե տա կան պատ վե րի շրջա նա կում:

 Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով պրո ռեկ տո րի հա ջորդ զե կույ ցը վե րա բե-
րում էր կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի մաս նա գի տութ յուն նե րի ցան կում լրա ցու ցիչ մաս նա գի-
տութ յուն նե րի նե րառ ման հար ցին:

 Գիտ խորհր դի այս տար վա անդ րա նիկ նիս տին ԵՊԲՀ տնտե սա կան վար չութ յան պետ 
 Սամ վել  Բա րո յա նը ներ կա յաց րեց ինչ պես բու հում, այն պես էլ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նոց նե րում 2018-2019 թվա կան նե րին կա տար ված, ինչ պես նաև նա խա տես ված շի նա րա րա-
կան, վե րա նո րո գա ման աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը:

 Սամ վել  Բա րո յա նի խոս քով՝ վե րա կա ռուց ման և  վե րա նո րոգ ման բո լոր աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց վում են ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յան պա հանջ նե րին և 
 շի նա րա րա կան նոր մե րին հա մա պա տաս խան և մինչ տար եվերջ վե րա նո րոգ ման աշ խա-
տանք նե րի մեծ մա սը կհասց վի ա վար տին:

Անդ րա դառ նա լով հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րում ի րա կա նաց ված աշ խա տանք-
նե րին՝ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ա ռանձ նաց րեց  Մի քա յել յան հի վան դա նո ցի գրան ցած 
հա ջո ղութ յուն նե րը, ին չը վեր ջի նիս թույլ է տա լիս աշ խա տել ֆի նան սա պես ա վե լի ան կախ ու 
վստահ, ինչ պես նաև « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցի ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա-
նաց ման կլի նի կա յի գրան ցած դրա կան ցու ցա նիշ ե րը՝ ման կա կան մա հա ցութ յան նվազ ման 
հետ կապ ված:

Կ լի նի կա յի ղե կա վար Հ րանտ  Կա լեն տեր յա նի խոս քով՝  ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա-
կեն դա նաց ման կլի նի կան տա րե կան սպա սար կում է 1000-ից ա վե լի ե րե խա յի, ո րոնց մեծ մա-

սը մար զե րից: Ըստ զե կու ցո ղի 
տե ղե կատ վութ յան՝ ման կա-
կան մա հաց ութ յու նը նա խորդ 
տար վա հա մե մատ նվա զել է 
33 տո կո սով:

 Գի տա կան խորհր դի հաս-
տատ մա նը ներ կա յաց վեց նաև 
ու սում ա կան գրա կա նութ-
յուն, ինչ պես նաև քննարկ ման 
ա ռար կա դար ձան ըն թա ցիկ 
մի շարք հար ցեր:

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՂՋՏԱՐԻՆ

ԿՆՎԻՐՎԻԲԺՇԿԱԿԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

100-ԱՄՅԱՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ
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 Բու հի 100-ամ յա կին ըն դա ռաջ մեկ նար կեց «Drug Development: from 
Design to Customer» DDDC 2019 խո րագ րով դե ղա գի տա կան մի ջազ գա-
յին գի տա ժո ղո վը, ո րի ըն թաց քում ո լոր տի մի ջազ գա յին ճա նա չում ու նե-
ցող գիտ նա կան ներն ու փոր ձա գետ նե րը հան դես ե կան զե կույց նե րով: 
Ե ռօր յա գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը անդ րա դար ձան դե ղե րի դի զայ-
նին, ներ կա յաց րին զար գաց ման բազ մա դիս ցիպ լի նար ո լորտ նե րում 
ար դի վի ճակն ու մի տում ե րը, դե ղե րի մա տա կա րար ման հա մա կար-
գե րը և  դե ղա կի նե տի կան, դրանց կլի նի կա կան կի րա ռու մը և  դե ղե րի 
ո լոր տի կար գա վո րու մը:

 Դե ղե րի տեխ նո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Հա կոբ  Թոփչ յա նը՝ ող ջու-
նե լով գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին, նշեց, որ  Հա յաս տա նի բժշկա-
գի տութ յան ո լոր տում դե ղե րի գի տա կան զար գաց մանն ու կլի նի կա-
կան կի րա ռութ յա նը նվիր ված գի տա ժո ղո վը կար ևոր ի րա դար ձութ յուն 
է, հա վե լե լով, որ հնա րա վո րութ յուն է ստեղծ վել անդ րա դառ նալ դե ղի 
ստեղ ծու մից մինչև դե ղի սպառ ման գոր ծըն թա ցին՝ ինչ փու լեր են անց-
նում, ինչ պի սի ու սում ա սի րութ յուն ներ են ի րա կա նաց վում:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ ԵՊԲՀ-ի 100-ամ յա գոր-
ծու նեութ յան կա յաց ման ըն թաց քում ի րենց ու րույն տեղն ու նեն և՛ դե-
ղա գի տութ յու նը, և՛ ֆար մա կա լո գիան: «Այս գի տա ժո ղո վը խորհր դան-
շա կան է՝ բժշկա կան կրթութ յան մեկ դար յա պատ մութ յա նը նվիր ված 
մի ջո ցա ռում ե րին ըն դա ռաջ:  Կան ուղ ղութ յուն ներ, ո րոնք ձևա վո րել են 
այս հա մալ սա րա նի գի տա կան միտ քը, մի ջազ գայ նաց ման նա խադր-
յալ նե րը: Դ րանց շար քում է նաև դե ղա գի տութ յու նը»,-ա սաց ռեկ տորն՝ 
ա վե լաց նե լով, որ Եր ևան ժա մա նած ո լոր տի մաս նա գետ նե րը, ո րոնք 
մաս նակ ցում են գի տա ժո ղո վին, ի րենց գի տա կան աշ խա տութ յուն նե-
րով, զե կույց նե րով կհա մալ րեն հա մալ սա րա նի հա ջո ղութ յուն նե րը, 
քննար կա ման ա ռար կա կդարձ նեն խնդրա հա րույց հար ցե րը: «ԵՊԲՀ-
ում բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը ստեղծ ված են և այ սօր վա հար թա կը 
ձևա վոր վել է, որ պես զի քննարկ վի դե ղե րի ստեղծ ման պա հից, մինչև 
սպա ռում՝  հա մա կար գը»,-հա վե լեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ ընգ ծե լով, 
որ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ  դե ղա գոր ծութ յու նը հա մար վում 
է հա տուկ ուղ ղութ յուն: « Սա նշա նա կում է, որ ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տետն ա վար տած մաս նա գետ նե րը կկա րո ղա նան մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել ա մե նա բարձր տեխ նո լո գիա նե րով 
հա գե ցած, ժա մա նա կա կից դե ղա գոր ծութ յան ին դուստ րիա յում»,-եզ րա-
փա կեց ռեկ տո րը:

ԵՊԲՀ նախ կին ռեկ տոր, ա կա դե մի կոս  Վի լեն  Հա կոբ յանը՝ անդ րա-
դառ նա լով ֆար մա կա լո գիա յի ամ բիո նի ստեղծ մա նը՝ նշեց, որ 1924 թվա-
կա նին՝ հիմ ադ րու մից ի վեր, ամ բիոնն ա ռա ջա տար է ե ղել գի տա կան, 
կրթա կան, ու սում ա կան բնա գա վա ռներում: « Վեր ջին տա րի նե րին 
ԵՊԲՀ-ում մեծ ու շադ րութ յուն են դարձ նում գի տութ յան զար գաց մա նը: 
 Բու հե րի մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր նշա նա կութ յուն ու-
նի գի տութ յու նը: Ոչ մի բուհ չի կա րող մի ջազ գա յին ճա նա չում ու նե նալ, 
ե թե ու սա նող նե րի զգա լի մա սը չզբաղ վի գի տութ յամբ: Ն ման մի ջո ցա-
ռում ե րը նպաս տում են ոչ միայն գի տութ յան զար գաց մանն, այլև բու հի 
մի ջազ գայ նաց մա նը»,-ընդգ ծեց վաս տա կա շատ գիտ նա կա նը:

Ն շենք, որ սեպ տեմ բե րի 23-ից 25-ն  անց կաց վող գի տա ժո ղովն ան-
նա խա դեպ հնա րա վո րութ յուն էր գի տա կան, արդ յու նա բե րա կան, 
կլի նի կա կան և  կար գա վո րող մար մին նե րի հե տա զո տող նե րի, դե ղա-
գետ նե րի, կլի նի ցիստ նե րի հա մար՝ ներ կա յաց նել ի րենց հե տա զո տութ-
յուն նե րը, փո խա նա կել մտքեր և  հան դի պել ո լոր տի մի ջազ գա յին փոր-
ձա գետ նե րի հետ:

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝

ԴԵՂԻՍՏԵՂԾՈՒՄԻՑՄԻՆՉԵՎ

ՍՊԱՌՈՒՄ

Գիտություն



ԵՊԲՀ-ում հոկ տեմ բե րի 4-ին հրա վիր վել էր գի տա կան խորհր դի ար-
տա հերթ նիստ՝ քննար կե լու « Բարձ րա գույն կրթութ յան և  գի տութ յան 
մա սին» օ րեն քի աշ խա տան քա յին նա խագ ծի վե րա բեր յալ գիտ խորհր-

դի ան դամ ե րի դի տո ղութ յուն ներն ու ա ռա ջար կութ յուն նե րը:
 Նիս տին, բա ցի գիտ խորհր դի ան դամ ե րից, մաս նակ ցում էին նաև 

ու սա նող ներ, ով քեր ևս  թե’ կա ռուց ված քա յին, թե’ բո վան դա կա յին 
փո փո խութ յուն նե րի մա սին կիս վե ցին ի րենց ա ռա ջար կութ յուն նե րով 
և  կար ծիք նե րով:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ անդ րա դառ նա լով նա խագ-
ծում ար ծարծ ված մի շարք կե տե րի, նշեց մի շարք ա ռանց քա յին և 
սկզ բուն քա յին հար ցեր: « Մենք հա մընդ հա նուր կոն սեն սու սով կար-
ծիք պետք է ձևա վո րենք նա խագ ծի հետ կապ ված»,-ա սաց նա՝ նշե-
լով, որ կար ևոր ա ռա ջար կութ յուն նե րից է ե ղել օ րեն քում բժշկա կան 
կրթութ յունն ա ռանձ նաց նե լը՝ իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից ել նե-
լով: ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը ևս  ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին քննարկ մա-
նը՝ անդ րա դառ նա լով զեղ չա յին հա մա կար գին, ու սա նո ղա կան գի-
տա կան ըն կե րութ յա նը և  այլ հար ցե րի:

 Նիս տի վեր ջում ԵՊԲՀ գիտ խոր հուր դը կողմ քվեար կեց 
ա ռա ջար կութ յուն նե րի փա թե թին:

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻԱՐՏԱՀԵՐԹ

ՆԻՍՏՈՒՄՔՆՆԱՐԿՎԵՑ

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

ԵՎԳԻՏՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔԻՆԱԽԱԳԻԾԸ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիս տին նո մի նա ցիոն 
կո մի տեի ո րոշ մամբ հան դի սա վոր կեր պով ՌԴ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս, 
ՌԴ գլխա վոր ման կա կան ար յու նա բան, Դ միտ րի  Ռո գաչ յո վի ան վան 
ման կա կան ար յու նա բա նութ յան, ու ռուց քա բա նութ յան և ի մու նա բա-
նութ յան կենտ րո նի նա խա գահ,  Ռու սաս տա նի ման կա կան ար յու նա-
բա նութ յան և ու ռուց քա բա նութ յան միութ յան նա խա գահ, պրո ֆե սոր 
Ա լեք սանդր  Ռում յանց ևին շնորհ վեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի 
կո չում:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով պատ վա վոր հյու-
րե րին՝ նշեց, որ անգ նա հա տե լի է պրո ֆե սո րի, ան վա նի բժշկի բազ-
մամ յա հա մա գոր ծակ ցութ յու նը  Հա յաս տա նի հետ: «Ար յու նա բա-
նա կան դպրո ցը ձևա վոր վել է նաև ձեր ջան քե րի արդ յուն քում, ո րի 
շնոր հիվ բազ մա թիվ կյան քեր են փրկվում մեր երկ րում»,-ընդգ-
ծեց ռեկ տո րը:

ՌԴ գլխա վոր ման կա կան ար յու նա բա նը շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նե լով նո մի նա ցիոն կո մի տեին և  գիտ խորհր դի ան դամ ե-
րին՝ անդ րա դարձ կա տա րեց իր մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յանն ու բազ մամ յա փոր ձին, ո րին հա ջոր դեց պրո ֆե սո րի զե-
կույ ցու մը՝ նվիր ված ար յու նա բա նութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան 
խնդիր նե րին ու մար տահ րա վեր նե րին, ո լոր տում ի րա կա նաց ված 
գի տա կան աշ խա տանք նե րին, ինչ պես նաև կլի նի կա կան դեպ քե-
րին:

 Ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ դա սա խո սութ յան ժա-
մա նակ նա խանշ ված ուղ ղութ յուն նե րը մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն 
ինչ պես պրակ տիկ բժիշկ նե րի, այն պես էլ սո վո րող նե րի հա մար, 
քա նի որ ներ կա յաց վեց աշ խա տան քա յին բազ մամ յա փոր ձը 
ար յու նա բա նութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան բնա գա վա ռում: 
 Ռեկ տո րը հույս հայտ նեց, որ Ա լեք սանդր  Ռում յանց ևը կշա-
րու նա կի ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցել ԵՊԲՀ-ի հետ, ին չի 
ա ռանց քում կլի նի ո լոր տի ո րակ յալ կադ րե րի պատ րաս տու մը:

 Գի տա կան խոր հուրդն ար տա հերթ նիս տի ըն թաց քում 
անդ րա դարձ կա տա րեց նաև « Բարձ րա գույն կրթութ յան և 
 գի տութ յան մա սին» օ րեն քի նա խագ ծի քննարկ մա նը:

Ար մեն  Մու րադ յա նը ներ կա նե րին տե ղե կաց րեց, որ օ րեն քի 
նա խագ ծի քննարկ մա նը ներ կա յաց րել է գիտ խորհր դի ան-
դամ ե րի դիր քո րո շու մը մի շարք ա ռանց քա յին հար ցե րի վե-
րա բեր յալ: « Հար ցը դեռ քննարկ ման դաշ տում է:  Բուհն իր ողջ 
կազ մով ու նի գի տա կան, կա ռու ցո ղա կան և  ար հես տա վարժ 
մո տե ցում եր:  Տար բեր գոր ծըն թաց նե րում մեզ հա մար կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նի նաև ու սա նող նե րի ներ կա յաց վա-
ծութ յունն ու ներգ րա վվա ծութ յու նը»,-ընդգ ծեց ռեկ տորն՝ 
ա վե լաց նե լով, որ ու սա նո ղութ յու նը լիի րավ է մայր բու-
հի գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ լի նել ի րա զեկ և  ազ դել 
զար գա ցում ե րի վրա: Ար մեն  Մու րադ յա նը հա վե լեց, որ 
քննար կում ե րը շատ կար ևոր են, քա նի որ « Բարձ րա գույն 
կրթութ յան և  գի տութ յան մա սին» օ րեն քը լի նե լու է այն 
դաշ տը, որ տեղ գոր ծե լու են և՛ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազ մը, և՛ ու սա նող նե րը: 

ՌԴԳԼԽԱՎՈՐ

ՄԱՆԿԱԿԱՆԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆ

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՌՈՒՄՅԱՆՑԵՎԸ՝

ԵՊԲՀՊԱՏՎԱՎՈՐԴՈԿՏՈՐ

Գիտություն



 Մի քա յել յան հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում մեկ նար կեց 
« Միջ դիս ցիպ լի նար մո տե ցու մը որ պես ու ռուց քա բա նութ յան հիմ-
նա հարց» թե մա յով եր կօր յա հա մա ժո ղո վը, ո րը կազ մա կերպ վել 
է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի և  Գեր մա նիա յի 
Մ յունս թե րի հա մալ սա րա նի հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ րի 
ի րա գործ ման արդ յուն քում:

ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը՝ 
ող ջու նե լով կոն ֆե րան սի մաս նա կից նե րին, նշեց, որ Մ յունս թե րի 
հա մալ սա րա նա կան կլի նի կան ստեղծ վել է նա խորդ դա րի կե սե-
րին և  կարճ ժա մա նակ անց դար ձել է  Գեր մա նիա յի խո շոր ա ռող-
ջա պա հա կան կենտ րոն նե րից մե կը, որն ու նի ա վե լի քան 7200 
աշ խա տա կից, իսկ կլի նի կա յի գիտ նա կան նե րի աշ խա տութ յուն-
նե րը ճա նա չում են ստա ցել ամ բողջ աշ խար հում և  մեծ ներդ րում 
ու նեն բժշկա գի տութ յան զար գաց ման գոր ծում:

 Հան նո վե րի բժշկա կան դպրո ցի գի նե կո լո գիա յի բաժ նի, Կրծ-
քա գեղ ձի կենտ րո նի ղե կա վար  Փի թեր  Հիլլ ման սի ա ռա ջին 
զե կույ ցը նվիր ված էր ու ռուց քա բա նութ յան հիմ ա հար ցե րից 
գլխա վո րին՝ քաղց կե ղի կան խար գե մանն ու վաղ հայտ նա բեր-
մա նը, այդ թվում՝ գի նե կո լո գիա կան ու ռուց քա բա նութ յա նը: 
 Գեր մա նա ցի պրո ֆե սո րը, շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով գի տա-
կան ու կլի նի կա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար, նշեց` ար-
գան դի վզի կի քաղց կե ղի կան խար գե լու մը վեր ջին տաս նամ յա-
կում կար ևոր խնդիր է, ին չի արդ յուն քում  Գեր մա նիա յում 1971 
թվա կա նից ի րա կա նաց վում են կան խար գե լիչ ծրագ րեր: « Հաշ վի 
առ նե լով ար գան դի վզի կի քաղց կե ղի հա ճա խա կա նութ յու նը՝ 
ա ռա ջարկ վեց սկրի նին գի ազ գա յին ծրա գիր:  Գեր մա նիա յում կա-
նայք ա մեն տա րի հանձ նում են պապ քսուկ, ո րի ֆի նան սա վո-
րում ի րա կա նաց վում է կա ռա վա րութ յան և  ա պա հո վագ րա կան 
ծրագ րե րի կող մից»,-ա սաց գեր մա նա ցի պրո ֆե սո րը:

 Փի թեր  Հիլլ ման սը ներ կա յաց րեց քաղց կե ղի կան խար գել ման ու 
վաղ հայտ նա բեր ման հա մար  Գեր մա նիա յում կի րառ վող մե թոդ-
նե րը: « Հա սա րակ մո տե ցում է՝ վերց նում ենք պապ քսուկ, դրա-
կան արդ յուն քի դեպ քում ու ղար կում ենք օպ տի կա կան զննման, 
ախ տա հար ման դեպ քում՝ բիոպ սիա յի, քաղց կե ղի հայտ նա բեր-
ման դեպ քում պա ցիենտն ուղ ղորդ վում է բուժ ման»,-հա վե լեց 

նա՝ ընգ ծե լով, որ այս ծրա գի րը շատ արդ յու նա վետ է, քա նի 
որ դրա ի րա գործ ման արդ յուն քում քաղց կե ղով հի վանդ նե րի 
թի վը կտրուկ նվա զել է:

 Գեր մա նա ցի պրո ֆե սոր  Հանս Ք րիս տիա նեսնն ան դա րա-
դա ձավ  Ճա ռա գայ թա յին ու ռուց քա բա նութ յան մո տե ցում ե-
րի պա հանջ նե րին՝ ներ կա յաց նե լով  Գեր մա նիա յի հա ջող ված 
փոր ձը:  Հա մա ժո ղո վը եզ րա փա կեց Էռ լան գե նի հա մալ սա րա-
նի պա լիա տիվ բժշկութ յան պրո ֆե սոր Ք րիս տոֆ Օսթ գա թեն՝ 
« Պա լիա տիվ խնամ քի միջ դիս ցիպ լի նար մե նեջ մենթ» զե կույ-
ցով:

ԵՊԲՀ հրա վիր ված գեր մա նա ցի պրո ֆե սոր նե րի մաս նակ-
ցութ յամբ « Միջ դիս ցիպ լի նար մո տե ցու մը՝ որ պես ու ռուց քա-
բա նութ յան հիմ ա հարց» թե մա յով հա մա գու մա րը շա րու նակ-
վեց հա ջորդ օ րը, ո րի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տար վեց 
աշ խար հում ա մե նա տա րած ված թո քի քաղց կե ղի բուժ մա-
նը՝ հայ մաս նա գետ նե րին ներ կա յաց նե լով ախ տո րոշ ման և 

ԳԵՐՄԱՆԱՑԻՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԸ

ԿԻՍՎԵՑԻՆՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻՆՎԵՐԱԲԵՐՈՂ

ՀԱՋՈՂՎԱԾՓՈՐՁՈՎ
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 բուժ ման ա մե նաարդ յու նա վետ ե ղա նակ նե րը:  Ներ կա յաց վե ցին 
կլի նի կա կան դեպ քեր, ինչ պես նաև գեր մա նա կան կող մի հետ 
տե սա կա մուր ջի մի ջո ցով հայ ու ռուց քա բան նե րը, ռա դիո լոգ նե-
րը, ախ տա բան-ա նա տոմ ե րը, ման կա բարձ-գի նե կո լոգ նե րը, 
թո քա բան նե րը, կրծքա յին վի րա բույժ նե րը, ախ տա բա նա կան 
ա նա տոմ ե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան անց կաց նել հե ռա-
հար միջ դիս ցիպ լի նար ին տե րակ տիվ քննար կում՝ հա յաս տան-
յան ու ռուց քա բա նա կան դեպ քե րի վե րա բեր յալ:

 Բեն ջա մին-Ա լեք սանդր  Բոլ մա նի խոս քով՝ աշ խար հում թո քի 
քաղց կե ղով հի վանդ նե րի թի վը ոչ միայն ա վե լա ցել է, այլև չեն 
նվա զել մա հա ցութ յան դեպ քե րը: « Թո քի քաղց կե ղից հի վան-
դա ցութ յունն ու մա հա ցութ յունն այլ հի վան դութ յուն նե րի հետ 
հա մե մա տած՝ կա նանց մոտ՝ եր րորդ, տղա մարդ կանց մոտ 
ա ռա ջին տե ղում է: Այն ա վե լի հա ճախ ախ տո րոշ վում է ուշ տա-
րի քում. ա րա կան սե ռի մոտ՝ 70, իսկ ի գա կա նի մոտ՝ 60 տա րե-
կա նից հե տո:  Հիմ ա կան ռիս կի գոր ծոն շա րու նա կում է մալ 
ծխե լը:

 Հա մա ձայն Եվ րո պա կան շնչա կան ա սո ցիա ցիա յի տվյալ նե-
րի՝ թո քի քաղց կե ղի դեպ քում, հիմ ա կա նում, ապ րե լիութ յու նը 
1 տա րուց ա վե լի է:  Հա յաս տա նում պատ կե րը նույն պես գո հաց-
նող չէ: Ըստ քաղց կե ղի հայտ նա բեր ման հա ճա խա կա նութ յան՝ 
100 հա զա րից 54 հա զա րի մոտ ախ տո րոշ վում է թո քի քաղց կեղ:

«Ախ տո րո շում ի րա կա նաց վում է ԿՏ կամ ռենտ գեն հե տա-
զո տութ յան մի ջո ցով: Այ նու հետև ո րոշ վում է հի վան դութ յան 
փու լը»,-ա սաց գեր մա նա ցի պրո ֆե սո րը՝ ա վե լաց նե լով, որ հի-
վանդ նե րի մեծ մա սը, ցա վոք, ախ տո րոշ վում են մե տաս տա տիկ 
փու լում, ո րի պատ ճա ռով ապ րե լութ յու նը նվա զում է:  Սա նշա-
նա կում է, որ ա վե լի շատ թո քի քաղց կե ղի սկրի նին գի կա րիք 
կա: «Ե թե բարձր ռիս կի խմբի պա ցիենտ նե րը ցածր չա փա բաժ-
նով ԿՏ հե տա զո տութ յուն անց նեն, 4-րդ  փու լում ախ տո րոշ ված 
հի վանդ նե րի տո կո սը կնվա զի, վի րա բու ժա կան բուժ ման հնա-
րա վո րութ յու նը կմե ծա նա:

 Հան նո վե րի բժշկա կան դպրո ցի կրծքա գեղ ձի, ա նո թա յին և 
 փոխ պատ վաստ ման վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի և կրծ քա յին 
վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի ղե կա վար  Պատ րիկ  Ցար դոն 
իր զե կույ ցում անդ րա դար ձավ թո քի քաղց կե ղի վի րա բու ժա կան 
բուժ մա նը՝ նշե լով, որ այն ի րա կա նաց վում է աշ խար հում ըն-
դուն ված ու ղե ցույ ցե րին հա մա պա տաս խան, ո րոնց սկզբունք-
նե րը հիմ ա կա նում նույնն են՝ ճիշտ փու լում ի րա կա նաց նել 
ճիշտ բու ժում:

Գիտություն



« Սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յան մուլ տի դիս ցիպ լի նար աս պեկտ նե րը» մի ջազ գա-
յին եր կօր յա գի տա ժո ղո վի շրջա նա կում սե ռա կան և 
 վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռի ար-
տա սահ ման ցի և  տե ղա ցի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե-
րը ներ կա յաց րին ո լոր տի ար դի թե մա ներն ու կիս վե ցին 
մաս նա գի տա կան փոր ձով:

Ող ջու նե լով գի տա ժո ղո վի մեկ նար կը՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը մաս նա կից նե րին մաղ թեց արդ յու-
նա վետ քննար կում եր՝ բարձ րաց ված բո լոր հար ցե րի 
ուղ ղութ յամբ։ « Գի տա ժո ղո վը եր կար տա րի նե րի գի տա-
կանգործ նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի տրա մա բա նա-
կան շա րու նա կութ յունն է»,-ա սաց ռեկ տո րը՝ հավելելով, 
որ հնա րա վո րութ յուն է ստեղծ վել տա րի ներ ա ռաջ փակ 
թե մա ներ հա մար վող ար դիա կան հար ցե րը դարձ նել 
քննարկ ման ա ռար կա: «Տ ղա մար դու և կ նոջ փոխ հա րա-
բե րութ յան խնդիր նե րը տար բեր հար թակ նե րում ու շադ-
րութ յան կենտ րո նում են և սեք սո պա թո լո գիա յին վե րա-
բե րող հար ցե րի ա կա դե միա կան ձևա չա փը կար ևոր է և  
ար դիա կան»,-ավելացրեց նա:

 Գի տա ժո ղո վը ընդգր կեց բժշկութ յան տար բեր ո լորտ-
նե րը՝ սեք սո լո գիա, անդ րո լո գիա, ըն տա նե կան բժշկութ-
յուն, հո գե բու ժութ յուն, հո գե թե րա պիա, բժշկա կան հո-
գե բա նութ յուն, էն դոկ րի նո լո գիա, նյար դա բա նութ յուն, 
հան րա յին ա ռող ջութ յուն, գի նե կո լո գիա, վե նե րո լո գիա, 
ու րո լո գիա, ռեպ րո դուկ տո լո գիա, փի լի սո փա յութ յուն, 
է թի կա, ո րոնք ան մի ջա կան կապ ու նեն սե ռա կան ա ռող-
ջութ յան պահ պան ման գոր ծում:

 Հո գե բույժ, սթրե սո լոգ, պրո ֆե սոր Ա դել  Թադ ևոս յանն 
ընդգ ծե լով գի տա ժո ղո վի կար ևո րութ յու նը, նշեց, որ 
սեք սո պա թա լո գիա յի խնդիր նե րը բխում են նաև այլ 
ո լորտ նե րից, և  այս հան դի պու մը կազ մա կերպ վել է՝ 
հաշ վի առ նե լով, հատ կա պես, բժշկութ յան տար բեր 
ո լորտ նե րի մաս նա գետ նե րի ներգ րավ վա ծութ յունն 
ու մաս նակ ցութ յու նը:  Նա հույս հայտ նեց, որ գի տա-
ժո ղովն արդ յու նա վետ կլի նի յու րա քանչ յու րի հա մար: 
 
« Սե ռա կան ա ռող ջութ յու նը՝ հա րա կից մաս նա գի տութ-
յուն նե րի դի տար կում» խո րագ րի ներ քո զե կույց նե րով 
հան դես ե կան ԵՊԲՀ ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նը՝ 
« Սեք սո լո գիա յի ու սուց ման հար ցե րը ըն տա նե կան 
բժիշկ նե րի հետ դիպ լո մա յին կրթա կան ծրագ րում» թե-
մա յով, նյար դա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե-
սոր  Հով հան նես  Ման վել յա նը՝ « Կոն քա յին խրո նիկ 
ցա վի հա մախ տա նիշ» թե մա յով: ԵՊԲՀ էն դոկ րի նո լո-
գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ե լե նա Ա ղա ջա նո-
վան՝ «Տ րանս գեն դե րա յին ե րե խա ներ և  դե ռա հաս ներ» 
թե մա յով, ԵՊԲՀ բժշկա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ  Խա չա տուր  Գաս պար յա նը՝ « Հո գե կան գոր ծո նի 
դե րը սե ռա կան խան գա րում ե րի գե նե զում» թե մա յով և  
այլն:

ՍԵՌԱԿԱՆԵՎ

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸՆՎԻՐՎԱԾ
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 Գի տա ժո ղո վի երկ րորդ օ րը՝ «Սթ րես, հոր մոն ներ 
և  սեքս» գի տա գոր ծա նա կան ար տագ նա սե մի նա րի 
ըն թաց քում ար տասհ ման ցի մաս նա գետ նե րը ներ կա-
յաց րին կլի նի կա կան դեպ քեր:

 Կի ևի գլխա վոր սեք սա պա թո լոգ, ըն տա նի քի պլա-
նա վոր ման, սեք սա լո գիա յի և  ռեպ րո դուկ տո լո գիա յի 
կենտ րո նի ղե կա վար, ԽՀԿԲԱ սեք սո լո գիա յի և բժշ-
կա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Բո րիս 
 Վոր նի կը ներ կա յաց րեց՝ « Զույ գի հո գե բա նա կան և 
 սե ռա կան հա մա տե ղե լիութ յան ար դի մե թոդ նե րը» 
թե ման, Վ րաս տա նի ու րո լո գիա կան ա սո ցիա ցիա յի 
կա նանց ու րո լո գիա յի բա ժան մուն քի ղե կա վար, ու-
րո լոգ Ա.  Խե լա յիան անդ րա դար ձավ «Պ րոս տա տի-
տով պա ցիեն տի սե ռա կան խան գար ման բուժ ման 
ա ռանձ հատ կութ յուն նե րը» կլի նի կա կան դեպ քին, 
«Սթ րե սով պայ մա նա վոր ված սե ռա կան խան գա-
րում ե րի բուժ ման ժա մա նա կա կից մո տե ցում ե րը» 
դեպ քը ներ կա յաց րեց հո գե բույժ, սթրե սո լոգ, պրո-
ֆե սոր Ա դել  Թադ ևոս յա նը և ՄՀԿԲԱ էն դոկ րի նո-
լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Կա լին չեն կո յի 
կլի նի կա յի գի տա կան ղե կա վար Ս վետ լա նա 
 Կա լին չեն կոն՝ «Անդ րո գե նա յին դե ֆի ցի տով 
պա ցիեն տի բուժ ման սկզբունք նե րը»:

Ն շենք, որ « Սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան մուլ տի դիս ցիպ լի նա րա յին աս-
պեկտ նե րը» մի ջազ գա յին եր կօր յա գի տա ժո-
ղո վը նվիր ված էր ԵՊԲՀ սեք սո պա թո լո գիա յի 
ամ բիո նի հիմ ադր ման 20-ամ յա կին:

Գիտություն



 Մեր երկ րում բժշկա կան կրթութ յան 100-ամ յա հո-
բել յա նին ըն դա ռաջ ԵՊԲՀ-ում անց կաց ված «Drug 
Development: from Design to Customer» DDDC 2019 
խո րագ րով դե ղա գի տա կան մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո-
վի շրջա նա կում տե ղի ու նե ցավ էն դոկ րի նո լո գիա յին 
նվիր ված հեր թա կան մաս նա գի տա կան հա վա քը։

 Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կերպ վել էր ԵՊԲՀ էն դոկ րի-
նո լո գիա յի ամ բիո նի և  Ման կա կան էն դոկ րի նո լոգ նե-
րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա ձեռ նութ յամբ։ Ե լույթ ու նե-
ցան ար տերկ րի և  տե ղա ցի ան վա նի մաս նա գետ ներ։ 
 Մաս նակ ցե ցին շուրջ 200 էն դոկ րի նո լոգ ներ, ըն տա-
նե կան բժիշկ ներ, ման կա բույժ ներ, ու սա նող ներ, կլի-
նի կա կան օր դի նա տոր ներ։  Զե կույց նե րով հան դես 
ե կան Ե լե նա Ա ղա ջա նո վան,  Գա յա նե  Բայ բուրդ յա նը, 
 Ռե նա տա  Մար կոս յա նը,  Լու սի նե  Նա վա սարդ յա նը, 
Եվ գեն յա  Պատ րի կե ևան (ՌԴ), Ե լե նա  Գեոր գա ձեն 
(Վ րաս տան)։

200-ԻՑԱՎԵԼԻՄԱՍՆԱԳԵՏ

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼԷ

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ

12



ԵՊԲՀ-ում գիտ նա կան նե րի և  ու սա նող նե րի հա-
մար անց կաց վեց գի տակր թա կան սե մի նար՝ « Գե նո մի 
խմբագր ման, բջիջ նե րի վեր լու ծութ յան և  բիոի մի ջին գի 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րը» թե մա յով:

 Սե մի նա րի բա նա խոս նե րը անդ րա դար ձան գե նո մի 
խմբագր ման հիմ ա կան սկզբունք նե րին, ինչ պես նաև 
խմբագր ման արդ յու նա վե տութ յու նը գնա հա տե լու մե-
թոդ նե րին, բիոի մի ջին գի և  մի շարք այլ հար ցե րի:

ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին 
Են կո յա նը իր խոս քում շեշ տեց, որ նման հան դի պում-
նե րը մե ծաց նում են գի տութ յա նը և  տեխ նո լո գիա նե րին 
ա ռա վել մոտ լի նե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը, և ն շեց, որ 
նման սե մի նար նե րը լի նե լու են շա րու նա կա կան։

Ն շենք, որ թեև սե մի նա րը նա խա տես ված էր թի րա-
խա յին լսա րա նի՝ նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի 
գիտ նա կա նե րի հա մար, սա կայն սե մի նա րին ի րենց 
մաս նակ ցութ յունն ու նե ցան նաև ու սա նող ներ և  այլ ինս-
տի տուտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։

 Սե մի նարն անց կաց վում էր  Նո րա րա րութ յան մրցակ-
ցա յին հիմ ադ րա մի կող մից ի րա կա նաց վող «Կր թութ-
յան բա րե լա վում» ծրագ րի հաղ թող ճա նաչ ված ԵՊԲՀ 
«Ու ղե ղի հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր-
թա կան կենտ րո նի» ստեղծ մանն ուղղ ված նա խագ ծի 
շրջա նա կում:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ

ՍԵՄԻՆԱՐ՝ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻԵՎ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՀԱՄԱՐ

Գիտություն



 Գեր մա նա կան ա կա դե միա կան փո խա նակ ման ծա ռա յութ յու նը 
(DAAD) ԵՊԲՀ-ում անց կաց րեց կրթա թո շա կա յին ծրագ րի տե ղե-
կատ վա կան օր: DAAD  հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ու սում ա-
կան և կր թա թո շա կա յին ծրագ րե րի գլխա վոր խորհր դա տու  Մե րի 
 Նա վա սարդ յա նը ԵՊԲՀ աշ խա տա կից նե րին, ու սա նող նե րին և 
կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րին ներ կա յաց րեց դրա մաշ նո րհա յին 
ծրագ րին մաս նակ ցե լու կար գը։  Նա նշեց, որ ծրագ րին կա րող են 
դի մել այն օր դի նա տոր նե րը, ո րոնք տի րա պե տում են գեր մա նե րե-
նին՝ հա վե լե լով, որ դրա մաշ նոր հը կա րող է տրվել եր կա րաժամ ետ 
և  կար ճա ժամ ետ։

 Հան դիպ մա նը ներ կա ԵՊԲՀ և DAAD շրջա նա վարտ, նյար դա բան 
 Սար գիս Աբ րա համ յա նը՝ կիս վե լով ծրագ րի մաս նակ ցութ յան իր 
փոր ձա ռութ յամբ,  նշեց, որ  Գեր մա նիա մեկ նե լու հա մար կան մի 
քա նի կար ևոր պատ ճառ ներ:  Նա ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց րեց 
այն բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք ըն ձե ռում է դրա մաշ նոր-
հա յին ծրա գի րը՝ նշե լով, որ  Գեր մա նիա յում բու ժու մը հա սել է մի 
մա կար դա կի, որ տեղ վի րա հա տութ յունն անց կաց վում է ռո բոտ նե-
րով:

«Ծ րագ րին դի մող նե րից յու րա քանչ յուրն ու նի  Գեր մա նիա մեկ նե-
լու իր սե փա կան շար ժա ռի թը:  Բայց պետք է ա ռանձ նաց նեմ շատ 
կար ևոր հան գա մանք. ծրա գի րը լայն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ոչ միայն հե տա զո տել հազ վա դեպ հան դի պող հի վան դութ յունն-
նե րի ժա մա նակ ճիշտ ախ տո րո շում ե րի կազ մա կեր պու մը, այլև 
զբաղ վել գի տութ յամբ:  Մինչև իմ  Գեր մա նիա մեկ նե լը ես ցան կա-

նում էի դառ նալ լավ բժիշկ, իսկ այժմ ցան կա նում եմ դառ նալ 
լավ գիտ նա կան, քա նի որ բժշկութ յու նը և  գի տութ յու նը ի րա-
րից ան բա ժա նե լի են»,-ընդգ ծեց  Սար գիս Աբ րա համ յա նը:

Ն շենք, որ հան դիպ մա նը ներ կա էին DAAD  հա յաս տան յան 
գրա սեն յա կի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, շրջա նա վարտ ներ, ո րոնք 
ևս  ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին քննարկ մա նը։

ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՂՄԻՑԱՆՑԿԱՑՎԵՑ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆԾՐԱԳՐԻ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆՕՐ
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ԵՊԲՀ-ում «Ա ռող ջա պա հութ յան մար քե թինգ» թե մա յով դա սըն թա ցի ա ռա-
ջին մաս նա կից նե րը ստա ցան ա վար տա կան հա վաս տագ րեր:

 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը՝ 
շնոր հա վո րե լով ա վագ բու ժաշ խա տող նե րին, նշեց, որ սա ա ռա ջին դա սըն-
թացն է` կազ մա կերպ ված ֆա կուլ տե տի և ԵՊԲՀ աշ խա տա կազ մի ղե կա վա-
րի տե ղա կալ, « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ, 
դե ղա գոր ծութ յան կա ռա վար ման ամ բիո նի դո ցենտ  Մար թա  Սի մոն յա նի հա-
մա տեղ ջան քե րով:

«Ութ շա բաթ յա դա սըն թա ցը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում տի րա պե տել 
արդ յու նա վետ կա ռա վար ման գոր ծի քա կազ մին, ինչն անհ րա ժեշտ է գրա-
գետ ղե կա վա րում կազ մա կեր պե լու հա մար»,-ա սաց նա՝ հա վե լե լով, որ ու-
րախ կլի նի մաս նա կից նե րից լսել դա սըն թա ցի թե՛ ա ռա վե լութ յուն նե րի և  թե՛ 
թե րութ յուն նե րի մա սին, որ պես զի կա րո ղա նան լրաց նել ե ղած բա ցե րը:

 Մաս նա կից նե րի կող մից հնչե ցին բազ մա թիվ դրա կան ար ձա գանք ներ՝ 
դա սըն թա ցի անց կաց ման վե րա բեր յալ:

 Մար թա  Սի մոն յա նը, շնոր հա վո րե լով ա վագ բու ժաշ խա տող նե րին, հույս 
հայտ նեց, որ ծրա գի րը շա րու նա կա կան կլի նի և  կընդ լայն վի մաս նա կից նե րի 
և ծ րագ րով հե տաքրքր վող նե րի թի վը:

«Ու րախ կլի նենք, որ մե ծա նա հե տաքրք րութ յան շրջա նա կը, ին չը հնա րա-
վո րութ յուն կտա պրո ֆե սիո նալ և  մար քե թին գի մեջ հմտութ յուն ներ ու նե ցող 
շատ թի մա կից նե րի ընդգր կել, որ պես զի նրանք մեզ հետ կիս վեն ի րենց գի-
տե լիք նե րով»,-հա վե լեց նա:

«ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆՄԱՐՔԵԹԻՆԳ»

ԹԵՄԱՅՈՎԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸՍՏԱՑԱՆ

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԸ

Կրթություն



Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն օ րերս ըն դու նեց 
 Հա յաս տա նում  Հու նաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
դես պա նութ յան ռազ մա կան կցորդ, գնդա պետ 
 Դի մոս թե նիս  Սի մեա կի սին:  Հան դիպ ման ըն թաց-
քում քննարկ վե ցին երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ-
յան ծրագ րեր, դրանք խո րաց նե լու հե ռան կար-
նե րը:  Ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յան 
հա մա ձայն՝ ԵՊԲՀ-ն  կի րա կա նաց նի  Հու նաս տա նի 
զին ված ու ժե րի ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե-
րող բու ժանձ նա կազ մի պատ րաս տու մը:

 Հու նաս տա նի  Հան րա պե տութ յան դես պա նութ-
յան ռազ մա կան կցորդ, գնդա պետ  Դի մոս թե նիս 
 Սի մեա կի սը ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նին 
տե ղե կաց րեց, որ  Հու նաս տա նը շա հագրգռ ված է 
ի րա կա նաց նել նաև փոր ձի փո խա նակ ման ծրագ-
րեր: Դ րա շրջա նա կում՝ հույն բժիշկ նե րը կայ ցե-
լեն  Հա յաս տան և  ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 

կլին կա կան բա զա նե րում կանց նեն վե րա պատ րաս-
տում: Իսկ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի կուր սանտ-
նե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան մաս նակ ցել ամ ռա նը 
 Հու նաս տա նում անց կաց վող զո րա վար ժութ յուն նե րին:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի կող մից ներ կա-
յաց վե ցին մի շարք ա ռա ջարկ ներ, ո րոնք ուղղ ված են 
կրթութ յան և  ռազ մաբժշ կութ յան ո լոր տում եր կու երկր-
նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա վե լի արդ յու նա վետ 
դարձ նե լուն: 

 Հա յաս տա նում  Հու նաս տա նի դես պա նութ յան ռազ մա-
կան կցոր դը, բարձր գնա հա տե լով ձեռք բեր ված պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը, ԵՊԲՀ-ին հրա վի րեց մաս-
նակ ցել 2020 թվա կա նին  Հու նաս տա նում անց կաց վող 
ռազ մաբժշ կա կան կոն ֆե րան սին:

 Հի շեց նենք, որ ՀՀ զին ված ու ժե րի ռազ մաբժշ կա կան 
վար չութ յու նը, հաշ վի առ նե լով ԵՊԲՀ-ում ռազ մա կան 
ու սում ա կան կենտ րո նի և  սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի 
առ կա յութ յու նը,  Հու նաս տա նի զին ված ու ժե րի ռազ-
մաբժշ կա կան վար չութ յանն ա ռա ջար կել է ա ռա ջին բու-
ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րող կրտսեր բու ժանձ նա կազ մի 
վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րա վել ԵՊԲՀ 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը: Դ րա արդ յուն քում 
կադ րե րի վե րա պատ րաստ ման զին վո րա կան բա ղադ-
րի չը կի րա կա նաց վի ռազ մաբժշ կա կան վար չութ յան, 
իսկ բժշկա կան բա ղադ րի չը՝ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տի կող մից:

ԵՊԲՀ-ՆՌԱԶՄԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ

ՈԼՈՐՏՈՒՄԽՈՐԱՑՆՈՒՄԷ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻՀԵՏ
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ԵՊԲՀ մի քա նի ու սա նող ներ  Տո րոն տո յի  Հայ բժշկա-
կան միութ յան կող մից ստա ցան հա վաս տագ րեր և 100 
հա զար դրամ պարգ ևավ ճար։ 

 Միութ յու նը, որ ստեղծ վել է 1988 թվա կա նի Ս պի տա կի 
երկ րա շար ժից հե տո, հայ րե նի քին օ ժան դա կող, տար-
բեր հա մա կար գե րի բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նեութ յանն 
ուղղ ված բազ մա թիվ ծրագ րեր է ի րա կա նաց րել Էջ միած-
նում և Ար ցա խում:

 Տո րոն տո յի  Հայ բժշկա կան միութ յան ներ կա յա ցու ցիչ 
Ա նի  Հա սըր ճեա նը նշեց, որ ըն կե րութ յու նը շա րու նա կում է 
նմա նօ րի նակ ծրագ րեր ի րա կա նաց նել: « Սե րուն դը պետք 
է շա րու նա կի զար գա նալ, մեծ հա ճույք է ու սա նող նե րին 
գնա հա տա կան տալ»,-ա սաց նա: 

 Վեր ջինս հա ջո ղութ յուն մաղ թեց ու սա նող նե րի ա ռա ջի-
կա ծրագ րե րին՝ հույս հայտ նե լով, որ նրանք բա րի օ րի-
նակ կհան դի սա նան մյուս նե րի հա մար՝ ծա ռա յե լով ի րենց 
հայ րե նի քին: 

Այ նու հետև ԵՊԲՀ ու սա նող ներ Ա նա հիտ Ա ռա քել յա-
նին, Էմ մա  Գի նոս յա նին, Էմ մա նո ւել  Ղան դիլ յա նին, Ալ-
բերտ Գ րի գոր յա նին,  Լի լիթ  Խա չատր յա նին հանձն վե ցին 
հա վաս տագ րեր և  պարգ ևավ ճար ներ: 

Ն շենք, որ ու սա նող նե րը ընտր վել էին ա ղե տի գո տուց՝ 
մի շարք չա փա նի շե րով։

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸՏՈՐՈՆՏՈՅԻ

ՀԱՅԲԺՇԿԱԿԱՆՄԻՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՂՄԻՑՍՏԱՑԱՆՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ

ԵՎՊԱՐԳԵՎԱՎՃԱՐՆԵՐ

Կրթություն



Բոս տո նի բժշկա կան խմբի ա ռաջ նա յին խնամ-
քի բժիշկ Ար մի նե  Միր զա բեկ յա նը ԵՊԲՀ-ում էր:

Ա մե րի կա հայ բժիշ կը հան դես ե կավ հի պեր տո-
նիա յի մա սին մաս նա գի տա կան դա սա խո սութ-
յամբ՝ ներ կա յաց նե լով հի վան դութ յան ախ տո րոշ-
ման ե ղա նակ նե րը:

« Հի պեր տո նիան շա րու նա կում է ար դիա կան 
խնդիր հա մար վել:  Պետք է նշեմ, որ հի վան դութ-
յան վե րահսկ ման հա մար մեծ նշա նա կութ յուն ու-
նի նաև սննդա կար գը, ա ռողջ ապ րե լա կեր պը»,-
ա սաց նա:

Ար մի նե  Միր զա բեկ յա նը ներ կա յաց րեց, թե ինչ-
պի սի սննդա կարգ է ցուց ված ինչ պես հի պեր տո-
նիկ հի վան դութ յուն, այն պես էլ սրտա նո թա յին 
տար բեր հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող մարդ կանց 
հա մար:

Ու սա նող նե րի հետ նա կիս վեց հի վան դութ յան 
հիմ ա կան պատ ճառ նե րի և հ նա րա վոր բուժ ման 

մա սին իր ու նե ցած գի տե լիք նե րով՝ հույս հայտ նե լով, 
որ նման դա սա խո սութ յուն նե րը շա րու նա կա կան են 
լի նե լու:

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅԲԺԻՇԿ

ԱՐՄԻՆԵՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆԸ

ԴԱՍԱԽՈՍԵՑՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱՅԻ

ՄԱՍԻՆ
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Այս ու սում ա կան տա րում ա ռա ջին ան գամ և ա ռա ջի նը 
 Հա յաս տա նում՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նը սկսում է «Հե տա զո-
տութ յան հի մունք ներ» ա ռար կա յի դա սա վան դու մը երկ րորդ կուր-
սե ցի նե րին:

Ա ռար կա յի նպա տակն է ու սա նող նե րի մոտ զար գաց նել հե տա զո-
տա կան և քն նա դա տա կան մտա ծե լա կերպ, ինչ պես նաև՝  հե տա-
զո տա կան հմտութ յուն ներ: Ընտր ված լա վա գույն մաս նա գետ նե րի 
ջան քե րով ու սա նող նե րը ձեռք կբե րեն ար ժե քա վոր տե ղե կատ վութ-
յուն փնտրե լու, կար դա լու, գրե լու, վեր լու ծե լու և  կիս վե լու հմտութ-
յուն ներ: Ա ռար կան թույլ կտա ու սա նող նե րին ձեռք բե րել գի տե լի քի 
կա ռուց ման նոր գոր ծիք, ո րը կօգ նի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում և 
 մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ:

« Հե տա զո տութ յան հի մունք ներ» ա ռար կա յի պա տաս խա նա տու 
ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին 
Են կո յա նը ընդգ ծում է. «Այս ա ռար կան գի տութ յու նը և կր թութ յու-
նը ին տեգ րե լու կար ևոր ինս տի տու ցիո նալ քայլ է, ո րը ըն կած կլի նի 
գի տա հեն կրթութ յան հիմ քում: Եվ մենք պար տա վոր ենք այն պես 
ա նել, որ այս մար տահ րա վե րը ևս  հա ջո ղի»:

ՆՈՐԱՌԱՐԿԱ՝

«ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

Կրթություն



ԵՊԲՀ  Կեն սա քի միա յի ամ բիո նում 
գործ նա կան դա սըն թաց նե րին ներդր-
վել է լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի 
ո րա կա պես  նոր ո ճով  կազ մա կերպ-
ված   մեծ  պրակ տի կում:  Ընդգրկ վել 
են բու ժա կան, ստո մա տո լո գիա կան, 
դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի բո-
լոր խմբե րը: Ու սա նող ներն ի րենց հա-
մար ան հա տա կան պատ րաստ ված  
նյու թե րով և  ժա մա նա կա կից պա րա-
գա նե րով կա տա րել են  փոր ձեր հա-
մա ձայն տրված փոր ձի ըն թաց քի: 
 Հա մալ սա րա նի կող մից նոր ձեռք բեր-
ված սամպ լեր նե րի կի րա ռու մը հեշ-
տաց նում, ա վե լի ճշգրիտ և  ա պա հով 
է  դարձ նում փոր ձե րի ի րա կա նաց ման 

գոր ծըն թա ցը:
 Փոր ձե րը կա տա րե լուց հե տո ու սա նող նե րը 

գրում են ի րենց եզ րա կա ցութ յուն նե րը` հա մա-
ձայն հա տուկ մշակ ված հար ցա թեր թիկ նե րի:

Ն ման աշ խա տանք նե րը կնպաս տեն ու սա-
նող նե րի պրակ տիկ հմտութ յուն նե րը զար-
գաց մա նը:

ՈՍԱՆՈՂՆԵՐԸԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ

ԱՌԱՐԿԱՅԻՓՈՐՁԵՐԸԿԿԱՏԱՐԵՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ՝
ՁԵՌՔԲԵՐԵԼՈՎՊՐԱԿՏԻԿ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Այս ու սում ա կան տա րում բժշկա կան հա մալ սա րում սկսվում է 
« Սեք սո լո գիա յի հի մունք նե րը» ա ռար կա յի դա սա վան դու մը երկ րորդ 
կուր սե ցի նե րին: Ա ռար կա յի նպա տակն է՝ ծա նո թաց նել ու սա նող նե րին 
սեք սո լո գիա յի հի մունք նե րին։ Ա ռար կան ու սում ա սի րում է ՝

« Սեք սո լո գիա» ա ռար կան, դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը ա ռողջ հա սա րա-
կութ յան ձևա վոր ման և  սե ռա կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման գոր ծում,

« Սե ռա կան նորմ» հաս կա ցութ յու նը,
տղա մարդ կանց և  կա նանց սե ռա կան օր գան նե րի ա նա տո միան և 

 ֆի զիո լո գիան, և  այլն:
Ա ռար կան թույլ կտա ու սա նող նե րին ձեռք բե րել սե ռա կան ա ռող ջութ-

յանն առնչ վող այն պի սի գի տե լիք ներ, ո րոնք հե տա գա յում անհ րա ժեշտ 
կլի նեն ընդ հա նուր բժշկի պրակ տի կա յում:

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել ա ռար կա յի դա սա վանդ ման կար ևո րութ յու-
նը բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի շրջա նում, քան զի ա պա գա 
բժիշկ նե րի տե ղե կաց վա ծութ յան և  սե ռակր թութ յան մա կար դա կի բարձ-
րա ցում անհ րա ժեշտ է ինչ պես բժշկի, այն պես էլ ա ռողջ և  սե ռակրթ ված 
հա սա րա կութ յան ձևա վոր ման հա մար:

Ան կախ հե տա գա մաս նա գի տա ցու մից՝ ա պա գա բժիշկ նե րը պետք է 
պատ կե րա ցում ու նե նան սե ռա կան ա ռող ջութ յան մա սին, քա նի որ այն 
հա մար վում է ընդ հա նուր ա ռող ջութ յան ան բա ժա նե լի մա սը: Ու նե նա-
լով հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ, բժիշկ ներն ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յան ըն թաց քում կա րող են ժա մա նա կին կան խար գե լել բազ մա թիվ 
հի վան դութ յուն ներ:

 Տա րի նե րի բազ մամ յա փոր ձը ցույց է տվել, որ ա ռար կան մեծ հե տաքրք-
րութ յուն է ա ռա ջաց նում ու սա նող նե րի շրջա նում, քան զի ա ռար կա յից 
ստա ցած գի տե լիք նե րը շատ անհ րա ժեշտ են յու րա քանչ յու րի հա մար:

«ՍԵՔՍՈԼՈԳԻԱՅԻՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»՝

ՆՈՐԱՌԱՐԿԱ՝ԻՆՊԱՍՏ

ԱՌՈՂՋՈՒՍԵՌԱԿՐԹՎԱԾ

ՀԱՍԱՍՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ

Կրթություն



 Շա րու նակ վում են «Ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի գե րա-
զան ցութ յան կենտ րո նի» ստեղծ ման շրջա նա կում ի րա կա-
նաց վող թի րա խա յին սե մի նար նե րը։

Այս ան գամ ԵՊԲՀ հյու րը Իս րա յե լի  Վեյզ մա նի գի տութ-
յան ինս տի տու տի (Weizmann Institute of Science) հա յազ-
գի նեյ րո կեն սա բան, ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր Է դո ւարդ 
 Կոր կոտ յանն էր:  Կեն սա քի միա յի ամ բիո նում նեյ րո կեն սա-
բա նը հան դես ե կավ դա սա խո սութ յամբ:

Ող ջու նե լով ներ կա նե րին՝ նա նշեց, որ ան չափ ու րախ է 
գտնվել  Հա յաս տա նում և  հան դես գալ մաս նա գի տա կան 
դա սա խո սութ յամբ:

 Նա ո լոր տի մաս նա գետ նե րի, ու սա նող նե րի հետ կիս վեց 
իր հա րուստ փոր ձով` խո սե լով նյար դա գի տութ յան նպա-
տակ նե րի, մե թո դա բա նութ յան, բրգաձև նեյ րոն նե րի կա-
ռուց վածք նե րի, միմ յանց հետ նեյ րոն նե րի կա պի, հա ղոր-
դակց ման և  այլ նի մա սին:

ԴԱՍԱԽՈՍԵՑԻՍՐԱՅԵԼԻՑ

ԺԱՄԱՆԱԾՀԱՅԱԶԳԻ

ՆԵՅՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԸ
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 Վա շինգ տո նի բժշկա կան հա մալ սա րա նի և Քաղց կե ղի վե-
րահսկ ման մի ջազ գա յին միութ յան մաս նա գետ ներն օ րերս 
ԵՊԲՀ-ում էին:

Ան վա նի հյու րերն անդ րա դար ձան կրծքա գեղ ձի և ար գան դի 
վզի կի քաղց կե ղի տա րած վա ծութ յան թե մա յին՝ մեկ ան գամ ևս 
շեշ տե լով, որ հի վան դութ յու նը շա րու նա կում է ար դիա կան մալ 
և ա ռող ջա պա հա կան այս խնդի րը մար տահ րա վեր է ո լոր տի 
պա տաս խա նա տու նե րի հա մար: Վա շինգ տո նի բշկա կան հա-
մալ սա րա նի ու ռուց քա բան  Ջու լիա Գ րե լո վը նշեց, որ շատ կար-
ևոր է հի վան դութ յան վաղ կան խար գե լու մը. «Ես հույս ու նեմ, որ 
ա ռա ջի կա յում բուժ ման ըն թաց քը ա վե լի կբա րե լավ վի»,- ա սաց 
նա: Քաղց կե ղի մի ջազ գա յին վե րահսկ ման միութ յուն ներ կա-
յա ցու ցիչ  Ջու լիա  Թո րոն դեն՝ ևս  ներ կա յաց նե լով իր կող մից 
կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի և  վի ճա կագ րութ յան արդ-
յունք նե րը, շեշ տեց, որ ա ջակ ցում է ար գան դի վզի կի քաղց կե-
ղի վե րաց ման գլո բալ ջան քե րին: « Հե նա րան» բա րե գոր ծա կան 
հիմ ադ րա մի հիմ ա դիր տնօ րեն Հ ռիփ սի մե  Մար տի րոս յա նը, 
ով բուժ վել է կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղից և  ներ կա էր հան դիպ մա-
նը կիս վեց իր փոր ձով՝ կար ևո րե լով կան խար գել ման և  բուժ ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Նա նշեց, որ « Հե նա րան» բա րե գոր ծա կան հիմ ադ րամ 
ի րա կա նաց նում է մի շարք ծրագ րեր, ո րոնք ուղղ ված են քաղց-
կե ղով տա ռա պող հի վանդ նե րին հո գե բա նա կան-սո ցիա լա կան 
և  ի րա վա բա նա կան օգ նութ յա նը, քաղց կե ղով հի վանդ նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը:

Ն շենք, որ դա սա խո սութ յա նը ներ կա էին ԵՊԲՀ ու սա նող նե-
րը, ո լոր տով հե տաքրքր ված բազ մա թիվ մար դիկ:

ՔԱՂՑԿԵՂԻ

ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ՄԻՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԻՆՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

Կրթություն



ԵՊԲՀ-ում դա սա խո սութ յամբ հան դես ե կավ «WCIT 2019» 
ՏՏ ո լոր տի հա մաշ խար հա յին հա մա ժո ղո վի բա նա խոս, 
 Մի չի գա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հե տա զո տութ յուն-
նե րի և  նո րա րա րութ յուն նե րի կենտ րո նի փոխ նա խա գահ և 
 տե սա կան ֆի զի կա յի պրո ֆե սոր Ս տե փան Հ սո ւին։

Ա պա գա բժիշկ ներն ու սո վո րող նե րը հնա րա վո րութ յուն ու-
նե ցան ներ կա գտնվել «Genomics, AI, Posibilities of Future Med-
icine and Challenges in Bioethics» խո րագ րով դաս խո սութ յա նը: 
 Տե սա կան ֆի զի կա յի պրո ֆե սորն անդ րա դառ նա լով կեն դա նի 
օր գա նիզմ ե րի գե նե րի և  գե նո մի ու սում ա սի րութ յա նը՝ ներ-
կա յաց րեց ա պա գա բժշկութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը, ինչ-
պես նաև կեն սաէ թի կա յի մար տահ րա վեր նե րը:

Ն շենք, որ հայտ նի գիտ նա կա նը մեծ ներդ րում ու նի ինչ պես 
գե նո մի կա յի, այն պես էլ բիոին ֆոր մա տի կա յի, գաղտ նագր ման 
և  տե ղե կատ վա կան անվ տան գութ յան ո լոր տում: Ս տե փան 
Հ սո ւին 2017 թվա կա նին հիմ ել է «Genomic Prediction»-ը, որն 

ա պա հո վում է ա ռա ջա դեմ գե նե տի կա կան թես տա վո-
րում և  բիոին ֆոր մա տի կա՝ IVF արդ յու նա բե րութ յան 
մեջ: 2018-ին նրա լա բո րա տո րիան ստեղ ծեց ա ռա ջին 
ճշգրիտ գե նո մի կան խա տե սում ե րը, ին չը հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս բա ցա հայ տել մի շարք հի վան դութ-
յուն նե րի ռիս կե րը:

«WCIT 2019» ՏՏ ո լոր տի հա մաշ խար հա յին հա մա-
ժո ղո վի բա նա խո սը պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ-
նել դա սա խո սութ յամբ հան դես գալ ԵՊԲՀ-ում, քա նի 
որ կար ևո րում է փոր ձի փո խա նա կու մը՝ հատ կա պես 
ե րի տա սարդ նե րի հետ՝ հա մա րե լով, որ այն զար գաց-
ման լա վա գույն մի ջոցն է:

ՏԵՍԱԿԱՆՖԻԶԻԿԱՅԻՊՐՈՖԵՍՈՐ

ՍՏԵՓԱՆՀՍՈւԻՆԴԱՍԱԽՈՍԵՑ

ԳԵՆՈՄԻԵՎԿԵՆՍԱԷԹԻԿԱՅԻ

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յան կող մից ԵՊԲՀ-ում կազ-
մա կերպ վել էր հեր թա կան մի ջո ցա ռու մը, այս ան գամ, ու սա նող նե րին 
և  ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի մաս նա գետ նե րին ծա նո թաց նե լու կամ 
խո րաց նե լու քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան և  գի տա կան քննար-
կում ե րի հմտութ յուն նե րը:

 Նա խա ձեռ նութ յու նը, ո րը կոչ վում է « Հե տա զո տող նե րի ա կումբ», 
միտ ված է ոչ միայն բա րե լա վել քննա դա տա կան գի տա կան ըն թեր ցա-
նութ յան հմտութ յուն նե րը, այլև կա տա րե լա գոր ծել բժշկա կան անգ լե-
րե նը և  հեն քա յին գի տե լիք նե րը:

ԱՄՆ-ից ժա մա նած մաս նա գետ ներ Ս յու զան  Ջեր յա նը և  Դեյ վիդ 
Ե սա յա նը հան դիպ ման ըն թաց քում կիս վե ցին ի րենց գի տե լիք նե րով, 
շեշ տե լով՝ այս պի սի գի տե լիք նե րը մեծ դեր են խա ղում ա պա գա հե-
տա զո տող ներ զար գաց նե լու գոր ծում:

Ա լեր գո լոգ-ի մու նաո լոգ  Դեյ վիդ Ե սա յա նը, ով եր կար տա րի ներ 
զբաղ վել է T լիմ ֆո ցիտ նե րի ու սում ա սի րութ յամբ, ինչ պես նաև 20 
տա րի շա րու նակ բու ժա կան ար տադ րան քի նա խակ լի նի կա կան և կ լի-
նի կա կան զար գաց ման և  կար գա վոր ման փոր ձա գետ է, ներ կա նե րին 
ներ կա յաց րեց ո րո շա կի նրբութ յուն ներ, թե ինչ պես կա րե լի է քննա դա-
տա բար կար դալ հոդ ված նե րը։

«Հ րա պա րա կում ե րի քա նա կը ճնշող է: Քն նա դա տա բար մո տե-
նա լու հա մար ա ռա ջին հեր թին պետք է նկա տել ամ սագ րի ո րա կը: 
 Հիմ ա կա նում վեր նա գիրն է օգ նում պար զել, թե արդ յոք դա հե տաքր-
քիր թե մա է»,-ա սաց նա:

Ու ռուց քա բան Ս յու զան  Ջեր յա նը, ով հե տա զո տել է տար բեր հի-
վան դութ յուն ներ՝ ու ռուցք ներ, լիմ ֆո մա ներ, լեյ կե միա ներ և  ա վե լին 
քան 2 տաս նամ յակ հան դի սա նում է փոր ձա գետ դե ղա գի տութ յան և 
 կեն սա տեխ նո լո գիա յի ին դուստ րիա յում, իր հեր թին ներ կա յաց րեց 
քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան իր մո տե ցում ե րը ՝ շեշ տը դնե լով 
արդ յունք նե րի և դ րանք պատ շաճ կեր պով ներ կա յաց նե լու վրա:

 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ո լոր տով հե տաքրքր ված նե րը բազ մա թիվ 
հար ցեր ուղ ղե ցին մաս նա գետ նե րին՝ հան դի պում ա վե լի կեն դա նի և  
արդ յու նա վետ դարձ նե լով:

Ն շենք, որ Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յու նը խոս տա նում 
է, որ նման մի ջո ցա ռում ե րը լի նե լու են շա րու նա կա կան և  ու սա նող-
ներն ու օր դի նա տոր նե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան ներ կա յաց նել 
և քն նա դա տել հոդ ված ներ « Հե տա զո տող նե րի ա կումբ» հա ջորդ հան-
դի պում ե րի ըն թաց քում։

ԱՄՆ-ԻՑԺԱՄԱՆԱԾ

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

ՀԵՏԿԻՍՎԵՑԻՆՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ

ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆԻՐԵՆՑ

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՈՎ

Կրթություն



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում այ սօր բու հի ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի և 
Ա ռող ջա պա հա կան և  աշ խա տան քի տես չա կան մարմ ի ղե-
կա վար  Հա կոբ Ա վագ յա նի կող մից ստո րագր վեց հա մա գոր-
ծակ ցութ յան հու շա գիր, ո րի նպա տակն է ամ րապն դել գոր-
ծըն կե րա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը:

Բժշ կա կան ո լոր տում կար ևո րե լով ո րա կը՝ Ար մեն 
 Մու րադ յա նը նշեց, որ տես չութ յան աշ խա տաքն ուղղ ված 
է ո րա կի ա պա հով մա նը: «Ո րակն ա ռա ջին նպա տակն է 
ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի յու րա քանչ յուր գոր ծըն թա ցի հա-
մար, մաս նա վո րա պես՝ բժշկութ յան մեջ»,-հա վե լեց Ար մեն 
 Մու րադ յա նը:

Ա ռող ջա պա հա կան և  աշ խա տան քի տես չա կան մարմ ի 
ղե կա վար  Հա կոբ Ա վագ յա նը՝ ող ջու նե լով տես չա կան մարմ-
նի խոր հիր դի նիս տին ԵՊԲՀ աշ խա տա կազ մի ղե կա վար 

 Շու շան  Դա նիել յա նի՝ հա մա գոր ծակ ցե լու ա ռա ջար կութ-
յու նը, նշեց, որ դա հնա րա վո րութ յուն կտա ստու գում-
նե րի գոր ծըն թա ցը հա սա նե լի դարձ նել ինչ պես բու հի 
աշ խա տա կից նե րին, այն պես էլ՝ սո վո րող նե րին: « Շատ 
կար ևոր է գրա գետ տես չա կան մար մին ու նե նա լը: Ե թե 
խոս քը վե րա բե րում է վե րահս կո ղութ յա նը, ա պա տես չա-
կան մարմ ի աշ խա տա կից նե րը պետք է ու նե նան բարձր 
պատ րաստ վա ծութ յուն:  Վե րահս կո ղութ յուն իր կա նաց-
նող նե րը կկա տա րեն ոչ թե պատ ժե լու, այլ խնդիր նե-
րը կան խար գե լե լու գոր ծա ռույթ»-ընդգ ծեց տես չա կան 
մարմ ի ղե կա վա րը:

 Հա կոբ Ա վագ յա նի խոս քով՝ աշ խա տա կից նե րի հա մար 
նա խա տես ված են վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ 
և  սե մի նար ներ՝ ի րենց կող մից ստուգ վող կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ա վե լի շատ տե ղե կատ վութ-
յուն ու նե նա լու և  ի րա զեկ վա ծութ յու նը բարձ րաց նե լու 
հա մար, որ պես զի կա րո ղա նան ցույց տալ՝ ինչ պի սին 

պետք է լի նեն կա նո նա կար գե րը, օ րենք նե րի պա-
հանջ նե րի պահ պա նու մը և  այլն: « Կար ևո րում ենք 
ինչ պես ստու գա թեր թե րի մշակ ման հար ցում հա-
մալ սա րա նի մաս նա գետ նե րի ա ռա ջարկ ներն ու 
կար ծիք նե րը, այն պես էլ ո րա կի ա պա հով ման ծրա-
գի րը հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րից մեկ-
նար կե լու ո րո շու մը»-նշեց նա:

Ար մեն  Մու րադ յա նը, շեշ տե լով պատ րաս տա կամ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ա սաց, որ բու հի հա մար 
հստակ է ազ գան վեր աշ խա տան քի ի րա կա նա ցու-
մը՝ հա նուն ա մե նա բարձր ար ժեք նե րի, մաս նա վո-
րա պես՝ հան րա յին ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը: 
« Մեծ անհ րա ժեշ տութ յուն կա օբ յեկ տիվ, ո րակ 
փո խող գոր ծըն թաց նե րի և  ոչ թե ստու գում ե րի»,-
ա սաց ԵՊԲՀ ռեկ տո րը՝ եզ րա փա կե լով, որ ե թե 
գոր ծըն թա ցը նպաս տի ի րա կա նաց վող աշ խա-
տանք նե րի ո րա կի փո փո խութ յա նը, դա կփաս տի՝ 
կա եր կուս տեք հա մա գոր ծակ ցութ յուն:

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆԵՎ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՏԵՍՉԱԿԱՆ

ՄԱՐՄԻՆՆՈՒԵՊԲՀ-Ն

ԿՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵՆ
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒՄԵՆ

ԵՊԲՀ-ԻԵՎՀՊՄՀ-Ի

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ

 Բարձր ո րա կա վոր մամբ տիֆ լո ման կա վարժ նե րի պատ-
րաս տու մը էա կա նո րեն կախ ված է ոչ միայն ա ռար կա յի 
դա սա վանդ ման մա կար դա կից, ու սում ա կան պա րապ-
մունք նե րի տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յու նից, այլ նաև ժա-
մա նա կա կից մաս նա գի տա կան դա սագր քե րի և  ու սում ա կան 
ձեռ նարկ նե րի առ կա յութ յու նից։ Ա պա գա տիֆ լո ման կա վար-
ժի ձևա վո րու մը էա կա նո րեն կախ ված է նրանց կող մից ու-
սում ա սիր վող բժշկա ման կա վար ժա կան և  կեն սա բա նա կան 
բնույ թի ա ռար կա նե րի առ կա յութ յան հետ, ո րոնց շար քում իր 
ու րույն տեղն ու նի « Տե սո ղա կան օր գա նի ա նա տո միա, ֆի-
զիո լո գիա և  պա թո լո գիա» ու սում ա կան ձեռ նար կը։ 

 Ձեռ նար կը ստեղծ վել է եր կու բու հե րի ա ռա ջա տար մաս-
նա գետ նե րի՝ Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի աչ քի հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի վա-
րիչ Ա. Մա լա յա նի, ակ նա բու ժութ յան կլի նի կա յի ա ռա ջա տար 
մաս նա գետ Ե. Մա լա յա նի, Խ.Ա բով յա նի ան վան ՀՊՄՀ-ի 
բժշկա գի տութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր Հ.Գ րի գոր յա նի և 
 հա տուկ կրթութ յան ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սոր Ռ.Ա զար յա նի 
հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում։

Ա ռար կա յի ծրագ րին հա մա պա տաս խան շա րադր ված են 
ինչ պես տե սո ղա կան օր գա նի ա նա տո միան, ֆի զիո լո գիան, 
այն պես էլ աչ քի հի վան դութ յուն նե րին բնո րոշ բո լոր բա ժին-
նե րը, որ տեղ վեր լուծ վում են ա ռան ձին հի վան դութ յուն նե րի 
է թիո լո գիա յի, պա թո գե նե զի, կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի, 
հի վան դոււթ յան ըն թաց քի, բուժ մա նը և պ րո ֆի լակ տի կա յին 
վե րա բե րող հար ցեր, վեր լուծ ված են տե սո ղա կան օր գա նի 
փո փո խութ յուն նե րը՝ կապ ված տար բեր հի վան դութ յուն նե րի 
հետ։ 

 Ձեռ նար կը կազմ ված է 20 գլուխ նե րից, որ տեղ հի վան-
դութ յուն նե րը ներ կա յաց ված են ըստ ա նա տո միա կան տե-
ղա կայ ման և  զար գաց ման բնույ թի։  Ման րա մասն նկա րագր ված 
են աչ քի լոր ձա թա ղան թի, ար ցուն քա տար ու ղի նե րի, եղջ րա թա-
ղան թի, ոսպն յա կի, սկլե րա յի, ա նո թա թա ղան թի, ցան ցա թա ղան-
թի, ակ նա շարժ ա պա րա տի և  այլ բա ժին նե րի հի վան դութ յուն նե րը։ 
 Յու րա քանչ յուր գլուխ ա վարտ վում է ինք նաս տուգ ման հար ցե րով, 
հանձ նա րար վող գրա կա նութ յան ցան կով, իսկ գրքի վեր ջում ներ-
կա յաց ված է ըն դար ձակ բա ռա րան, որն էա կա նո րեն կնպաս տի 
նյու թի յու րաց մա նը։ Գր քում ներ կա յաց ված են յոթ տասն յա կից 
ա վել նկար ներ, ո րոն ցում ար տա ցոլ ված են աչ քի ա նա տո միա-
յին, ֆի զիո լո գիա յին վե րա բե րող նկար ներ, ինչ պես նաև տար բեր 
հի վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ դիտ վող աչ քի տար բեր մա սե րին 
բնո րոշ այն փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք հա տուկ են տվյալ հի վան-
դութ յա նը և  էա կա նո րեն կնպաս տեն տվյալ դա սըն թա ցի յու րաց մա-
նը։ Գր քի վեր ջում զե տեղ ված է ըն դար ձակ բա ցատ րա կան բա ռա-
րան, որ տեղ բեր ված են այն տեր մին նե րի բա ցատ րութ յուն նե րը , 
ո րոնք հան դի պում են տեքս տի շա րադ րան քի մեջ, ինչ պես նաև այլ 
տեր մին ներ ևս, ո րոնց ու սա նող նե րը կհան դի պեն այլ լե զու նե րով 
մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յու նից օգտ վե լիս։  Ձեռ նար կը նա-
խա տես ված է Խ.Ա բով յա նի ան վան ՀՊՄՀ-ի հա տուկ կրթութ յան 
ֆա կուլ տե տի տիֆ լո ման կա վար ժութ յուն բաժ նի ու սա նող նե րի, այդ 
ա ռար կան դա սա վան դող դա սա խո նե րի, հա տուկ դպրոց նե րի դաս-
տիա րակ նե րի, ման կա վարժ նե րի և  ըն թեր ցող լայն հա սա րա կութ-
յան հա մար։

Կրթություն



 Նեղ մաս նա գի տա ցում եր ու նե ցող պրո ֆե սոր ներ ու բժիշկ-
ներ այ ցե լե ցին  Գե ղար քու նի քի մար զի  Վար դե նիս քա ղա քի 
բուժ հաս տա տութ յուն և  անվ ճար խորհր դատ վութ յուն տրա մադ-
րե ցին շուրջ 200 քա ղա քա ցու:

 Հա յաս տա նի մար զա յին բուժ հաս տա տութ յուն նե րը նեղ մաս-
նա գի տա ցում ու նե ցող բժիշկ նե րով ա պա հո վե լու խնդի րը պահ-
պան վում է. ո րոշ մաս նա գետ նե րի դեպ քում նրանց թի վը պա-
հանջ վա ծից 3 ան գամ քիչ է:  Հենց այդ պատ ճա ռով էլ ԵՊԲՀ 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը ո րո շել է բաց դռնե րի օր 
անց կաց նել, ընդ ո րում՝ ոչ միայն  Գե ղար քու նի քի մար զում, այլև 
այլ, ան գամ սահ մա նա մերձ հա մայն քե րի ամ բու լա տո րիա նե-
րում:

 Վար դե նի սի հի վան դա նո ցում ի րա կա նաց ված խորհր դատ-
վութ յան արդ յուն քում ՝ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, հի վանդ-
ներն ու ղե գիր են ստա ցել հա մալ սա րա նա կան բժշկա կան կազ-
մա կեր պութ յուն ներ։

Ն շենք, որ  Վար դե նի սում նման մի ջո ցա ռում ի րա կա նաց-
նե լու ա ռա ջարկ ստաց վել էր ԱԺ պատ գա մա վոր  Թա գու հի 
 Թով մաս յա նից։

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆԲԺԻՇԿՆԵՐԸ

ՎԱՐԴԵՆԻՍՈՒՄԷԻՆ
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 Մենք հպարտ ենք հա մալ սա րա նա կան մեր բա նի մաց մաս նա գետ-
նե րով, ով քեր ոչ միայն կլի նի կա կան, այլև գի տա ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում, ոչ միայն  Հա յաս տա նում, այլև հայ րե-
նի քի սահ ման նե րից դուրս։  Սեպ տեմ բե րի 6-7-ին  Բել գիա յի  Գենտ քա-
ղա քում անց կաց վեց Եվ րո պա կան Ոսկ րամ ա նա յին ռա դիո լոգ նե րի 
ա սո ցիա ցիա յի կազ մա կեր պած «Արթ րիտ նե րի ճա ռա գայ թա յին ախ-
տո րո շու մը» թե մա յով հա մա ժո ղո վը, ո րը նվիր ված էր հո դե րի բոր-
բո քա յին և  ոչ բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի ա վե լի վաղ փու լե րում 
հայտ նա բեր մա նը և  դի ֆե րեն ցիալ ախ տո րոշ մա նը:

 Մի ջո ցա ռում ընդգր կում էր դա սա խո սութ յուն ներ, կլի նի կա կան 
դեպ քե րի քննար կում եր և  վար պե տութ յան դա սեր, ո րոնք անց էին 
կաց նում Եվ րո պա յի ռա դիո լո գիա յի ո լոր տի փոր ձա գետ նե րը:  Մեր եր-
կի րը այս խո շոր մի ջո ցառ մա նը ներ կա յաց րեց և կ լի նի կա կան դժվար 
դեպ քե րին նվիր ված դա սա խո սութ յուն կար դաց ԵՊԲՀ ճա ռա գայ թա-
յին ախ տո րոշ ման ամ բիո նի դա սա խոս, « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նի մի ջու կա մագ նի սա յին-ռե զո նան-
սա յին հե տա զո տութ յան բժիշկ  Մա րի նա Ա լո յա նը:

Շ նոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիա-
յի  Ռա դիո լոգ նե րի ողջ անձ նա կազ մին, ի դեմս պրո ֆե սոր  Լեն նարտ 
 Յան սի` ջերմ ըն դու նե լութ յան և  արդ յու նա վետ հան դիպ ման հա մար, 
ո րի ըն թաց քում քննարկ վե ցին նաև հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հնա րա վո րութ յուն նե րը:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆԲԺԻՇԿԸ

ԲԵԼԳԻԱՅՈՒՄՄԱՍՆԱԿՑԵՑ

ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱՅԻՈԼՈՐՏԻ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ

Կլինիկական



Ա մեն տա րի սեպ տեմ բե րի 29-ը 
նշվում է որ պես սրտի հա մաշ խար-
հա յին օր: « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա-
նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան 
կլի նի կա յի ղե կա վար  Հա մա յակ 
 Սի սակ յա նի խոս քով՝ մա հա ցութ յան 
հիմ ա կան պատ ճառ հա մար վող 
սիրտ-ա նո թա յին հի վան դութ յուն-
նե րը տա րած վա ծութ յամբ ա ռա ջին 
տե ղում են: « Սիրտ-ա նո թա յին հի-
վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման 
պատ ճառ նե րը կապ ված են մար դու 
ապ րե լա կեր պի հետ»,-նշեց բժիշ-
կը՝ ա վե լաց նե լով, որ անհ րա ժեշտ 
է վա րել ա ռողջ ապ րե լա կերպ, խու-
սա փել վնա սա կար սո վո րույթն նե-
րից, ո րոնք կա րող են ախ տա հա-
րել սիրտ-ա նո թա յին հա մա կար գը: 

 Սա կա վա շար ժութ յու նը, ծխե լը, սթրե սա յին ի րա վի ճակ նե րը, բարձ զար-
կե րա կա յին ճնշու մը, ճար պե րով ու ա ղի մեծ քա նա կութ յամբ հա րուստ 
սնուն դը նպաս տում են ա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց մա նը:

Սր տա բան  Հա մա յակ  Սի սակ յանն ընդգ ծում է՝ սիրտ, գլխու ղեղ, այլ օր-
գան ներ ար յուն մա տա կա րա րող ա նոթ նե րի և  զար կե րակ նե րի հի վան-
դութ յուն նե րը՝ ա թե րոսկ րե լո զը, հա մար վում է ա մե նա հա ճախ հան դի պող 
հի վան դութ յու նը: « Մար դիկ, ի մա նա լով, որ ու նեն ճնշման տա տա նում, 
բարձր զար կե րա կա յին ճնշում, ան տե սում են՝ մինչև հի վան դութ յան խո-
րա ցու մը»,-ա սաց ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան կլի նի կա յի 
ղե կա վա րը:

 Հա մա յակ  Սի սակ յա նի խոս քով՝ սրտի հա մաշ խար հա յին օր վան նվիր-
ված Եր ևա նի և  մար զե րի մի շարք դպրոց նե րում, բու հե րում ա ռա ջին 
ան գամ կի րա կա նաց վի ի րա զեկ ման ծրա գիր, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
կտա ար դեն վաղ հա սա կից տե ղե կաց նել սիրտ-ա նո թա յին հի վան դութ-
յուն նե րի ռիս կի գոր ծոն նե րի վեր բեր յալ՝ ա ռողջ ա նո թա յին հա մա կարգ 
պահ պա նե լու հա մար: « Սիրտ-ա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րը ե րի տա-
սար դա ցել են:  Ռիս կի գոր ծոն ներն այ սօր ար դեն առ կա են և  տա րած ված 
պա տա նե կան հա սա կում: Դպ րո ցա կան նե րի շրջա նում կա րող ենք նկա-
տել ծխա խո տի օգ տա գոր ծում, սա կա վա շար ժութ յուն, ա վե լորդ քաշ, վատ 
սննդա կարգ»,-փաս տում է բժիշ կը:

Սր տի հա մաշ խար հա յին օր վան նվիր ված մի ջո ցա ռում ե րը մեկ նար կե-
ցին սեպ տեմ բե րի 23-ին: Ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րը դա սա խո սութ յուն-
ներ կար դա ցին սիրտ-ա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման 
վե րա բեր յալ, քա ղա քա ցի նե րին կտրա մադ րեն ի րա զեկ ման թեր թիկ ներ, 
դպրոց նե րում և  բու հե րում ի րա կա նաց վե ցին ման կա վարժ նե րի զար կե-
րա կա յին ճնշման չա փում եր:

ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՌԻՍԿԻ

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՆՎԱԶԵՑՄԱՆ

ՆՊԱՏԱԿՈՎԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵՑ

ԻՐԱԶԵԿՄԱՆԾՐԱԳԻՐ
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« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րը հյու-
րըն կա լել էր  Տե խա սի բժշկա կան կենտ րո նի ռա դիո լոգ, 
ԵՊԲՀ այ ցե լու-պրո ֆե սոր Ար մեն  Քո չար յա նին:  Վեր ջինս 
հան դի պեց բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի 
հետ՝ կիս վե լով իր հա րուստ փոր ձով:

 Նա ու սա նող նե րին ման րա մասն ներ կա յաց րեց մի 
շարք նրբութ յուն ներ ՝ ռա դիո լո գի աշ խա տան քի և  անվ-
տան գութ յան կա նոն նե րի հետ կապ ված:

Պ րո ֆե սո րը տպա վոր ված էր հի վան դա նոց իր այ ցով, 
ինչ պես նաև՝ ու սա նող նե րի կող մից հնչեց ված հար ցե-
րով:

Շր ջե լով « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի-
րում՝ Ար մեն  Քո չար յա նը ծա նո թա ցավ MRT սար քա վոր-
ման աշ խա տանք նե րին՝ հույս հայտ նե լով ա ռա ջի կա յում 
հա մա գոր ծակ ցութ յան եզ րեր գտնել եր կու հի վան դա-
նոց նե րի միջև:

 Նա պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց աշ խա տել 
ԵՊԲՀ-ի և « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա-
լի րի հետ:

ԱՅՑԵԼՈՒՊՐՈՖԵՍՈՐ

ԱՐՄԵՆՔՈՉԱՐՅԱՆԸ«ՀԵՐԱՑԻ»

ԹԻՎ1ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ

ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄԷՐ

ՀԱՅԴԵԼԲԵՐԳԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԸ՝ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ

 Մի քա յել յան հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցը հոկ-
տեմ բե րի 4-ից հյու րըն կա լել էր  Հայ դել բեր գի հա մալ սա-
րա նի թո րա կալ վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի պրո ֆե սոր 
 Հենդ րիկ  Դիե նե ման նին և  ա ռա ջա տար թո րա կալ (թո քա-
յին/ կրծքա յին) վի րա բույժ  Պե տեր  Ռեի մե ռին:

Հոկ տեմ բե րի 5-ին կազ մա կերպ ված կլոր սե ղան-
քննարկ ման ժա մա նակ պրո ֆե սոր նե րը կիս վե ցին ի րենց 
մաս նա գի տա կան փոր ձով՝ նշե լով, որ ու րախ կլի նեն հայ 
բժիշկ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շա րու նա կել: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում հյու րե րը հի վան դա նո ցի ա ռա-
ջա տար մաս նա գետ նե րի հետ անց կաց րին հարց ու պա-
տաս խան, տե ղի ու նե ցավ արդ յու նա վետ քննար կում: 
 Գոր ծըն կեր նե րը պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բե րե ցին 
բարդ դեպ քե րում կապ հաս տա տել գեր մա նա ցի մաս նա-
գետ նե րի հետ:

Ն շենք, որ գեր մա նա ցի պրո ֆե սոր նե րը մինչև հոկ-
տեմ բե րի 10-ը անց կաց րին խորհր դատ վութ յուն ներ և 
 մաս նակ ցե ցին վի րա հա տութ յուն նե րի:

Կլինիկական



«Ա ջակ ցութ յուն վի րա վոր զին վոր նե րին և  զին վո րա կան  
հաշ ման դամ ե րին» բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յու նում հեր թա կան բու ժում երս ըն դու նե-
լիս ու շադ րութ յունս սևեռ վեց թես տա վո րում անց նող տա-
րեց այ ցե լու ի  վրա, ո րի բա ռու բա նից  զգաց վում էր ոչ հա-
յաս տան ցի լի նե լը:

-Ա մե րի կա հա՞յ եք,- հարց րի:
- Հա մար յա,- պա տաս խա նեց  նա՝ պար զե լով ա ջը: 

- Ծա նո թա նանք,  Ռա ֆա յել  Դար բին յան: Եր ևա նի կենտ րո նում 
ծնված- մե ծա ցած տղա եմ, դեպ քե րի բե րու մով ԱՄՆ մեկ նե-
ցի, հե տո՝ Ֆ րան սիա: 2017 թվա կա նին յո թա նա սունս լրա ցավ 
և  ին սուլտ տա րա, բուժ վե ցի Ֆ րան սիա յի լա վա գույն կլի նի կա-
նե րում, մի լիոն ներ ծախ սե ցի, բայց, ինչ պես տես նում եք, ձախ 
վեր ջույթ ներս  գրե թե չեն աշ խա տում: Բ ժիշկս  անց յալ տա րի 
ե ղել էր  Հա յաս տա նում, այ ցե լել այս կենտ րոն և  ինձ խոր հուրդ 
տվեց բու ժու մը շա րու նա կել այս տեղ՝ մատ չե լի և  արդ յու նա-
վետ:

-Բ ժիշ կը հա՞յ է:
-Ոչ, ֆրան սիա ցի է և  զար մա ցած էր, որ  Հա յաս տա նի նման 

փոքր երկ րում այս պի սի բարձ րա կարգ վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րոն  կա: Այս տեղ ա մեն ինչն է հրա շա լի՝ թե ու շա դիր 
ու գի տակ բու ժանձ նա կազ մը, թե բժշկա գի տութ յան  վեր ջին 
նվա ճում ե րով հա գե ցած  բժշկա կան սար քա վո րում երն ու 
վար ժա սար քե րը: Աչք շո յող մաք րութ յուն է ա մե նու րեք, կար-
գու կա նոն: Ես այս տեղ բուժ վում եմ վճա րո վի հի մունք նե րով, 
բայց  բո լոր զին վոր ներն ու սպա նե րը, թո շա կի ան ցած զին-
հաշ ման դամ ե րը բուժ վում են բա ցա ռա պես անվ ճար: Ե րեկ 
ե ղա կենտ րո նի ճա շա րա նում:  Չեմ չա փա զանց նում, շատ ռես-
տո րան ներ կե րա զեին այս պի սի ճա շա ցանկ ու սպա սար կում 
ու նե նալ:  Բայց կար ևո րը սա չէ, -շա րու նա կում է  Ռա ֆա յել 
 Դար բին յա նը.- պետք է տես նել, թե աշ խա տա կից նե րը ինչ պի-
սի պատ րաս տա կա մութ յամբ ու հո գա տա րութ յամբ են կե րակ-
րում վի րա վո րում ստա ցած ԱՅՍՏԵՂ ԶԻՆՎՈՐՆ ԱՍՏՎԱԾ 
Էու ինք նու րույն այդ գոր ծա ռույ թից զրկված զին վոր նե րին: 
 Միայն հա րա զատ մայրն է ու նակ իր ան չա փա հաս զա վա-
կին այդ պես փայ փա յել ու կե րակ րել:  Մի խոս քով, այս կենտ-
րո նում զին վորն Աստ ված է: Եվ դա չէ՞,արդ յոք, մեր բա նա կի 
հաղ թա նակ նե րի նա խա պայ ման նե րից մե կը: Իմ հար ևան 
սեն յա կում է 2016թ. ապ րիլ յան քա ռօր յա յի մաս նա կից ծանր 
վի րա վո րում ստա ցած նե րից  մե կը՝ Ա վե տիս  Զար գար յա նը: 

Ըն կեր նե րը պատ մե ցին, որ զին վո րա կան հոս պի տա լում հույս 
չեն ու նե ցել փրկե լու նրա կյան քը: Իսկ ա հա, հոս պի տա լի  և  
այս կենտ րո նի բժիշկ նե րի ան դուլ ջան քե րով նա  ոչ միայն 
փրկվել ու ինք նու րույն է հո գում իր կեն ցա ղա յին բո լոր հար ցե-
րը, այլև շախ մատ է խա ղում ու հաղ թում կենտ րո նում բուժ վող  
ըն կեր նե րին  ու նաև աշ խա տա կից նե րին: Ինձ հա ճե լիո րեն 
զար մաց րեց կի նե զիո թե րա պևտ  Դա վիթ  Պար յա նը, որն, ինչ-
պես պարզ վեց, կանգ նած է ե ղել այս կենտ րո նը հիմ ադ րե լու 
ա կունք նե րում, և  հայ րե նա սեր ե րի տա սարդ նե րի՝  Հայ կու հի 
 Մի նաս յա նի,  Թուխ մա նուկ Մկրտչ յա նի,  Դա վիթ Ար սեն յա նի  
հետ  ձեռք-ձեռ քի տված հա սել են այս կենտ րոնն ստեղ ծե լու 
տես լա կանն ի րա կան դարձ նե լուն:   Հայ րե նա սի րա կան այս 
նա խա ձեռ նութ յա նը հա վա նութ յուն է տվել և  ըստ ա մե նայ-
նի օգ նե լու պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել  այն օ րե րին 
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար, իսկ այ սօր բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ո րը ոչ միայն  
կենտ րո նի տա րածքն է տրա մադ րել, այլև անհ րա ժեշտ  սար-
քա վո րում եր, ֆի նան սա վո րում և  այժմ էլ իր ա մե նօր յա հո-
գա տա րութ յամբ ու խոր հուրդ նե րով  նպաս տում է հի վանդ-
նե րի ա րագ ա պա քին մանն ու կյանք վե րա դառ նա լուն: Այս 
կենտ րո նում չկա մե կը, ո րի մա սին կա րե լի է  անն պաստ խոս-

քեր ա սել,- շա րու նա կում է ֆրան սա հայ զրու ցա կիցս: -Ե րեկ 
հան դի պե ցի իմ հին ծա նո թին՝ Ա վիկ Ի սա հակ յա նին: Ա ռող-
ջա կան խնդիր ներ ու նի, և  ա սեղ նա բու ժութ յուն ու է լեկտ րա-
ֆո րեզ նշա նա կե լով խոր հուրդ են տվել դի մել այս տե ղի ա սեղ-
նա բույժ  Հաս միկ  Թուն յա նին և  է լեկտ րա ֆո րե զիստ  Ա նա հիտ 
 Կի րա կոս յա նին: Ա սել է թե՝ այս տե ղի բժիշկ նե րին ճա նա չում 
ու գնա հա տում են ամ բողջ հան րա պե տութ յու նում:  Բ ժիշկ ներ 
 Գո հար  Բա դաս յանն ու  Լու սի նե  Պո ղոս յա նը ոչ միայն ճշգրիտ 
նշա նա կում եր են ա նում, այլև հետ ևում են դրանց ի րա գործ-
մանն ու արդ յու նա վե տութ յա նը:  Հետ ևում են ոչ թե պարտ քը 
կա տա րե լու հա մար, այլ, ինչ պես ա մե նու րեք այս կենտ րո նում, 
հո գա տա րութ յամբ և  հա րա զա տի ջեր մութ յամբ:  Միով բա-
նիվ,- եզ րա փա կում է  խոս քը  Ռա ֆա յել  Դար բին յա նը,- այս-
տեղ ինձ և մ յուս նե րին բու ժում են ոչ միայն ֆի զիո թե րապև-
տիկ  վար ժութ յուն նե րով  ու մյուս նշա նա կում ե րով, այլև 
ժպի տով, ջեր մութ յամբ ու հա րա զատ մթնո լոր տով: Ես ու րախ 
եմ, որ մեր երկ րում այս պի սի բուժ հաս տա տութ յուն կա:  Շ նոր-
հա կա լութ յուն, հայ րե նա կից ներ:

ԱՍՔԱՆԱԶ  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ԱՅՍՏԵՂԶԻՆՎՈՐՆԱՍՏՎԱԾԷ

ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Հայ զինվոր» 
պարբերականում տպագրված՝ «Զինվորն այստեղ Աստված է» 

վերնագրով հարցազրույցը արվել է ֆրանսաբնակ Ռաֆայել Դարբինյանի 
հետ, ով բուժվում է Հայ զինվորի տանը: Հոդվածի արտատպությունը 

նպատակ ունի ընթերցողի ուշադրությունը սևեռել մեր կենտրոնի
 մասին օտարերկրացու կարծիքի վրա:
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 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո-
նի գրա դա րա նում տե ղի ու նե ցավ ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նա խա գահ  Վա հան Արծ րու նու ղե կա վա րութ յամբ 
գոր ծող ա կում բի  հեր թա կան մի ջո ցա ռու մը:

« Զին վո րի տա նը», մի ջո ցառ ման շրջա նա կում, բա ցա ռիկ 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց հան դի պել կա նա դա հայ հո գե-
բույժ  Ռի տա  Գու յում ճեա նին, նրա կող մից լսել  Կո մի տա սի 
ամ բողջ կյան քի հո գե վեր լու ծութ յու նը:

Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին հո գե բան ներ, ե րա ժիշտ ներ, հո-
գե բույժ ներ, նկա րիչ ներ, ե րաժշ տա գետ ներ, գիտ նա կան ներ, 
բժիշկ ներ և  այլ հյու րեր, ով քեր բազ մա թիվ հար ցադ րում ե րով 
և  մեջ բե րում ե րով ամ բող ջաց րին բա նա խո սութ յան թե ման: 
Ն շենք, որ ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ  Ռի տա  Գու յում ճեա նը որ պես 
հո գե բույժ մաս նա գի տա ցել է  Մոն րեա լի  Մաք- Գիլ հա մալ սա-
րա նում և  այն տեղ ար դեն 35 տա րի դա սա վան դում է:

 Նա «Ե ռա պա տում», « Խե լա գա րութ յան ա կունք նե-
րում.  Կո մի տաս, հայ կուռ քի դի ման կա րը», «Օ րագ րա-
յին գրա ռում եր  Հա յաս տան կա տա րած ուղ ևո րութ յան 
մա սին» և  մի շարք գրքե րի հե ղի նակ է:

«ԶԻՆՎՈՐԻՏԱՆ»ՀԵՐԹԱԿԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆԸՄԱՍՆԱԿՑՈՒՄ

ԷՐԿԱՆԱԴԱՀԱՅՀՈԳԵԲՈՒՅԺ

ՌԻՏԱԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԸ

Կլինիկական



ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի և Ար ցա խի 
 Հան րա պե տա կան բժշկա կան կենտ րո նի տնօ րեն 
 Կա րեն  Բա զի յանն Ար ցա խի հե րոս  Ռո բերտ Ա բաջ-
յա նի ա նու նը կրող լսա րա նում ստո րագ րե ցին կրթա-
կան-կլի նի կա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին 
հու շա գիր: Ար ցա խի  Հան րա պե տա կան բժշկա կան 
կենտ րո նը ստա ցավ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նո ցի կար գա վի ճակ, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա կլի-
նի կա կան պրակ տի կա յի հիմ քի վրա կազ մա կեր պել 
բազ մա բա ղադ րիչ բժշկա կան կրթութ յան՝ ո րակ յալ 
բժիշկ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման նպա տա կով: 
Ա ռաջ նորդ վե լով եր կու հան րա պե տութ յուն նե րի ա ռող-
ջա պա հա կան, կրթա կան ո լորտ նե րում հա մա գոր ծակ-
ցութ յան սկզբունք նե րով՝ կող մե րը պայ մա նա վոր վե ցին 
հա մա գոր ծակ ցել՝ կլի նի կա կան պրակ տի կա յի հիմ քով 
բժշկա կան կրթութ յան ո լորտ նե րում, ո րո շա կի մաս նա-

գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րով ըն դուն ված կլի նի կա-
կան և կր թա կան չա փո րո շիչ նե րով:

Ար ցա խի ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ա րա յիկ 
 Բաղր յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ստեղծ ված 
հնա րա վո րութ յան հա մար, կար ևո րե լով Ար ցա խում 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց ու նե նա լու անհ-
րա ժեշ տութ յու նը: « Փաս տում եմ, որ մեր անվ տան-
գութ յան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից մե կը նաև 
ա ռող ջա պա հութ յան ո լորտն է: Ա ռողջ ազգ ու նե-
նա լու հա մար մեր հա մա կար գում անհ րա ժեշտ են 
բարձ րա կարգ բժիշկ ներ»,-ա սաց նա՝ ա վե լաց նե լով, 
որ ԵՊԲՀ-ի հետ հու շա գի րը հնա րա վո րութ յուն կտա 
այդ նպա տակ ներն ի րա կա նութ յուն դարձ նել:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ 
հա մալ սա րա նի կող մից այս պի սի հա մա գոր-
ծակ ցութ յուն ա ռա ջին ան գամ է ի րա կա նաց վում: 

«Ս տե փա նա կեր տի ար դիա կան բժշկա կան կենտ րո նը ստա ցավ հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի կար գա վի ճակ և հ նա րա վո րութ-
յուն ու նի ինչ պես ար ցախ ցի ու սա նող նե րի, այն պես էլ այլ երկր նե րից 
ԵՊԲՀ-ում սո վո րող նե րի հա մար ի րա կա նաց նել կրթա կան ծրագ րեր»-
ա սաց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ հա վե լե լով, որ  Հա յաս տա նի և Ար ցա խի գի-
տա կան և կ լի նի կա կան հատ ված նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը վա ղուց 
ի րա կա նութ յուն է:

ՀՈՒՇԱԳՐՈՎՀԱՍՏԱՏՎԵՑ

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ

ԲԺՇԿԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆԸ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ԴԱՐՁՆԵԼՈՒՈՐՈՇՈՒՄԸ
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« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լի րում բաց վեց «Ան հե տաձ գե լի բու-
ժօգ նութ յան» բա ժան մուն քը՝ գլխա վոր բժիշկ Ա րեն 
 Բաբ լում յա նի և Ար ցա խի  Հան րա պե տա կան բժշկա-
կան կենտ րո նի տնօ րեն  Կա րեն  Բա զի յա նի մաս նակ-
ցութ յամբ: ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը, 
բու ժանձ նա կազ մը ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի 
և Ար ցա խի ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ա րա յիկ 
 Բաղր յա նի գլխա վո րութ յամբ շրջե ցին ամ բող ջո վին 
է լեկտ րո նա յին հաշ վառ մամբ գոր ծող նո րա բաց բա-
ժան մուն քում, ծա նո թա ցան ստեղծ ված պայ ման նե րին:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, կար ևո րե լով 
բա ժան մուն քի ստեղծ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, նշեց, 
որ նա խորդ տար վա հա մե մատ մոտ 50-ով ա վե լա ցել 
է շտա պօգ նութ յան կան չե րի թի վը: Ն րա խոս քով՝ հաշ-
վի առ նե լով հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ծա-
րա բեռն վա ծութ յու նը՝ ո րո շում կա յաց վեց 
ընդ լայ նել հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ վե րա-
կեն դա նաց ման բա ժան մուն քի ծան րա-
բեռն վա ծութ յու նից խու սա փե լու հա մար: 
« Նախ կի նում հի վան դա նո ցը մյուս մաս-
նա շեն քի հետ միա նում էր միայն երկ րորդ 
հար կով՝ ա ռա ջաց նե լով դժվա րութ յուն ներ: 
Այ սօր լուծ վեց կար ևո րա գույն խնդիր. հի-
վան դա նո ցի եր կու մաս նա շեն քե րը ամ-
բող ջութ յամբ միա ցան»,- ընդգ ծեց Ար մեն 
 Մու րադ յա նը:

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում բա րե փո-
խում ե րը շա րու նակ վում են:  Դա հնա րա-
վո րութ յուն կտա բարձ րաց նել բժշկա կան 
սպա սարկ ման մա կար դա կը:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԸՆՈՐ՝

«ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ»

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՈՒՆԻ

Կլինիկական



ԵՊԲՀ-ն, կար ևո րե լով մի ջազ գայ նաց ման իր 
ծրագ րե րը, շա րու նա կում է տար բեր երկր նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղ-
ծել, ին չը թույլ կտա ա վե լի զար գաց նել թե՛ ընդ հա-
նուր բժշկութ յու նը, թե՛ ռազ մաբժշ կա կան կրթութ յու-
նը: 

Օ րերս Վ րաս տա նի զին ված ու ժե րի գլխա վոր 
շտա բի ռազ մաբժշ կա կան վար չութ յան պատ վի-
րա կութ յու նը այ ցե լել էր բժշկա կան հա մալ սա րան՝ 
ծա նո թա նա լու ռազ մաբժշ կութ յան ֆա կուլ տե տի 
գոր ծու նեութ յա նը, կրթա կան ծրագ րե րին և հ նա րա-
վո րութ յուն նե րին:

ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ 
 Վար դան  Ծա տուր յա նի գլխա վո րութ յամբ պատ-
վի րա կութ յան ան դամ ե րը շրջե ցին հա մալ սա րա-
նում, ե ղան սի մու լիա ցիոն կենտ րո նում, այ ցե լե-
ցին  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րոն: 

 Վար դան  Ծա տուր յա նը, կար ևո րե լով պատ վի րա-
կութ յան այ ցը, հույս հայտ նեց, որ նման հան դի պում-
նե րը կլի նեն շա րու նա կա կան: 

« Պատ վի րա կութ յան այ ցը հնա րա վո րութ յուն կտա 
ա ռա ջի կա յում հա մա գոր ծակ ցութ յան հստակ եզ-
րագ ծեր սահ մա նել, ինչ պես ե ղավ  Ղա զախս տա նի 
հան րա պե տութ յան հետ. ներ կա յումս նրանց կուր-
սանտ նե րը կանգ նած են մեր կուր սանտ նե րի կող-
քին, նրանց շար քե րում»,-հա վե լեց նա:

ՎՐԱՍՏԱՆԻ

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ըն դու նել է 
Հնդ կաս տա նի նո րան շա նակ դես պան  Կի շան  Դան 
 Դևա լին: 

Շ նոր հա վո րե լով նշա նակ ման կա պակ ցութ յամբ` 
ռեկ տո րը դես պա նին մաղ թեց բեղմ ա վոր ու արդ յու-
նա վետ աշ խա տանք և  հա ջո ղութ յուն ներ՝ կար ևոր և 
 պա տաս խա նա տու գոր ծում:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում, ռեկ տորն ընդգ ծեց, որ 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում այ սօր կրթութ յուն ստա-
ցող ա վե լի քան 900 հնդիկ ու սա նող նե րի ինչ պես 
ա ռա ջա դի մութ յու նը, այն պես էլ կար գա պա հա կան ու 
կե ցութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րը բու հի ա մե նօր յա 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում են: «Ար դեն 3 տաս նամ-
յակ է, ինչ ԵՊԲՀ-ն Հնդ կաս տա նի հա մար պատ րաս-
տում է բժիշկ մաս նա գետ ներ, ո րոնք այ սօր աշ խա-
տում են ոչ միայն Հնդ կաս տա նի, այլև աշ խար հի 
հե ղի նա կա վոր բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րում»,-ընդգ ծեց ռեկ տո րը:

Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ ԵՊԲՀ-ի գլխա վոր խնդիրն 
է պատ րաս տել այն պի սի բժիշկ ներ, ո րոնք մրցու նակ կլի-
նեն ամ բողջ աշ խար հում:  Հաշ վի առ նե լով այս հանգ ման-
քը՝ աշ խա տանք ներ են տար վում բժշկա կան կրթութ յան 
հա մա կար գը խստաց նե լու ուղ ղութ յամբ: ԵՊԲՀ ռեկ տո րը 
նո րան շա նակ դես պա նին հան գա մա նա լից ներ կա յաց րեց 
այն քայ լե րը, ո րոնք բուհն այլ պա տաս խա նա տու մար մին-
նե րի հետ ի րա կա նաց նում է հնդիկ ու սա նող նե րի ու սում-
նա ռութ յունն էլ ա վե լի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու հա-
մար:

 Բու հի ղե կա վա րութ յու նը նո րան շա նակ դես պա նին տե-
ղե կաց րեց նաև, որ հնդիկ ու սա նող նե րին հնա րա վո րութ-
յուն է ըն ձեռ վել հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լիր նե րում կա մա վո րա կան աշ խա տանք ի րա կա-
նաց նել, ինչ պես նաև՝ ԵՊԲՀ-ի կող մից կազ մա կերպ վել 
են անվ ճար դա սըն թաց ներ այն ա ռար կա նե րից, ո րոն ցից 
հնդիկ սո վո րող ներն ու նե ցել են դժվա րութ յուն ներ ու-
սում ա ռութ յան ըն թաց քում:

ՀՀ-ում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր դես-
պան  Կի շան  Դան Դ ևա լը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց 
բու հի ղե կա վա րութ յա նը՝ կա տար ված աշ խա տան քի 
հա մար և  պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց շա րու նա-
կել հա մա տեղ ու ժե րով քննար կել ու լու ծել հնդիկ ու սա-
նող նե րի հետ կապ ված ցան կա ցած խնդիր:  Ռեկ տո րը 
դես պա նին ա ռա ջար կեց պե տա կան քննութ յուն նե րի 
հանձ նա ժո ղո վում հնա րա վո րութ յան դեպ քում ներգ-
րա վել նաև Հնդ կաս տա նի «Հն դիկ բժիշկ նե րի խորհր-
դի» ազ գա յին քննա կան կենտ րո նի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տար վեց 
նաև ԵՊԲՀ-ում ստեղծ վող շրջա նա վարտ նե րի ա կում-
բի աշ խա տանք նե րին ԵՊԲՀ հնդիկ ու սա նող նե րի 
միութ յան ակ տիվ մաս նակ ցութ յան հար ցին:

ՌԵԿՏՈՐՆԸՆԴՈՒՆԵՑ

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ

ԴԵՍՊԱՆԻՆ

ԵՊԲՀ հյուրեր



Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի օ րի դի նա տոր ներն ու 
բարձր կուր սե րի ու սա նող ներ հան դի պե ցին ար տերկ րից բա-
րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով  Հա յաս տան ժա մա նած հայ և  
օ տա րերկ րա ցի բժիշկ նե րին:

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Լա զար Ե սա յա նի 
խոս քով՝ ԱՄՆ-ի Ֆ րեզ նո քա ղա քի հյու պա տո սութ յան ա ջակ-
ցութ յամբ ար դեն հին գե րորդ տա րին՝ է  Հա յաս տա նում և Ար-
ցա խում կազ մա կեր պում են բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում եր, 
ո րոնց մաս նա կից նե րի մեծ մասն օ տա րերկ րա ցի բժիշկ ներ 
են: «Ա մեն տա րի 50-ից 60 տար բեր ուղ ղութ յուն նե րի բժիշկ-
մաս նա գետ ներ՝ ըստ ան հար ժեշ տութ յան, սար քա վո րում եր 
և  մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յուն են ցու ցա բե րում հայ ժո-
ղովր դին՝ մեկ շա բաթ  Հա յաս տա նի մար զե րում, և  նույն քան 
էլ՝ Ար ցա խում»,- ա սաց դե կանն՝ ա վե լաց նե լով, որ տա րի ներ 
շա րու նակ այս նա խա ձեռ նութ յունն անց է կաց վում բարձր մա-
կար դա կով:

 Լա զար Ե սա յա նը նշեց, որ ար տերկ րից ժա մա նած մաս նա-
գետ նե րին՝ որ պես օգ նա կան ներ, կցվում են ԵՊԲՀ կլի նի կա-
կան օր դի նա տոր նե րը: « Դա սո վո րող նե րին հնա րա վո րութ յուն 
է ըն ձե ռում ձեռք բե րել փորձ՝ տար բեր ի րա վի ճակ նե րում աշ-
խա տե լու հա մար»,-ընդգ ծեց նա:

 Ներ կա յաց նե լով Ֆ րեզ նո յի հա մալ սա րա նի ա տամ ա բու ժա-
կան դպրո ցի դե կա նին՝  Լա զար Ե սա յա նը տե ղե կաց րեց, որ 
պար բե րա բար քննարկ վում են հա մալ սա րան նե րի կրթա կան 
ծրագ րե րի շրջա նա կում հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե-
րը, ինչ պես նաև նպա տակ կա մշա կել հա մա տեղ փո խա նակ-
ման ծրագ րեր:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԾՀԱՅԵՎ

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻԲԺԻՇԿՆԵՐԻՀԵՏ
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հան դի պում ու-
նե ցավ բժշկութ յան և  դե ղա գոր ծութ յան պրո ֆե սոր, 
ա մե րի կա հայ ան վա նի բժիշկ  Ջոն  Բի լե զիկ յա նի և 
Օս տեո պո րո զի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա-
գահ  Վար տա  Բա բալ յա նի հետ:

ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր  Ջոն  Բի լե զիկ յա նի բժշկա-
կան հա մալ սա րան այ ցի նպա տակն էր ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նի հետ քննար կել ու սա նող նե րի հետ 
ա ռա ջի կա յում նա խա տես ված աշ խա տանք նե րի ուղ-
ղութ յուն նե րը:

 Կար ևո րե լով հա մա գոր ծակ ցութ յան անհ րա ժեշ-
տութ յու նը՝ հան դիպ ման ըն թաց քում ներ կա նե րը ձեռք 
բե րե ցին պայ մա նա վոր վա ծութ յուն՝ ԵՊԲՀ 100-ամ յա-
կին նվիր ված մի ջո ցա ռում ե րի շար քում նե րա ռել օս-
տեո պո րո զին և  էն դոկ րի նա լո գիա յին նվիր ված հա-
մա ժո ղովն ե րի անց կաց ման հար ցե րը:

ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր  Ջոն  Բի լե զիկ յա նը պատ-
րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց հան րա յին ա ռող ջա պա-
հութ յան տե սանկ յու նից կազ մա կեր պել օս տեո պո-
րո զի և  էն դոկ րի նա լո գիա կան հի վան դութ յուն նե րի 
կան խար գել մա նը նվիր ված դա սըն թաց ներ՝ ԵՊԲՀ 
սո վո րող նե րի հա մար:

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅՊՐՈՖԵՍՈՐՋՈՆ

ԲԻԼԵԶԻԿՅԱՆԸՆԱԽԱՁԵՌՆԵԼԷ

ՕՍՏԵՈՊՈՐՈԶԻՆԵՎ

ԷՆԴՈԿՐԻՆԱԼՈԳԻԱՅԻՆ

ՆՎԻՐՎԱԾՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ՝

ԵՊԲՀ100-ԱՄՅԱԿԻՆԸՆԴԱՌԱՋ

ԵՊԲՀ հյուրեր



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում վե րա բաց վեց բու հի խորհր դա նի շե րից մե կը՝ 
4-րդ լ սա րա նը: 

ԵՊԲՀ գի տա կան խոր հուրդն ար տա հերթ նիս տում ո րո-
շեց՝ բժշկա կան կրթութ յան զար գաց ման, ա ռող ջա պա հութ-
յան ո լոր տում մեծ ներդր ման և  ա վան դի հա մար Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի թիվ 4 լսա րանն ան վա նա կո չել բու հի 
նախ կին ռեկ տոր, ա կա դե մի կոս Է միլ  Գաբ րիել յա նի ա նու նով:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ թեև լսա րա նը 
թվով 4-րդն  է, բայց յու րա քանչ յուր հա մալ սա րա նա կա նի՝ հատ-
կա պես տա րի քով շրջա նա վարտ նե րի հա մար այն ա ռա ջինն է, 
քա նի որ այս լսա րա նի հետ են կապ ված ու սա նո ղա կան լա-
վա գույն տա րի նե րը, ե րի տա սար դութ յու նը, հի շո ղութ յուն ներն 

ու սու ցիչ նե րի մա սին: « Վե րա կա ռուց ված 
լսա րա նը կոչ է, սրտա բաց հար վեր մեր 
լա վա գույն շրջա նա վարտ նե րին՝ մաս-
նա կի ցը դառ նա լու հա մալ սա րա նա շի-
նութ յա նը»,- նշեց ռեկ տո րը՝ ող ջու նե-
լով ա մե րի կաբ նակ հայտ նի բժիշկ ներ 
 Հա րութ յուն  Հով հան նիս յա նին և  Կա րի նե 
 Գաբ րիել յա նին, ո րոնց հո վա նա վո րութ-
յամբ են ի րա կա նաց վել լսա րա նի վե րա-
նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը:

 Կա րի նե  Գաբ րիել յանն Է միլ 
 Գաբ րիել յա նի դուստրն է։ ԵՊԲՀ շրջա-
նա վարտ ա մու սին նե րը հայ րե նի քի սահ-
ման նե րից դուրս հա ջող ված մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում։ 
«Հ պարտ եմ, որ այս լսա րա նը վե րա բաց-
վում է իմ պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում, 
հպարտ եմ, որ վե րա կա ռուց մա նը, շի նա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րին մաս նակ-
ցել եմ նաև ես՝ ու նե նա լով ու սա նող նե րի 

ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎԱԾ4-ՐԴ

ԼՍԱՐԱՆԸԿԿՐԻԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ
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ա ջակ ցութ յու նը:  Սա կրթօ ջա խը սի րե լու լա վա գույն օ րի նակ 
է՝ սի րել ու սու ցիչ նե րին ու հայ րե նի քը, և  ու նե նալ պայ ծառ 
ա պա գա»,- հա վե լեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ շեշ տե լով, որ հա-
մալ սա րա նա շի նութ յու նը ԵՊԲՀ-ում ա մե նօր յա աշ խա տանք 
է:

Ակ նա վի րա բույժ  Կա րի նե  Գաբ րել յա նի խոս քով՝ կյան-
քի ա ռա ջին փու լը՝ ու սա նո ղա կան տա րի ներն իր և  ա մուս-
նու հա մար ան հոգ էին, երկ րորդ փու լում՝ հայ րե նի քից հե-
ռու սկսվել են ի րա կան դժվա րութ յուն նե րը, երբ պետք էր 
հաղ թա հա րել օ տա րութ յու նը, մաս նա գի տա կան 
ո լոր տում կա յա նա լու խո չըն դոտ նե րը: «Ե կավ այն 
օ րը, երբ մենք ա մուր կանգ նե ցինք մեր ոտ քե րի 
վրա:  Հետ նա յե լով կա րող եմ ա սել, որ այդ ա մուր 
հիմ քե րը դրվել են այս պա տե րի ներ քո: Այս ա մե-
նը գի տակ ցե լով՝ յու րա քանչ յու րի մոտ վաղ թե ուշ 
արթ նա նում է հայ րե նիք վե րա դառ նա լու և  այն տեղ 
փոք րիկ ներդ րում ու նե նա լու ցան կութ յու նը»,-ա սաց 
նա՝ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով յու րա քանչ յու-
րին, ով մաս նակ ցել է լսա րա նի վե րա կա ռուց ման 
աշ խա տանք նե րին:

 Գի տա կան խորհր դի ար տա հերթ նիս տին, ո րը կա-
յա ցավ հենց 4-րդ լ սա րա նում, լսա րա նի վե րա բաց-
ման և  ան վա նա կոչ ման ա ռի թով ցու ցադր վեց ֆիլմ՝ 
ներ կա յաց նե լով 14 տա րի շա րու նակ  Հա յաս տա նի 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը ղե կա վա րած, 
ա կա նա վոր բժիշկ-գիտ նա կան Է միլ  Գաբ րիել յա նի ան-
ցած ու ղին: Ար մեն  Մու րադ յա նը եզ րա փա կե լով գի տա կան 
խորհր դի նիս տը՝ նշեց, որ Է միլ  Գաբ րիել յանն ու սու ցիչ 
էր, մարդ, ով ստեղ ծել է այ սօր վա ա ռող ջա պա հա կան հա-
մա կար գը՝ թող նե լով մեծ դպրոց, ուր հնա րա վո րութ յուն է 
ստեղծ վել ա մե նա ժա մա նա կա կից մո տե ցում ե րով պատ-
րաս տել բժիշկ ներ, ինչ պես նաև սե րունդ, ո րը հայ րե նի քից 
հե ռու իր համ բա վով բարձր է պա հում ԵՊԲՀ-ի պա տի վը՝ 
կրե լով « Հե րա ցի» շրջա նա վարտ բարձր կո չու մը:

Իրադարձություն



 Սեպ տեմ բե րի 10-ը ինք նաս պա նութ յուն նե րի կան խար գել ման 
մի ջազ գա յին օրն էր: ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րանն իր 
նոր` «Օ րա ցույց» խո րագ րով ծրագ րի շրջա նակ նե րում հան դես 
ե կավ ինք նաս պա նութ յուն նե րի կան խար գել մա նը նվիր ված մի-
ջո ցառ մամբ: 

Ն շենք, որ «Օ րա ցույց» խո րագ րով ծրա գի րը հնա րա վո րու թուն 
կըն ձե ռի ու սում ա կան տար վա ըն թաց քում ծա նո թա նալ ա մե-
նա տար բեր մի ջազ գա յին և  հի շար ժան օ րե րի և  ի րա դար ձութ-
յուն նե րի՝ հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լով մաս նակ ցել զա նա զան 
մի ջո ցա ռում ե րի։ 

ԵՊԲՀ հո գե բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս, հո գե բա նա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ, դա տա կան հո գե բան-փոր-
ձա գետ  Գա յա նե  Ղա զար յա նը, կիս վե լով հե տա զո տա կան իր 

փոր ձով, անդ րա դար ձավ ինք նաս պա նութ յուն գոր ծե լու 
հիմ ա կան պատ ճառ նե րին:

 Նա նշեց, որ ինք նաս պա նութ յու նը ա մե նաող բեր գա-
կան վարքն է, ո րը կապ ված է կյան քի ի մաս տի կորս տի 
հետ: «Այն մարդն է գնում ինք նաս պա նութ յան, ո րի մոտ 
կա ինք նազ գա ցո ղութ յուն, թե ա մեն ինչ ա վարտ ված է, 
ին քը փա կու ղու մեջ է և  այլևս ելք չկա: Ինք նաս պա նութ-
յան մի քա նի տե սակ ներ կան. ռեալ ինք նաս պա նութ յուն 
և  ինք նաս պա նութ յան ի մի տա ցիա: Ի մի տա ցիան սպա-
նութ յուն է հար կադ րան քով , երբ ինչ-որ մե կին ստի պում 
են այս կամ այն գոր ծո ղութ յու նը կա տա րել, և  մար դը այդ 
հար կադ րան քից ել նե լով ինք նաս պա նութ յուն է գոր ծում, 
ո րի մեջ պատ ճա ռը ոչ թե կյան քի ի մաս տի կո րուստն 
է, այլ ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա կան ագ րե սիան այլ 

մար դու կող մից»,-ա սաց նա: 
 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին նաև ԵՊԲՀ հո գե-

բա նութ յան ամ բիո նի այլ մաս նա գետ ներ, ով քեր 
կիս վե ցին ի րենց փոր ձով:

ՄԵԿՆԱՐԿԵԼԷՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ«ՕՐԱՑՈՒՅՑ»
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ-
վի րա կութ յա նը՝ բու հի ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի գլխա-
վո րութ յամբ, Ար ցախ կա տա րած այ ցի ըն թաց քում հան դի-
պել է երկ րի նա խա գահ  Բա կո  Սա հակ յա նին՝ քննարկ վել 
են ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի զար գաց մա նը վե րա բե-
րող մի շարք հար ցեր, նա խանշ վել են հե տա գա սերտ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ու ղի նե րը:  Կող մե րը, կար ևո րե լով 
ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տին վե րա բե րող խնդիր նե րը, 
նա խա տե սել են աշ խա տել տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով:

ԱՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ա րա յիկ  Բաղր յա նի 
ու ղեկ ցութ յամբ՝ պատ վի րա կութ յան ան դամ երն, այ ցե լե-
լով  Հան րա պե տա կան բժշկա կան կենտ րոն, ա ռող ջա պա-
հութ յան հա մա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ ու նե ցել 
են քննար կում եր ա ռող ջա պա հա կան ար դի խնդիր նե րի 
վե րա բեր յալ: ԵՊԲՀ պրո ֆե սոր դա սա խո սա կան կազ մի 
ան դամ ե րը՝ բու հի ղե կա վա րութ յան հետ հա մա տեղ, պատ րաս տա կա-
մութ յուն են հայտ նել սկսել գոր ծըն թաց, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա 
սեր տաց նել կա պերն Ար ցա խի հան րա պե տա կան բժշկա կան կենտ րո նի 
հետ՝ այն դարձ նե լով հա մալ սա րա նա կան: Ա ռա ջի կա յում կկնքվի հու-
շա գիր, ո րի ար յուն քում ԵՊԲՀ ամ բիոն նե րը կկա րո ղա նան գոր ծու նեու-
թուն ծա վա լել Ար ցա խի բուժ հաս տա տութ յուն նե րում, այս պի սով ա պա գա 
բժիշկ նե րին ուղ ղոր դե լով դե պի Ար ցախ:

Պ րո ֆե սոր դա սա խո սա կան կազ մի ան դամ ե րը, ո րոնց թվում են ան-
վա նի բժիշկ ներ, այ ցի ըն թաց քում Ար ցա խի ո րոշ հի վան դա նոց նե րում, 
ինչ պես նաև «Ար ևիկ» ման կա կան հի վան դա նո ցում ի րա կա նաց րել են 
բժշկա կան խորհր դատ վութ յուն ներ, այ նու հետև այ ցե լել Ս տե փա նա կեր-
տի « Զան գակ» գի շե րօ թիկ դպրոց: ԵՊԲՀ պատ վի րա կութ յու նը, հաշ վի 
առ նե լով գի շե րօ թի կում սո վո րող ե րե խա նե րի կա րիք նե րը, պատ րաս-
տա կա մութ յուն է հայտ նել ֆի նան սա կան օգ նութ յուն տրա մադ րել՝ դպրո-
ցի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րին:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի գլխա վո րութ յամբ Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յան հա գե ցած օ րա կար-
գով այցն Ար ցախ արդ յու նա վետ էր և  խորհր դան շա կան: Բժշ կա կան հա-
մալ սա րա նը, որն ու նի 175 ար ցախ ցի ու սա նող, 100-ամ յա կին ըն դա ռաջ՝ 
կրթա կան ու ա ռող ջա պա հա կան ո լորտ նե րում սեր տաց նում է կա պե րը 
պատ մա կան Ար ցա խի հետ:

ԵՊԲՀՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

ԱՅՑՆԱՐՑԱԽ՝ԼԻ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏԾՐԱԳՐԵՐՈՎ

Իրադարձություն



 Հիմ ա նո րոգ ված 4-րդ լ սա րա նում 30 տա րի ա ռաջ 
բժշկա կան հա մալ սա րանն ա վար տած ու սա նող ներն այ-
սօր հա մախմբ վել էին հա րա զատ բու հում:  Նախ կին շրջա-
նա վարտ նե րի մեծ մասն ար դեն հայտ նի բժիշկ ներ են թե՛ 
 Հա յաս տա նում, թե՛ աշ խար հի տար բեր երկր նե րում։ 

 Հան դիպ ման կազ մա կեր պի չը բեյ րու թա հայ քիթ-կո-
կորդ-ա կան ջա բան, պլաս տիկ վի րա բույժ  Կար պիս 
 Բա բո յանն էր։  Նա նշեց, որ միտ քը հղա ցել էր դեռ անց-
յալ տա րի սեպ տեմ բե րին և  ըն կեր նե րի հետ կիս վե լով, 
ո րո շում են կա յաց րել ի րա գոր ծել այն: « Սա լավ ա ռիթ է, 
որ մենք մեր շնոր հա կա լութ յու նը հայտ նենք երկ րին, այս 
կա ռույ ցին, մեր ու սու ցիչ նե րին, ո րոնք մեծ լու մա ու նեն մեր 
հա ջո ղութ յուն նե րի մեջ: Ա մեն մի հայ իր հեր թին պետք է 
կա րո ղա նա հայ րե նի քի հա մար մի բան ա նել:  Հույս ու նեմ, 
որ այլ հան դի պում եր է լի կու նե նանք, և  գործ նա կան քայ-
լեր կձեռ նար կենք հա մալ սա րա նի հա մար, կա ջակ ցենք 
հա ջորդ լսա րա նի բաց վե լուն»,-ա սաց նա:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ ող ջու նե լով ներ կա-
նե րին, նշեց. « Շատ կար ևոր է, որ շրջա նա վարտ նե րը փոր-
ձում են հա մախմբ վել բժշկա կան հա մալ սա րա նի շուր ջը, 
որն ու նի 100 տար վա պատ մութ յուն և գ րան ցել է շո շա փե լի 
հա ջո ղութ յուն ներ: Բժշ կա կան հա մալ սա րանն այս պա հին 
իր ան հա վա նա կան հա ջո ղութ յուն ներն է վա յե լում:  Մենք 
ֆի նան սա կան որ ևէ խնդիր չու նենք, մենք այն քան կա յուն 
վի ճա կում ենք, որ կա րող ենք թույլ տալ « Հե րա ցի»  ա վագ 
դպրոցն ամ բող ջո վին վերց նել մեզ վրա, այն քան կա յուն 
ենք, որ « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցում կա րո ղա ցանք մի շարք ման կա կան ծրագ րեր ի րա-
կա նաց նել, գնել  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու-
տը, նե ցուկ կանգ նել վի րա վոր զին վոր նե րին... Բժշ կա կան 
հա մալ սա րանն ի րա կան հա մալ սա րան է: Ի հար կե, կան 
դժվա րութ յուն ներ, ճա նա պարհ անց նող մար դը չի կա-
րող դժվա րութ յուն ներ չու նե նալ:  Մենք շա րու նա կե լու ենք 
ստեղ ծել լսա րան ներ, գրա դա րան ներ: Ես ա ռա ջար կում եմ 
հա ջորդ՝ 5-րդ լ սա րա նը, կո չել  Հե րա ցի շրջա նա վարտ նե րի 
ա նու նով:

 Հան դիպ մա նը ներ կա բժշկա կան հա մալ սա րա նի նախ-
կին ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս  Վի լեն  Հա կոբ յա նը ևս  
ու րա խութ յամբ հույս հայտ նեց, որ նման հան դի պում ե րը 
կլի նեն շա րու նա կա կան. «ԵՊԲՀ-ն  քայլ առ քայլ ա ռա ջըն-
թաց է գրան ցում, հա մալ սա րա նի ա մեն մի հա ջո ղութ յուն 
ու րա խութ յուն է պարգ ևում ինձ: Ն ման դրա կան քայ լե րի 
շա րու նա կութ յա նը պետք է նպաս տեք նաև դուք՝ շրջա նա-
վարտ ներդ, ձեր գոր ծու նեութ յամբ»: 

Այ նու հետև ե լույթ նե րով հան դես ե կան ոչ միայն նախ-
կին շրջա նա վարտ նե րը՝ ջերմ ող ջույ նի խոս քեր հղե լով 
միմ յանց, այլև՝ ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ-
մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Իսկ հան դիպ ման ա վար տին 30 
տար վա շրջա նա վարտ նե րը ստո րագ րե ցին ԵՊԲՀ դրո շի 
վրա, ո րը կծա ծան վի Ա րա րատ լե ռան գա գա թին:

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՍԵ ՐՈՒՆԴ ՆԵ ՐԻ
 ԿԱ ՊԸ ՉԻ ԸՆԴ ՀԱՏ ՎՈՒՄ. 
30ՏԱՐՎԱՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ

ՀԱՐԱԶԱՏԲՈՒՀՈՒՄԷԻՆ
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ՀԱՆԴԻՊՄԱՆՀՈՒՅԶԵՐԸ՝ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐՈՒՄ

Իրադարձություն



 Մա րիամ  Ղա զար յա նը ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե-
տի 5-րդ  կուր սի ու սա նող է։  Դեռևս նա խորդ տար վա մա յի սին նա 
 Սո ֆիա յում անց կաց ված ICMS- international conference of medical 
students 2019 հա մա ժո ղո վին  է մաս նակ ցել, ո րը միա վո րել էր ա վե-
լի քան 300 ու սա նող՝ ամ բողջ աշ խար հից։ Ա պա գա բժիշկն այն տեղ 
ակ նա բու ժութ յան թե մա յին վե րա բե րող զե կուց մամբ է ներ կա յա-
ցել ու զբա ղեց րել 3-րդ  տե ղը։ Այ նու հետև՝ հու նի սին մաս նակ ցել է 
նեղ մաս նա գետ նե րի ու բժիշկ նե րի հա մար  Նից ցա յում անց կաց վող 
SOE2019 (European Society of Ophthalmology) Եվ րո պա կան ակ նա բու-
ժա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա ձեռ նած հա մա գու մա րին։  Մա րիամ 
ա մե նաե րի տա սարդն էր տա րի քով և  բա նա վոր զե կույց ու ներ։

«Այս տեղ մրցույթ չկար, բայց ինձ հա մար մեծ նշա նա կութ յուն ու-
նե ցող հա մա գու մար էր, ո րով հետև ա պա գա մաս նա գի տութ յանս 
ո լոր տում հե ղի նա կա վոր կոն ֆե րանս նե րից է աշ խար հում»,- պատ-
մում է ու սա նո ղը, ով հու նի սին էլ  Մոսկ վա յում` Ի.  Սե չե նո վի ան վան  
ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում է պրակ տի կա ան-
ցել։  Նա մոտ օ րերս պետք է մեկ նի  Բեռ լին,  Շա րի տեի հա մալ սա րա-
նում կա յա նա լիք ESC (Europen Students’ Conference) ու սա նո ղա կան 
հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու, որ տեղ նույն պես զե կույց է ու նե նա լու։

 Մա րիամ  Ղա զար յա նը դպրո ցա կան տա րի նե րից սկսած՝ միշտ 
բա ցի դա սե րից աշ խա տել է այլ հե տաքր քիր զբաղ մունք ներ գտնել։ 
 Սո վո րել է «Այբ» դպո ցում, որ տեղ կա մա վո րա կան աշ խա տան քը 
շատ է խրա խուս վել։

«Ըն դուն վե լով հա մալ սա րան՝ ե րեք տա րի ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի մի ջազ գա յին կա պե րի հանձ նա ժո ղո վին եմ ան դա մակ-
ցել։ Ըն թաց քում ա մե նա մեծ ձեռք բե րում ե րիցս մեկն ամ բողջ 
աշ խար հում սո վո րող բժիշկ ու սա նող-ըն կեր ներս են, ով քեր գա-
լիս էին  Հա յաս տան պրակ տի կա յի, ու ըն կե րա նում էինք»,- նշում 
է ա պա գա ակ նա բույ ժը։

 Հա մա ժո ղովն ե րի մա սին նա ինք նու րույն է տե ղե կատ վութ-
յուն փնտրում և գտ նում, բայց  Սե չե նո վի հա մալ սա րա նում ու-
սում ա կան պրակ տի կա անց նե լու հնա րա վո րութ յու նը ԵՊԲՀ-
ն  էր նրան ըն ձե ռել՝ եր կու բժշկա կան հա մալ սա րան նե րի միջև 
կնքված հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նագ րի ա կա դե միա-
կան շար ժու նութ յան փո խա նակ ման ծրագ րի շրջա նա կում:

« Հե տո, ա վե լի բարձր կուր սե րում հաս կա ցա, որ ժա մա նակն 
է ար դեն ա վե լի շատ ա պա գա մաս նա գի տութ յանս վե րա բե րող 

աշ խա տանք նե րով զբաղ վել, ու սկսե ցի փնտրել հնա րա վոր 
տար բե րակ ներ՝ ա րածս հե տա զո տութ յուն նե րը ներ կա յաց-
նե լու հա մար։ Ա ռա ջին confirmation email-ը՝ է լեկտ րո նա յին 
փոս տով ստա ցած հաս տա տում, ի հար կե, միշտ կհիշ վի»,- 
հա վե լում է  Մա րիա մը։

Ու սա նո ղա կան հա մա ժո ղովն ե րին մաս նակ ցութ յու նը 
ա պա գա մաս նա գե տին գի տե լի քի հա վել յալ պա շար, աշ-
խար հում ճա նաչ ված բժիշկ նե րի հետ շփվման հնա րա վո-
րութ յուն ու աշ խար հի շատ երկր նե րից բժիշկ-ու սա նող ըն-
կեր ներ, ինչ պես նաև մեծ լսա րա նի ա ռաջ ե լույթ ու նե նա լու 
հնա րա վո րութ յուն ու փորձ է ըն ձե ռել։  Ինչ պես բնո րո շում 
է սո վո րո ղը՝ նման գոր ծե լա կերպն իր վրա աշ խա տե լու և  
ա ռաջ գնա լու մար տահ րա վեր է:

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

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸՀԱՐՍՏԱՑՆՈՒՄԵՆ

ԱՊԱԳԱԱԿՆԱԲՈՒՅԺԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ
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Ուսանողի անկյուն

Տե ղի ու նե ցավ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ին տեր-
նա տու րա յի ու սա նող Գ ևորգ  Համ բար ձում յա նի « Մեռ նել փոքր 
քա ղա քում» գրքի շնոր հան դե սը:

Գ ևորգ  Համ բար ձում յա նը ստեղ ծա գոր ծել սկսել է վաղ ման-
կութ յու նից:  Հե ղի նա կի խոս քով՝ գիրքն ա ռա ջինն է, որն ամ փո-
փում է մար դու ապ րե լու անհ նա րի նութ յու նը, է մո ցիո նալ դրսևո-
րում ե րի խիստ սահ մա նա փա կու մը:

 Հի շո ղութ յուն նե րը, ո րոնք եր բեմ արթ նա նում են ա ռօր յա յում՝ 
ա ման լվա նա լու, փո ղո ցում հան դի պած ջրա փո սի մեջ սե փա կան 
ար տա ցոլ քի հետ ա ռե րես ման, հար ևա նի բաց թո ղած և  ա ռաս-
տա ղից կաթկ թա ցող ջրի ձայ նի են թա գի տակ ցա կան վե րապ րու-
մի և  այլ նի մեջ անդ րա դարձ են կա տա րել հե ղի նա կի տո-
ղե րի ա րան քում:

Կ յանքն իր բո լոր ո լորտ նե րով դառ նում է ե րի տա սարդ 
հե ղի նա կի ներշնչ ման աղբ յու րը:

«Երբ ե ղավ գիրք տպագ րե լու ա ռա ջար կը, եր կար ժա-
մա նակ մտա ծում էի, թե ին չու տպեմ: Այն միտ քը, որ հա-
սել ես ինչ-որ մի փու լի և  գիրք պետք է ու նե նաս, այն քան 
էլ չէր բա վա րա րում:  Բայց ի վեր ջո ե կա եզ րա հանգ ման և  
ինքս ինձ հա մար գտա գիրք տպե լու ար դա րա ցում: Ինձ 
հա մար նպա տակ է ե ղել՝ ստեղ ծել տեքստ, ո րը ոչ մի ո ճի 
չի պատ կա նի»,-ա սաց Գ ևոր գը՝ հա վե լե լով, որ գիր քը բա-
ժան ված է ե րեք մա սի, ո րոնք միմ յանց շա րու նա կում և 
լ րաց նում են:

Ն շենք, որ շնոր հան դե սին ներ կա էին հե ղի նա կի մտե րիմ ե րը, 
գրա կա նա գետ ներ, բա նա սեր ներ և  այլք:

Ա հա մի հատված հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից.

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ

ՈՒՍԱՆՈՂԸԳԻՐՔԷՀԵՂԻՆԱԿԵԼ

Պե նե լո պե,
դա րակ նե րում այդ քան հա վաք շար ված օ րե րը, 

ժա մա նա կը՝ հո սող ծո րա կից 
դե պի հեր թա կան սի գա րե տը ձգվող քայ լերս- 
այս գի շեր վա մի քա նի ժա մը 
քեզ հա մար եմ պա հել 
(մինչ դու քան դում ես 
ցե րեկ վա գոր ծած պա տան քը) 
պա հել զղջու մի չղջիկ նե րի հա մար, 
որ կախ վել են պա րան նե րից 
մանր սա լա հա տա կին մի ջատ նե րի վազքն 
ու լա թերս ո չինչ չնկա տող —  
ես ախր կա րող էի սի րել քեզ ե րեկ 
ես ախր կա րող էի սի րել քեզ 
լվա ցա րա նում սուզ վող ափ սե —  նա վակ նե րով 
ես ճամ փա եմ ընկ նում 

Ի թա կե 
գի տեմ՝ սպա սում ես ինձ՝ ա ղե ղը ձգած 
(մինչ սպուն գը ներծ ծում է հա մա ռութ յանս վեր-
ջին 
պա տա ռիկ նե րը) 
պոստ մո դեռ նիս տա կան իմ այս սխրան քը թող 
ար ժա նի լի նի քեզ 
և  այս գի շեր վա՝ 
քեզ հա մար պահ ված ժա մե րից մե կում 
ես մի պահ կմտա ծեմ հե րո սութ յան 
անհ նա րի նութ յան մա սին 
մինչ ան համ բեր չղջիկ նե րը կհա նեն աչ քերս 
չկա րո ղա նա լով այլևս սպա սել 
ու(հե տո) ա ռա վո տը 
կը-աղ-մը-կի դա րակ նե րից 
ու չղջիկ նե րը 
կը-կաթ-կը-թան պա րան նե րից 
մո ռաց նե լով այս 
մի քա նի ժա մը 
որ քեզ հա մար էի պա հել 
սի րե լիս: 



ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԲԺԻՇԿԸՊԵՏՔԷ

ՀԱՂԹԱՀԱՐԻԵՐԿՈՒՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆ՝

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆՈՒԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ

Բժշ կութ յունն ապ րե լա կերպ է և 
 հո գե վի ճակ ա նո թա յին վի րա բույ ժի 
նեղ մաս նա գի տութ յունն ընտ րած Ընդ-
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ 
 կուր սի ու սա նող  Դա վիթ Ա միր խան-
յա նի հա մար:  Բժշ կութ յունն ու սա նո-
ղի հա մար ար վեստ է՝ ազն վա գույ նը 
մաս նա գի տութ յուն նե րի մեջ:  Դա վիթ 
Ա միր խան յա նը սո վո րում է գե րա զանց 
ա ռա ջա դիու մութ յամբ, հա վակ նել է 
ան վա նա կան կրթա թո շա կի: Ա պա-
գա բժիշ կը մեզ հետ հար ցազ րույ ցում 
պատ մել է բժիշկ դառ նա լու, ընտ րած 
նեղ մաս նա գի տաց ման ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րի, դժվա րութ յուն նե-
րի ու դրանք հաղ թա հա րե լու հնա րա-
վո րութ յուն նե րի մա սին:

- Դա վիթ, կպատ մե՞ս մաս նա գի տութ-
յան ընտ րութ յան, ա նո թա յին վի րա բույժ 
դառ նա լու ո րոշ ման մա սին: 

-Բժշ կութ յունն ինձ հա մար ապ րե լա-
կերպ է և  հո գե վի ճակ:  Հաշ վի առ նե լով 
բնա վո րութ յանս մի շարք գծեր՝ համ բե-
րա տա րութ յուն, դժվա րութ յուն ներ հաղ-
թա հա րե լու պատ րաս տա կա մութ յուն, 
պա տաս խա նատ վութ յուն, մարդ կանց 
օգ նե լու մեծ ցան կութ յուն՝ ընտ րութ յունս 
կանգ նեց հենց ա նո թա յին վի րա բու-
ժութ յան վրա:  Ներ կա յումս ա նո թա յին 
հա մա կար գի, ե րակ նե րի ու զար կե րակ-
նե րի հի վան դութ յուն նե րի ա ճի մեծ մի-
տում կա ամ բողջ աշ խար հում՝ այդ թվում 
 Հա յաս տա նում: Իսկ սրտի ան խա փան 
աշ խա տանքն ու ար յու նա տար ա նոթ նե-
րի նոր մալ գոր ծու նեութ յունն ա ռող ջութ-
յան հիմ աս յու ներն են: Ար յու նա տար 
ա նոթ նե րի ախ տա հա րում ե րը դա րի 
ա մե նավ տան գա վոր հի վան դութ յուն նե-
րից են, ո րոնք կա րող են ան ձին զրկել 
նույ նիսկ շարժ վե լու ու նա կութ յու նից: 

- Քա նի որ ար դեն կող մո րոշ վել և  ընտ-
րել ես ա նո թա յին վի րա բույ ժի մաս նա-
գի տութ յու նը, կնշե՞ս՝  մաս նա գի տութ յան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու հե ռան-
կար նե րը  Հա յաս տա նում: 

-Այս ճյու ղը բժշկութ յան ար դի ճյու ղե-
րից է և  զար գաց ման մեծ հե ռան կար-
ներ ու նի  Հա յաս տա նում:  Բա ցի դրա նից, 
ա նո թա յին վի րա բու ժութ յու նը բժշկութ-
յան այն   ճյու ղե րից է, որ տեղ կա և՛ թե-
րա պիա, և՛ վի րա բու ժութ յուն: Տվ յալ 
մաս նա գի տա ցու մը պա հան ջում է մեծ  
համ բե րա տա րութ յուն, ջա նա սի րութ յուն, 
նուրբ աշ խա տանք: Այն ստեղ ծա գործ 
աշ խա տանք է, ո րը պետք է կա տա րել 
սի րով, այ լա պես հա ջո ղութ յան չես կա-
րող հաս նել:  Մաս նա գի տա ցում ու նի 
մեծ պա հան ջարկ, և  նո րա գույն տեխ նո-
լո գիա նե րի դա րաշր ջա նում ցան կա նում 
եմ զար գա ցած երկր նե րի փոր ձը բե րել 

 Հա յաս տան՝ նո րա գույն և  արդ յու նա վետ 
հե տա զո տութ յուն նե րի և  բուժ ման մե-
թոդ նե րի տես քով:

-Ն շե ցիր, որ մաս նա գի տութ յան ընտ-
րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է քո բնա-
վո րութ յան մի շարք գծե րով: Բժշ կա կան 
հա մալ սա րանն ինչ պի սի՞ դեր ու նի քո 
ան ձի կա յաց ման հար ցում:

-Ան ձի հո գե բա նա կան, մտա վոր կա-
յաց ման հար ցում մաս նա գի տա կան ինք-
նո րո շու մը շատ մեծ նշա նա կութ յուն ու նի: 
Բժշ կա կան հա մա լա սա րանն ինձ սո վո-
րեց րեց հաղ թա հա րել բազ մա թիվ մար-
տահ րա վեր ներ,  լի նել ազ նիվ և  հո գե պես 
ու ժեղ, կո փեց իմ կամքն ու միտ քը: 
 Հա մալ սա րա նի շնոր հիվ հաս կա ցա, որ 
ա ռող ջութ յունն ինքդ քո նկատ մամբ սի-
րո ա պա ցույցն է, իսկ բժիշկ նե րը կա րո-
ղա նում են պահ պա նել այդ թան կար ժեք 
ա պա ցույ ցը: Ու սա նե լու տա րի նե րին հա-
մալ սա րա նի շնոր հիվ հնա րա վո րութ յուն 
ու նե ցա ընդ լայ նել գի տե լիք ներս, ձեռք 
բե րե ցի լա վա գույն ըն կեր ներ, պրո ֆե-
սո րա դա սա խո սա կան կազ մի հետ աշ-
խա տե լու հնա րա վո րութ յուն, մաս նա գի-
տա կան փորձ  Գեր մա նիա յի  Համ բուրգ 
քա ղա քում կա յա ցած Treatment of PAD 
today - Innovative Pathways մի ջազ գա յին 
կոն ֆե րան սում, որ տեղ իմ սերն ա նո-
թա յին վի րա բու ժութ յան նկատ մամբ էլ 
ա վե լի մե ծա ցավ: Ես հաս կա ցա, որ շատ 
ա նե լիք ներ ու նեմ  Հա յաս տա նում իմ հայ-
րե նա կից նե րի հա մար:

-Որ պես ա պա գա բժիշկ՝ ի՞նչ սկզբունք-
նե րով ես ա ռաջ նորդ վե լու մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում:

- Բա րեխղ ճութ յուն, հո գա տա րութ յուն, 
պա տաս խա նատ վութ յուն: Աշ խա տան-
քա յին գոր ծու նեութ յանս ըն թաց քում 
աշ խա տե լու եմ ա ռա ջին հեր թին մալ 
մարդ՝ լի նել ազ նիվ և  բա րե խիղճ ինչ պես 
ինքս իմ, այն պես էլ պա ցիենտ նե րիս 
նկատ մամբ: Աշ խա տանքս կա տա րե լու 
եմ ո րա կով և ս պա սարկ ման բարձր մա-
կար դա կով: Աշ խա տե լու եմ ինք նա կա-
տա րե լա գործ ման և  ա նընդ հատ նո րը սո-
վո րե լու սկզբուն քով՝ ձգտե լով պատ շաճ 
կեր պով բա վա րա րել իմ պա ցիենտ նե րի 
պա հանջ նե րը:

-Ի՞նչ խոր հուրդ կտաս այն ե րի տա-
սարդ նե րին, ո րոնք պատ րաստ վում են 
ըն դուն վել ԵՊԲՀ:

-Ով ընտրում է բժշկի ու ղին, պետք է ու-
նե նա բարձր բա րո յաէ թի կա կան մարդ-
կա յին ո րակ: Ե րի տա սարդ բժիշ կը ստիպ-
ված է լի նում կյան քում հաղ թա հա րել 
եր կու փոր ձութ յուն. հա ջո ղութ յան փոր-
ձութ յուն և  ան հա ջո ղութ յան փոր ձութ-
յուն: Ա ռա ջի նը վտանգ վում է ինք նա մե-
ծար մամբ, մաս նա գի տա կան լճաց մամբ, 

ծու լութ յամբ, երկ րոր դը` հո գու և մտ քի 
պար տութ յամբ: Այդ փոր ձութ յուն նե րի 
հան դեպ կա յու նութ յու նը կախ ված է ե րի-
տա սար դի ան հա տա կա նութ յու նից, հա-
մոզ մունք նե րից, մտա վոր և  բա րո յա կան 
սկզբունք նե րից:  Չէ՞ որ կար ևոր է ոչ 
միայն ինք նա ճա նա չում ու հի վան դութ-
յան բու ժու մը, այլև հի վան դի հո գե կան 
աշ խարհ ներ թա փան ցե լու կա րո ղութ-
յու նը:  Հենց դրա նում է ար տա հայտ վում 
բժշկի իս կա կան հու մա նիզ մը: Ե րի տա-
սարդ նե րին խոր հուրդ կտամ չընկճ վել և 
չ վա խե նալ դժվա րութ յուն նե րից, ծանր ու 
բարդ քննութ յուն նե րից: Ե թե ընտ րել եք 
այս ու ղին, ե ղե՛ք հա մար ձակ ու աշ խա-
տա սեր, այ լա պես հա ջո ղութ յան չեք հաս-
նի;  Ձեր ընտ րած մաս նա գի տաց ման մեջ 
փոր ձեք լի նել լա վա գույ նը, ինք նակրթ-
վե՛ք ու մի՛ բա վա րար վեք դա սա խոս նե րի 
տված գի տե լիք նե րով: Գ նա ցե՛ք հեր թա-
պա հութ յուն նե րի, անց կաց րե՛ք ան քուն 
գի շեր ներ: Եվ ե թե մի պահ հիաս թափ-
վեք և  ցան կա նաք կի սատ թող նել ձեր 
բռնած ու ղին, մի պահ հետ նա յեք, թե ին-
չի հա մար եք ըն դուն վել ու մի՛ հանձն վեք: 
 Մի՛ կենտ րո նա ցեք դիպ լո մի գույ նի վրա: 
Ազ նի՛վ ե ղեք ինք ներդ ձեր նկատ մամբ, 
մի՛ մո ռա ցեք, որ մի օր շատ հնա րա վոր 
է ձեր պա ցիեն տը լի նի հենց ձեր հա րա-
զա տը: Եվ վեր ջում՝ այս ա մենն մի օր ձեզ 
կվե րա դառ նա գու մա րի, վստա հութ յան 
և  մաս նա գի տա կան հա ջո ղութ յուն նե րի 
տես քով:

Ապագա բժիշկի հետ զրուցեց 
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԸ
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Դա վիթ  Համ բար ձում յա նի ան վան ջրա ցատ կի օ լիմ պիա կան հեր թա-
փո խի մաս նա գի տաց ված ման կա պա տա նե կան մար զադպ րո ցում տե-
ղի ունե ցավ  Հա յաս տա նի  Հա րա պե տութ յան ու սա նո ղա կան մար զա կան 
20-րդ  խա ղե րի ծրագ րով անց կաց վող լո ղի միջ բու հա կան ա ռաջ նութ յու-
նը, ո րին մաս նակ ցե ցին ու սա նող ներ հան րա պե տութ յան ութ բու հե րից: 
ԵՊԲՀ-ի թի մի կազ մում հիմ ա կա նում ներգ րավ ված էին ա ռա ջին կուր սի 
ու սա նող նե րը, ո րոնք հան դես ե կան հիա նա լի ցու ցա նի շե րով՝ 174 խմբի ու-
սա նող  Պաղ տա սար յան Գ ևոր գը 50մ  թիկ նա լո ղում՝ ա ռա ջին հո րի զո նա-
կան, 50 մ  ա զատ ո ճում՝ երկ րորդ հո րի զո նա կան, 162 խմբի ու սա նո ղու հի 
Ե ղո յան  Մե րին՝ 50 մ  թիկ նա լո ղում՝ ա ռա ջին հո րի զո նա կան, 50 մ  ա զատ 
ո ճում՝ եր րորդ հո րի զո նա կան, 110 խմբի ու սա նո ղու հի  Մար տի րոս յան 
Էմման՝ 50 մ  դել ֆին՝ եր րորդ հո րի զո նա կան, ԵՊԲՀ քո լե ջի ու սա նո ղու հի 
 Գաբ րիել յան Ա նու շը՝ 50 մ բ րասս՝ եր րորդ հո րի զո նա կան։

 Հա ջող ե լույթ ներ ու նե ցան նաև 154 խմբի ու սա նող  Մու րադ յան Վ լա-
դի մի րը՝ 50մ  ա զատ ոճ՝ չոր րորդ հո րի զո նա կան և 176 խմբի ու սա նող 
 Մար տի րոս յան  Մաք սի մը՝ 50մ  դել ֆին՝ չոր րորդ հո րի զո նա կան:

Մր ցա նա կա կիր նե րը պարգ ևատր վե ցին մե դալ նե րով և  պատ վոգ րե րով, 
իսկ հաղ թող նե րը՝ նաև նվեր նե րով։

 Մեր լո ղորդ ա պա գա բժիշկ նե րը հան րա պե տա կան ա ռաջ նութ յուն նե-
րին շա րու նա կում են բարձր պա հել ԵՊԲՀ-ի պա տի վը։

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐԸ

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԵՆ

ԳՐԱՆՑԵԼԼՈՂԻՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ

ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Սպորտ





One of the speakers of the World Congress on Informa-
tion Technology 2019 (WCIT 2019), Stephen Hsu, pro-
fessor of theoretical physics and Senior Vice President 
for Research and Innovation at Michigan State Univer-
sity, delivered a lecture at YSMU. Aspiring medical prac-
titioners and students had the opportunity to attend his 
lecture on “Genomics, AI, Possibilities of Future Medicine 
and Challenges in Bioethics.” Speaking about research in 
genetics and genomics, he went on to present the pros-
pects of future medicine, as well as the challenges of 
bioethics.

Prof. Stephen Hsu has also made huge contributions 
to the fields of bioinformatics, cryptography, and com-
munications security. In 2017, he founded Genomic Pre-
diction, which provides advanced genetic testing and 
bioinformatics services for the IVF industry. In 2018, his 
laboratory created the first reliable tool for genomic pre-
dictions, which shows great promise for the assessment 
of genetic risk for numerous diseases.

The speaker cited the importance of exchange of expe-
rience, particularly for students, as his main motivation 
for delivering the lecture at YSMU, and called it the best 
way of growth and development.

PROFESSOR OF 
THEORETICAL PHYSICS 

STEPHEN HSU GAVE 
A LECTURE ABOUT 
THE CHALLENGES 

OF GENOMICS AND 
BIOETHICS

Education



Education

The Young Researchers’ Union organized another event at 
YSMU, this time focusing on improving students’ and healthcare 
experts’ critical thinking and academic discussion skills. The initia-
tive, known as the Researchers’ Club, intends to improve critical 
reading skills in science as well as to improve students’ medical 
English and basic medicine skills.

Susan Jerian and David Essayan, both medical experts from the 
U.S., shared their expertise during the gathering, stressing that 
“such skills play a major role in developing future researchers.”

Allergist-immunologist David Essayan, who has carried out re-
search on T cells for many years and has over 20 years of experi-

ence in preclinical and clinical drug development and regula-
tion, gave attendees invaluable insight into critically reading 
scientific articles. “There is an overwhelming number of sci-
entific publications. In order to approach them critically it is 
necessary to consider the quality of a journal. In most cases 
it is the title that helps understand if the topic is interesting,” 
he said.

Oncologist Susan Jerian, who has been involved in research 
on various diseases, such as tumors, lymphomas, and leuke-
mias, and has a long experience in pharmacology and bioin-
formatics spanning more than two decades, presented her 
approaches to critical thinking, laying great emphasis on re-

sults and their effective presentation.
People interested in the field directed their questions 

to the experts, making the event livelier and more pro-
ductive.

The Young Researchers’ Union promises to continue 
holding such events and to give medical students and 
residents the opportunity to present and critique articles 
during future Researchers’ Club meetings.

U.S. EXPERTS SHARED THEIR 
CRITICAL THINKING SKILLS 

WITH STUDENTS
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YSMU Rector Armen Muradyan and the Director 
of Artsakh Republican Medical Center Karen Baziyan 
signed a memorandum on educational-clinical coop-
eration in the classroom named after Artsakh hero 
Robert Abajyan.Artsakh Republican Medical Center 
received the status of a university hospital, which 
will enable to organize multi-component medical ed-
ucation on the basis of clinical practice for the pur-
pose of training qualified medical specialists. Guided 
by the principles of cooperation in the health and 
education sectors of the two republics, they agreed 
to cooperate in the fields of medical education based 
on clinical practice, with clinical and educational 
standards adopted in certain professional areas.

The health Minister of Artshakh Araik Baghryan 
thanked for the opportunity, stressing the im-
portance of having a university hospital in Art-
sakh.  “I believe that one of the most important 
components of our security is the health sector. 
In order to have a healthy nation, our system 
needs high-quality doctors, ” he said, adding 
that the memorandum with YSMU will enable 
these goals to be realized. YSMU Rector Armen 
Muradyan mentioned that this kind of coop-
eration is being carried out by the University 
for the first time.  "Stepanakert Modern Med-
ical Center has got the status of a university 
hospital and has the opportunity to implement 
educational programs for Artsakh students as 
well as students from YSMU ", said Armen Mu-
radyan, adding that the cooperation between the scien-
tific and clinical sectors of Armenia and Artsakh has long 
been a reality.

YSMU STATED 
THE DECISION BY 

MEMORANDUM TO MAKE 
ARTSAKH REPUBLICAN 

MEDICAL CENTER A 
UNIVERSITY CLINIC

Clinics



Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi has re-
opened one of the symbols of the university - the 4th classroom. 
YSMU Academic Council at an extraordinary meeting decided to 
rename the auditorium N4 of Yerevan State University in the 
name of former Rector of the University and academician Emil 
Gabrielyan for the development of medical education, the great 
contribution and contribution to health. According to YSMU Rec-
tor Armen Muradyan, although the classroom is the fourth in 
number, it is the first for any university student, especially for 
graduates, because the best student years, youth and mem-
ories with teachers are associated with that classroom.  "The 
rebuilt classroom is a heartfelt invitation to our best graduates 
to participate in university building," said the rector, welcom-

ing renowned American physicians Harutyun Hovhannisyan 
and Karine Gabrielyan, who sponsored the renovation work. 
Karine Gabrielyan is the daughter of Emil Gabrielyan. Alum-
ni of YSMU have a successful professional activity abroad.  
"I’m proud that this classroom is reopened during my tenure. 
I’m proud that I have also participated in the reconstruction 
and construction work with the support of students. This is 
the best example of loving a school, loving teachers and the 
homeland, and having a bright future”, added Armen Mu-
radyan, stressing that university construction is a daily work 
at YSMU. According to oculist Karine Gabrielyan, the first 
stage of her life were her student years which were careless 
for her and her husband. The second stage were the real dif-
ficulties which began when they were away from the home-

land, when it was necessary to overcome the alienation, obstacles in 
the professional field.  “The day came when we stood firm on our feet.  
Looking back I can say that these solid foundations have been put under 
these walls. Realizing all this, everyone sooner or later wakes up to the 
desire to return to their homeland and make a small investment there.” 
he said, thanking everyone who participated in the reconstruction work. 
At the extraordinary meeting of the Academic Council, which took place 
in the 4th classroom, a film was shown on the reopening and naming of 
the classroom, presenting the path of eminent physician-scientist Emil 
Gabrielyan who has led the Armenian healthcare system for 14 years. 
Concluding the meeting of the Academic Council, Armen Muradyan not-
ed that Emil Gabrielyan was a teacher, a person who created today's 
health care system, leaving a large school where it was possible to train 
physicians with the most up-to-date approaches, as well as a genera-
tion that keeps its reputation far from home in YSMU  honored with the 
"Heratsi" Graduate Degree.

THE RENOVATED 4TH 
CLASSROOM WILL 
BE NAMED AFTER 

ACADEMICIAN EMIL 
GABRIELYAN

Ivent
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Armen Muradyan, the rector of YSMU has welcomed new-
ly elected ambassador, Kishan Dan Dewal.

The rector congratulated the ambassador on the success-
ful election and wished rewarding and productive endeavors 
and success in this crucially important journey.

The rector has outlined that today more than nine 
hundred indian students are studying in the Medical 
University and their successful educational progress as 
well as sustainability and disciplinary issues are under 
the University’s everyday attention. 

“It’s been almost thirty decades that the YSMU edu-
cates health care professionals for India, who continue 
their career not only in Indian but also in world famous 
medical organizations” - emphasised the rector in his 
speech.

Armen Muradyan has noted, that the main concern 
of YSMU is to educate doctors who will become com-
petitive professionals all over the world. Taking into 
account this approach, a lot of efforts are being put to 
ensure a solid medical education.

The rector of YSMU has presented the ambassa-
dor meticulously all the steps the university 
along with other responsible bodies have com-
menced to improve and more productively or-
ganize the education of indian students.

The rector has also informed the ambassa-
dor, that indian students have gained a vast 
opportunity to take an internship in some 
medical centers as well as participate in un-
paid trainings on subjects they have encoun-
tered difficulties in the course of education.

The Ambassador of India to Armenia, Kishan 
Dan Dewal thanked the directorate of the uni-
versity for their work and expressed willing-
ness to continue the cooperation in discussing 
and solving any problems concerning indian 
students.

The rector has recommended the ambassa-
dor to involve the national examination cen-
ter’s representatives of the “Indian Medical 
Association” in the  state examination com-
mittee.

During the meeting, also views have been exchanged on 
Alumni work of YSMU and active participation of Indian Stu-
dents Committee in its  endeavours.

INDIA’S NEWLY 
ELECTED AMBASSADOR 

HAS VISITED YSMU

YSMU Guests
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