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  Սրտանց շնոր հա վո րում եմ բո լորիդ՝ Ա մա նո րի և  Սուրբ 
Ծննդյան տո նե րի առ իթով։ 
Տա րե վերջն, ան շուշտ, յու րա քանչ յու րիս հա մար կա տար ված 

աշ խա տանք ներն ամ փո փե լու և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րը նա խա-
նշե լու ժա մա նա կա հատ ված է։
 Այ սօր մեր ԲՈւՀ-ի բո լոր գոր ծըն թաց նե րի կի զա կե տում 

ա պա գա բժիշկն ու դեղագետն է, ում կրթութ յան ո րա կի բա-
րե լավ ման ուղ ղութ յամբ ար ված բո լոր ներդ րում նե րը վա ղը, 
վստա հա բար, ի րենց արդ յունքն են տա լու։ Ան ցած տա րին ևս 
 մեր հա մալ սա րա նի հա մար կար ևոր վեց մի շարք ձեռք բե րում-
նե րով։ Բժշ կա կան մայր ԲՈւՀ-ն այժմ ըն թա նում է մի ջազ-
գա յին բնա գա վա ռում իր ար ժա նի տե ղը հաս տա տե լու, նոր 
ձեռք բե րում ներ և  հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցե լու, առ կա նե րու ժը 
հզո րաց նե լու և կր թութ յան ո րա կը բարձ րաց նե լու հստակ ճա-
նա պար հով։ Այս գոր ծըն թաց նե րում իր կարևոր ա ռա քե լութ-
յունն ու նի նաև ու սա նո ղը, ով իր աշ խա տա սի րութ յամբ, նաև՝ 
պա հանջ կո տութ յամբ պետք է դառ նա մեր կող մից ի րա կա-
նաց վող բո լոր ծրագ րե րի ան մի ջա կան մաս նա կի ցը։ Վս տահ 
եմ, որ հա մա տեղ ջան քե րի շնոր հիվ նո րա նոր ձեռք բե րում ներն ակնառու են լի նե լու։
 Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը կեր տում է ա ռողջ 

ա պա գա, ա ռողջ հայ րե նիք։ Յուրաքանչյուրիս բարձր պա տաս խա նատ վութ յու նը, ար հես տա-
վար ժութ յունն ու նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յունն են հանդիսանալու մեր ժո ղովր դի ա ռող ջութ յան 
կար ևորագույն ե րաշ խիք նե րը։  Իսկ ուսանողների ձեռք բեր ած գի տե լիք ներն ու մար դա սի րա-
կան ար ժեք ները կապահովեն կերտելու մե րօր յա՝ կո չու մով բժշկի ի րա կան կեր պա րը։ 
Մաղ թում եմ, որ 2017 թվականին կյան քի կոչ վեն բո լորի նվի րա կան ցան կութ յուն նե րը, և 

2017-ը դառնա անձ նա կան և  մաս նա գի տա կան նորանոր ձեռքբերումների, հա ջո ղութ յուն նե րի, 
խա ղա ղութ յան և ս տեղ ծագործ աշխատանքի տարի։

ԱՐ ՄԵՆ  ՄՈՒՐԱԴ ՅԱՆ 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր

I warmly wish you a Happy New Year and a Merry Christmas.
The end of the year, of course, for each of us is the time for summarizing the work performed and outlining 
future plans.
Today the center of all the processes of our University is the future doctor and pharmacist and surely, tomorrow 
we will see the results of all the investments that we have made upon the improvement of their educational 
quality. Last year we had achievements and advancements as well. Alma Mater is currently moving forward to 
state its worthy role in the international arena, to have new achievements and success, to enforce the present 
potential and to raise the educational level. Our student has his important mission in these important processes 

as well, who, with his hard work and sense of demand should be a direct participant in 
all the works performed by us. I am confi dent that through joint eff orts, new achieve-
ments will be obvious.
Yerevan State Medical University creates a healthy future, a healthy homeland. The 
high sense of responsibility, professionalism and initiative of each of us, will be one of 
the guarantees of health of our people. And the acquired knowledge and humanistic 
values of the students will complete the image of today’s true doctor. I wish the fulfi ll-
ing of your cherished desires in 2017. May 2017 be a year of personal and professional 
achievements, peace and creative work. 

ARMEN MURADYAN
 YSMU Rector
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 Լեո նիդ  Ռո շա լի  սրտա ցավ վե րա բեր մուն քը ե րե խա նե րի նկատտ-
մամբ,  մարդ կա յին ու մաս նա գի տա կան բարձր հատ կա նիշ նե րրը
հայ ժո ղո վուր դը տե սել է դեռևս Ս պի տա կի ա վե րիչ երկ րա շար ժիից
հե տո, ինչ պես նաև Ար ցախ յան պա տե րազ մի  ժա մա նակ:

 Հեր թա կան հան դիպ ման ժա մա նակ աշ խար հի ման կա կան բժիշշ-
կը մեր հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազ միմի ,
ու սա նող նե րի և  ա ռող ջա պա հութ յան տար բեր ո լորտ նե րի պա տասս-
խա նա տու նե րի ու շադ րութ յա նը ներ կա յաց րեց աշ խար հի տար բեեր
անկ յուն նե րում իր և  իր թի մի  կա տա րած հսկա յա կան աշ խա տան քըը:
Ան վա նի բժշկի ար խի վա յին լու սան կար նե րի օբ յեկ տի վում տար բեեր
ազ գութ յան ե րե խա ներն են, ո րոնց բժիշ կը օգ նութ յան ձեռք է մե կ նեել,
փրկել, ա պա քի նել և  վե րա դարձ րել լիար ժեք կյանք:  Տար բեր տա րիի-
նե րի կտրված քով ար ված ման կա բույ ժի անձ նա կան լու սան կար նե րրը
հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե ցին ներ կա նե րին հե տա դարձ հա յացք նեե-
տել ա ղետ նե րի, ար հա վիրք նե րի, ա հա բեկ չութ յուն նե րի տա րեգ րոու-
թյա նը:

Ա.Ա. ՄՈւՐԱԴՅԱՆ - Շ� րջ 10 տա ր� ց ա վե լի պա տիվ �  նեմ ճա նա չե լ�  բազ մա թիվ ե րե խա նե րի կյան քեր 
փրկած, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ ոչ մի այն բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն, այլև մարդ կա յին բարձր հատ կա նիշ-
ներ ց�  ցա բե րող աշ խար հի ման կա կան բժիշկ  Լեո նիդ  Ռո շա լին: Նա ներ կա յաց ն� մ է բժշկա կան մի  ամ բողջ 
դա րաշր ջան, ով մի շտ դժբախ տ� թ յան մե ջ հայտն ված, օգ ն� թ յան կա րիք �  նե ցող մարդ կանց կող քին է»:

 Ռ�  սաս տա նի  Դաշ ն� թ յան
բժշկա կան գի տ� թ յ� ն նե րի 
ա կա դե մի ա յի ան հե տաձ գե լի 

ման կա կան վի րա բ�  ժ� թ յան և 
վն  աս ված քա բա ն� թ յան գի տա հե-

տա զո տա կան ինս տի տ�  տի տնօ րեն, 
Ազ գա յին բժշկա կան պա լա տի 

նա խա գահ, ան վա նի ման կա բ� յժ, 
պրո ֆե սոր  

 Բժշկական համալսարանը 3-րդ անգամ հյ� րընկալեց 
անվանի մանկաբ� յժին: Այս անգամ ևս դահլիճը սիրով 
ընդ� նեց նրան, իսկ Լեոնիդ Ռոշալը նորից արտահայտեց 
իր հիացմ� նքը հայերի �  Հայաստանի նկատմամբ, կրկին 
անդրադարձավ իր գնահատմամբ շատ կարևոր մի  հարցի՝ 
ԵՊԲՀ-� մ մանկաբ� ժական ֆակ� լտետի վերաբացմանը:

ԼԵՈ ՆԻԴ  ՌՈ ՇԱԼ
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«Այն, ինչ կապ ված է  Հա յաս տա նի հետ, կար մի ր թե-
լոով է անց նում իմ կյան քում: Այս տեղ լի նում եմ և՛  ու րախ, և՛ 
տտ խուր օ րե րին:  Նա խօ րեին խոր հում էի. ձեր եր կի րը չու նի
նաավթ, ոս կի, բայց ու նի քա րեր, սա րեր և  ապ րում է ժո ղովր-
դիի տա ղան դի շնոր հի վ»,- այս խոս քե րով սկսեց ԵՊԲՀ-ում
տտար բեր ար հա վիրք նե րի, ա հա բեկ չութ յուն նե րի ժա մա նակ 
դժժվա րին իրա վի ճակ նե րում հայտն ված ե րե խա նե րին նվիր-
վաած հան դի պու մը  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան բժշկա կան 
գիի տութ յուն նե րի ա կա դե մի ա յի ան հե տաձ գե լի ման կա կան 
վիի րա բու ժութ յան և վն  աս ված քա բա նութ յան գի տա հե տա զո-
տտա կան ինս տի տու տի տնօ րեն, Ազ գա յին բժշկա կան պա լա-
տտի նա խա գահ, պրո ֆե սոր  Լեո նիդ  Ռո շա լը:
««Լեո նիդ  Ռո շա լի կեր պա րը ա սո ցաց վում է հու մա նիզ-

մի մի, բարձր պրո ֆե սիո նա լիզ մի  և  մարդ կա յին ար ժեք նե րի 
հեետ:    Նա ոչ մի այն մաս նա գի տա կան, այլև մարդ կա յին 
պպարտք է կա տա րու մ» - իր ե լույ թում նշեց ԵՊԲՀ ռեկ տո-
րիի ժամանակավոր պաշ տո նա կա տար Ար մե ն  Մու րադ յա նը: 
 ՆՆա տե ղե կաց րեց, որ հա մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դի 
աար տա հերթ նիս տի ո րոշ մամբ  Լեո նիդ  Ռո շա լին է շնորհ վե-
լոու ԲՈւՀ-ի պատ վա վոր դոկ տո րի կո չում:  Շուրջ եր կու ժամ 
տտևո ղութ յամբ դա սա խո սութ յան ըն թաց քում նա անդ րա-
դաար ձավ բո լոր այն ող բեր գա կան ի րա դար ձութ յուն նե րին,
ո րրոնց կի զա կե տում հայտն վել են ե րե խա նե րը:
ՀՀմուտ ման կա բույ ժի գնա հատ մամբ` ա ղե տի գո տի ներում

հաա մա պա տաս խան բժշկա կան խմբի կող մի ց անհ րա ժեշտ 
մաաս նա գի տա կան բու ժօգ նութ յան տրա մադ րու մը հնա րա-
վոո րութ յուն է տա լիս նվա զեց նել հաշ ման դա մութ յու նը, հե-
տտա գա բար դութ յուն նե րը և  մա հա ցութ յան ցու ցա նի շե րը: 
ԱԱֆ ղանս տան, ԱՄՆ,  Բես լան,  Հա յաս տան,  Բեռ լին, Հնդ-
կաաս տան, Ալ ժիր. բժշկի՝ օգ նութ յան ձեռք մե կ նած գո տի նե րի 
աաշ խար հագ րութ յու նը լայն է:
ԱԱնգնա հա տե լի է  Ռո շա լի բարե կա մա կան վե րա բեր մունքն 

ոււ ցու ցա բե րած հսկա յա կան ա ջակ ցութ յու նը մե ր երկ րին ու
ժոո ղովր դին՝ հատ կա պես 1988-ի Ս պի տա կի երկ րա շար ժից 
տտու ժած ե րե խա նե րի փրկութ յան և  եր ջա նիկ ման կութ յուն
վեե րա դարձ նե լու գոր ծում:
««Մենք որ դեգ րել ենք ան կախ տա րի քից, սե ռից, ազ գա-

յիին պատ կա նե լիութ յա նից աշ խար հի բո լոր անկ յուն նե րում 
ե րրե խա նե րին օգ նե լու կար գա խոս, չէ՞ որ գու ցե մի  օր այդ 
ե րրե խան մե  ծա նա և փր կի աշ խար հը»,-ընդգ ծեց  Լեո նիդ
 ՌՌո շալը:
 ՄՄան կա բույ ժը խո սեց նաև  Կաս պիս կում,  Դուբ րով կա յում

և  Բես լա նում տե ղի ու նե ցած ա հա բեկ չութ յուն նե րի մա սին:
ԱԱն վա նի ման կա բույ ժը տա րի ներ անց առ այ սօր վարժ հի-
շոում է ծանր վի րա վո րում ստա ցած բո լոր տու ժած նե րի թի-
վըը, ան գամ լու սան կար նե րի փոք րիկ նե րին հի շում է ա նուն 
աառ ա նուն:
ԱԱշ խար հի ման կա կան բժիշ կը իր հա րուստ կեն սագ րու թյան

մե մեջ ան գամ ու նե ցել է նաև ա հա բե կիչ նե րի հետ բա նակ ցե լու 
փփորձ:  Դա սա խո սութ յան ըն թաց քում նա կար ևո րեց մի աս-
նաա կա նութ յու նը, ո րի շնոր հիվ հատ կա պես դժվարին ի րա-
վիի ճակ նե րում հնա րա վոր է շատ խնդիր ներ լու ծել:
 ՄՄի ջո ցա ռու մը եզ րա փակ վեց  Լեո նիդ  Ռո շա լին ուղղ ված

հաար ցե րով: Ու սա նող նե րից մե  կի այն հար ցին՝ թե ինչն է

պա կա սում աշ խար հին խա ղա ղութ յան հա մար, աշ խար-
հահռ չակ բժշկի պա տաս խա նը մե կն էր՝ բա րութ յու նը:
Ա վե լի քան 500 ներ կա նե րին նա մաղ թեց բար գա վա ճում, 

բա վա րար վա ծութ յան զգա ցում կա տար ված աշ խա տան-
քից, ա ռող ջութ յուն, եր ջան կութ յուն, իսկ բժշկա կան ԲՈւՀ-
ին՝ նախ կի նում գոր ծող ման կա բու ժա կան ֆա կուլ տե տի 
վե րա բա ցում:

Առանձնապես ջերմ էր հանդիպ� մը անվանի 
վիրաբ� յժ, բժշկական գիտ� թյ� նների դոկտոր,

պրոֆեսոր, ՀՀ ԲԳԱ և վիրաբ� ժ� թյան ԳԱ 
ակադեմի կոս Հովհաննես Սար� խանյանի հետ, � մ 

որդին, ինչպես նշեց Ռոշալը իր ել� յթ� մ,
իր տեղակալն է:

Խոս� ն լ� սանկար, որը փաստ� մ է այն 
մասին, որ մե ծ մարդասերի, անձնազոհ բժիշկ-
մանկաբ� յժի բնավոր� թյան ամե նացայտ� ն 

գծերից մե կը բարեկրթ� թյ� նն է:



Բ ժիշկ նե րի վե րա պատ րաս տու մը շա րու նա-
կկում է մն ալ նրանց մաս նա գի տա կան հմտութ-
յյուն նե րի կա տա րե լա գործ ման լա վա գույն մի -
ջջո ցը: Այս նկա տա ռու մով հա մալ սա րա նում 
մեմե ծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում բժիշկ նե րի՝ 
հհատ կա պես հե ռա վոր գյու ղա կան վայ րե րում 
աաշ խա տող բժիշկ նե րի վե րա պատ րաս տմանը:
Օ րերս հա մալ սա րա նի սի մուլ յա ցիոն ու սում-

ննա կան կենտ րո նում անց կաց վեց ար տա կարգ 
իի րա վի ճակ նե րի բժշկութ յան ամ բիո նի կող մի ց 
իի րա կա նաց վող հեր թա կան վե րա պատ րաստ-
մման դա սըն թա ցը, ո րին մաս նակ ցում էին 
տտար բեր նեղ մաս նա գի տա ցում ու նե ցող բու-
ժժաշ խա տող ներ՝ ան գամ հան րա պե տութ յան 
հհե ռա վոր մար զե րից, նպա տակ ու ներ ի րա-
կկա կանց նել այդ կար ևոո րա գույն խնդի րը:
Ի դեպ՝ սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նում գոր ծում է 

ՀՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան կող-
միմի ց վեր ջերս վե րա նո րոգ ված և  ար տա կարգ 
իի րա վի ճակ նե րի բժշկութ յան հա մար նա խա-
տտես ված հա տուկ դա սա սեն յակ: 
 Պետք է նշել, որ բժիշկ նե րն առանձնահատուկ 

սսի րով և  մե ծ հե տաքր քրութ յամբ են մաս նակ-
ցցում նման մի  ջո ցա ռումն  ե րին՝ հա մոզ ված, որ 
դդրանք բարձ րաց նում են մաս նա գի տա կան 
իի րենց գի տե լիք նե րը, կատարելագործում 
հհմտութ յուն նե րը:
  Հատ կա պես այս օ րե րին ե ղա նա կա յին չա-

փփա զանց վատ պայ ման նե րը, դժվա րան ցա-
ննե լի ճա նա պարհ նե րը հաղ թա հա րած բժիշկ-
ննե րը մե ծ սպա սե լիք նե րով էին ե կել կար ևոր 
աայս մի  ջո ցառ մա նը:

Նորը՝ համալսարանում

2016թ. մա յի սին մե ր բ�  հ� մ 2011 թվականից գոր-
ծող ա ղետ նե րի բժշկ� թ յան ամ բիո նը մի ա վոր վեց ար-
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի բժշկ� թ յան ամ բիո նի հետ 

և  ներկայ� մս գոր ծ� մ է հենց այդ ան վա ն�  մով՝ շա-
ր�  նա կե լով ամ բիո նի առջև դրված ժա մա նա կա կից 
խնդիր նե րի ի րա գոր ծ�  մը:
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ՀՀՀՀ կկա ա ռառա վ վա ա րորութւթ յ յուու ն նը ը հահա վ վա ա նոնութւթ յ յուուն ն տվտվեցեց ԶիԶին ն վովո-
րարակկանան ծծա ա ռառա յ յուութ թ յոյունւն աանցնց ն նե ե լոլու ւ մամա ս սի ի ն»ն» օօ ր րենեն ք քուում մ նանա--
խախա տ տեսեսվվածած փփոոփոփոխխուութ թ յոյունւն ն նե ե րիրին`ն` ԵԵրրևաևա ն նի ի Մ Մ խիխի թ թարար 
 Հ Հե ե րարա ց ցուու աան ն վավան ն պեպե տ տաակական ն բժբժշկշկաակական ն հահամմալալ ս սա ա րարա ն նի ի 
ռառազ զ մամաբժբժշ շ կակակկանան ֆֆաակոկուլւլ տ տե ե տիտի ոու ւ սասա ն նողող ն նե երիրի շշրջրջա ա նոնումւմ 
պապարրտատա դ դիրիր զզինին վ վոորարակկանան ծծա ա ռառա յ յուութ թ յոյու ւ նինիցց խոխու ւսասա փ փողող--
նենե ր րի ի հահա մ մարար սոսո ղ ղանանցցքըքը»» փափա կ կե ե լոլու ւ նպնպա ա տատա կկովով։։
ԻնԻնչ չ պեպես ս նշնշեցեց ՀՀՀՀ պապաշտշտ պ պա ա նոնութւթ յ յանան ննա ա խախա ր րարար  ՎիՎի գ գենեն 

 ՍՍարարգսգս յ յա ա նընը՝ փոփո փ փո ո խոխութւթ յ յուունննենե ր րի ի նպնպա ա տատակնկն էէ զզոորարա կ կո-ո-
չիչի դդեպեպ ք քուում մ ա ա պապա հ հո ովեվել լ հահա վ վա ա սասար ր մոմո տտեեցոցումւմ: :
ԽնԽն դ դիրիրն ն այայն ն է,է, ոոր ր մի մի շշարարք ք քաքաղղա աքաքացցի ի նեներ,ր, սստատա--

նանալլովով աանվնվ ճ ճարար կկրթրթուութ թ յոյունւն բբժշժշկակա կ կանան հհաա մամալ լ սասա ր րա ա նինի 
ռառազ զ մամաբժբժշ շ կակակկանան ֆֆա ակոկուլւլտտե ե տոտումւմ,, անանցցնենե լ լովով ոողջղջ ծծրարա-
գիգի ր րը,ը, պապա տ տա ահահա բ բա ար»ր» կկտրտրվովումւմ եեն ն ինին տ տերեր ն նա ա տոտու ւրարա յ յի ի 

վեվեր ր ջիջին ն քնքննոնութւթ յ յուու ն նի ի ց»ց»,, –– ն ն շեշեցց  Վ Վ.. ՍաՍարգրգս ս յայա ն նը։ը։ 
ԱրԱրդ դ յոյունւն ք քուում,մ, ննա ա խախարրա ա րիրի խխոսոս ք քովով,, նրնրանանցց հնհնա ա րարա վ վորոր 

չիչի լլի ի նոնումւմ բբա ա նանակկ զոզո ր րաակոկո չ չելել ոոր ր պեպես ս շաշար ր քաքա յ յինին զզինին վ վորոր,,
քաքա ն նի ի որոր հհա ամամար ր վովումւմ էէ,, որոր ննրարանքնք աան ն ցեցել լ ենեն ժժա ա    ե ետատա--
յիյին ն զիզին ն ծածառռա այոյող ղ նենե րրի ի հահա մմարար աանհնհ ր րաաժեժեշտշտ ոողջղջ կկուուր ր սըսը,,
նրնրանանք ք նանաև և չեչենն կակա ր րողող սստատա ն նալալ լլեյեյ տ տե ե նանան ն տիտի կկո ո չոչումւմ,,
քաքա ն նի ի որոր կկտրտրվեվել լ ենեն քքննննուութ թ յոյոււնինից։ց։ ՆՆրարանքնք չչենեն զզոորարա--
կոկոչչվովումւմ ոո՛չ՛չ ոոր ր պեպեսս շաշար ր քաքա յ յինին,, ո՛ո՛չ չ որոր պ պեսես սսպապա, , և և ն ն մաման ն 
ի ի րարա վ վի ի ճաճա կ կը ը շաշա ր րուու ն նակակվվուումմ է է երեր կ կարար տտա ա րիրի ն ներեր,, ինին չ չի ի 
կակա պ պակակցցուութ թ յայամբմբ աայսյս օօրրենենսդսդ րրա ա կական ն բաբացցթոթո ղ ղուու մի միցց կկա-ա-
րորողղա ացեցել լ ենեն օօգտգտ վ վելել բբազազ մ մա ա թիթիվ վ ուուսսա ա նոնող ղ նենե ր ր։։
ՓոՓո փ փոոխոխութւթ յ յուուն ն նեներրովով ննա ախախա տ տեսեսվվուում մ էէ ժաժա  եետտա այիյին ն 

ծածա ռ ռա այոյութւթ յ յուունննն աան ն ցացած ծ հահա մ մա ա րերել լ մի մի այայն ն բոբո լ լորոր քքննննուու-
թյթյուուն ն նենե ր րը ը հահանձնձ ն նե ե լոլոււ դեդեպ պ քոքումւմ։։

ՀՀա ա մամա գ գորործծակակցցուութ թ յայան ն շրշրջաջա--
նանակկնենե րրուում մ վեվերջրջերերսս հահան ն դիդի--
պոպումւմ կկա ա յայա ց ցավավ ԵԵր ր ևաևա ն նիի Մ.Մ.  
ՀՀե ե րարացցուու աան ն վավան ն պեպե տ տաակական ն 
բժբժշկշկա ա կական ն հահամմալալ ս սա ա րարա ն նի ի ռեռեկ-կ-
տոտո ր րի ի ժաժամամանանակակավովոր ր պապաշ շ տոտո--
նանա կ կա ա տատար ր ԱրԱր մե մենն ՄոՄու ւ րարադ դ յայա ն նի ի 
և և ՍՍի ի րիրիա ա յիյի ԱԱ ր րաաբաբա կ կանան 
ՀՀանան րրաապեպե տտուութ թ յայան ն ԱԺԱԺ պպատատ--
գագամմա ա վովոր ր նեներ ր ՕՕմամար ր ԱլԱլ ԱԱ ր րուու բբի-ի-
նինի, , Ա Ա լալան ն  Բ Բաքաքրրիինինի ևև ՊաՊաասաս կկուու--
սասակկցոցութւթ յ յանան ԼաԼա թ թաքաք յ յա ա նանա հ հանան--
գիգի բբաժաժ ն նի ի պեպետ տ ԻԻնանաք ք  Զ Զէէնանա յյի ի նինի  
մի մի ջևջև::
ՊաՊատ տ վիվի ր րաակոկութւթ յ յանան աաննդադամն մն եե ր րն ն 

անանդ դ րարա դ դարար ձ ձանան հհայայ-ս-սի ի րիրիաակական ն 
հահա մ մա ա գոգոր ր ծածակ կ ցոցութւթ յ յաա նընը բբժշժշկակա--
կականն կրկրթոթութւթ յ յանան ոո լ լորորտտուում`մ` ննշեշե--
լոլով,վ, ոոր ր բժբժշկշկա ա կական ն կրկրթոթութւթ յ յանան 
բնբնաագագա վ վա առոռումւմ եեր ր կոկու ւ երերկրկր ն նե ե րիրի 
մի մի ջևջև աակ կ տիտիվ վ հահամմա ա գոգոր ր ծածակկցոցու-ւ-
թյթյանան աարդրդ յ յուուննքոքումւմ էէ, , որոր սսի ի րիրիա-ա-
ցիցի ոու ւ սասա ն նողող ն նե ե րըրը կկա ա րորո ղ ղա ա նոնումւմ 
ենեն սստատա ն նալալ ոո ր րակակ յյալալ բբժշժշկակա կ կանան 
կրկրթոթութւթ յ յուուն:ն: ՊաՊատ տ վիվի րրաակոկութւթ յ յանան 
անան դ դամնամն    ե ե րըրը շշնոնոր ր հահա կ կա ա լոլութւթ յ յուուն ն 
հահայտյտ ն նե ե ցիցին ն հահա մ մալալ ս սաարարա ն նուում մ սոսո--
վովո ր րողող սսիիրիրիա ա ցիցի ոու ւ սասա ն նողող ն նե ե րիրի 
հահաննդեդեպպ ցոցու ւ ցացա բ բե ե րարած ծ հոհո գ գա ա տատար ր 
վեվե ր րա աբեբեր րմոմունւն ք քի ի հահա մ մարար,, ինինչչպեպես ս 
նանաև և փոփո խ խանանցցե ե ցիցին ն սիսիրրիաիա ց ցի ի 
ուու սսաանոնող ղ նենե ր րի ի հահարրա ա զազատտնենե ր րի ի 
բաբա ր րե ե մամաղ ղ թաթանքնք ն նե երըրը::
ՀՀանան դդիպիպ մ մանան ըըննթաթացցքոքումւմ 

քնքննանարկրկվվե ե ցիցինն նանաև և բժբժշկշկաակական ն 
կրկրթոթութւթ յ յանան ևև  գիգի տ տուութ թ յայան ն ոոլոլոր-ր-
տոտումւմ հհե ե տատագգա ա հահա մ մա ա գոգորրծածակ-կ-
ցոցութւթ յ յուու ն նըը խթխթա ա նենե լ լուու,, ինինչ չ պեպես ս նանաև և 
հահա մ մալալ սսաարարա ն նուում մ սոսովվո ո րորող ղ սիսի-
րիրիաացիցի ոու ւ սասա ն նողող ն նե ե րիրի ոուսւսմմանան հհետետ 
կակապ պ վավածծ ո ո րորոշ շ խնխնդիդիր ր նեներ:ր:
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 Մ Մուու ր րա ա ցացա ն ն» » հիհիվվանան դ դաանոնո ց ցա ա յիյինն հահամմա-ա-
լիլի ր րի ի մաման ն կակա կ կանան ևև  նոնո ր րածած ն նա ա յիյին ն վեվերրա-ա-
կեկեն ն դադա ն նացաց մ մանան կկլիլի ն նի ի կակա յ յուում մ տատա ր րե ե կականն
բոբու ւ ժօժօգ գ նոնութւթ յ յուուն ն ենեն սստատա ն նուում մ ինին տ տեսես ն նիվիվ 
թեթերրա ապիպիա այիյի կկա ա րիրիք ք ուու ն նեեցոցող ղ 70700-0-իցից աա վ վե-ե-
լիլի ննո որարածծինին ն ներեր ևև  ե ե րերե խ խա ա նեներ ր ոչոչ միմիաայնյն 
 Հ Հա ա յայասստատա ն նի ի բոբո լ լորոր ծծննննդադատ տ նենե ր րիցից,, այայլևլև 
ԱրԱրցցա ա խիխից:ց:
ԱրԱր մե մենն ՄոՄու ւրարադ դ յայա ննըը կլկլի ի նինի կ կա ա կականն աշաշ--

խախատտանանքք նենե ր րի ի գծգծովով պպրորոռռեկեկ տ տորոր ԱԱր ր մե մե նն
 Մ Մի ի նանասսյայա ն նի ի և և  հ հի ի վավա ն նդադա ն նո ո ցացա յ յինին հհա ա մամա--
լիլի ր րի ի գլգլխախա վ վորոր բբժիժիշկշկ  ԲաԲագգրարատ տ  Բ Բա ա վեվե յ յա ա նինի 
ուուղեղեկցկցուությթյամամբ բ շրշրջեջեցց ՄոՄու ւ րարացցա ա ն»ն» հհի-ի-
վավան ն դադա ն նո ո ցացա յ յինին հհա ա մամա լլի ի րորումւմ,, ծածա ն նո ո թաթա--
ցացավ վ հահա մմաալիլի ր րի ի մաման ն կակա կ կանան ևև նոնո րրածած ն նա ա յիյին ն վեվե ր րա ա կեկեն-ն-
դադա ն նացաց մ մանան կկլիլի ն նի ի կակա յ յի,ի, աան ն հեհե տտաձաձ գ գե ե լիլի բբուուժժօգօգ ն նուութ թյայան,ն, 
ինինչ չ պեպես ս նանաև և մյմյուուս ս ծածա ռ ռա ա յոյութւթ յ յուունննենե ր րի ի աշաշ խ խաատատան ն քիքին:ն:
 Մ Մանան կ կա ա կականն և և  ն նո որարած ծ նանա յ յինին վվե երարակկենեն դ դաանանացցմամանն կլկլի-ի-

նինի կ կա ա յիյի ղղե ե կակա վ վարար,, ՀՀՀՀ ԱԱՆՆ գլգլխախա վ վորոր մմանան կ կա ա կական ն ռեռեա-ա-
նինի մ մա ա տոտո լ լոգոգ ՀՀ ր րանանտ տ  Կ Կա ա լելեն ն տետերրյայա ն նը ը նշնշեցեց,, որոր կկլիլի ն նի ի կականն
օ օ րարա կ կանան բբուու ժ ժօգօգ ն նուութ թյոյունւն էէ տտրարա մ մադադրորումւմ աա ռ ռողող ջ ջա ա կականն
տատար ր բեբեր ր խնխնդիդիր ր նեներ ր ուու ն նե ե ցոցող ղ ա ա վեվե լ լի ի քաքան ն եերերեք ք տատասնսն--
յայակկ փոփոք ք րիրիկ կ նեներրի,ի, իիսկսկ ձձմռմռանան աա մի միսս ննե ե րիրին ն աշաշ խ խա ա տոտումւմ եենն
գեգեր ր ծածան ն րարա բ բեռեռննվաված:ծ:
ՓՓոքոք ր րիկիկ ն նե ե րիրի զզգագալլի ի մամասնսն ըըն ն դոդունւնվվուում մ է է հահա մ մա ա լիլիրրիի

կակազ զ մոմումւմ շշուուր ր ջօջօր րյայա գգորործծողող աար րտատագ գնանա վվե ե րարա կ կենեն դ դա-ա-
նանաց ց մաման ն բրբրի ի գագա դ դի ի մի մի  ջ ջոոցոցով,վ, ոորըրը, , անան կ կախախ եե ղղա ա նանա կկա ա յիյինն
պապայյմաման ն նենե ր րիցից,, սպսպա ա սասար ր կոկումւմ էէ աան նգագամ մ հեհե ռ ռաավովորր մամար-ր-
զեզերրիի բնբնա ա կիկիչ չ նենե ր րինին: :  Մ Մուու ր րա ա ցացա ն ն» » հիհի վ վանան դ դաանոնո ց ցա ա յիյինն
հահա մ մա ա լիլիրրիի մաման ն կակա կ կանան ևև նոնո ր րածած ն նա ա յիյին ն վեվե ր րաակեկեն ն դադա ննացաց--
մաման ն կլկլիինինի կ կանան բբացաց վ վելել էէ 1199997-7-ինին`̀ արար գ գենեն տ տիի նանա հ հայայ հհա-ա-
մամայնյն ք քի ի հոհովվաանանավվո ո րորութւթ յյամամբ:բ:

ՎեՎերջրջերերս ս Գ Գ րարանդնդ ՔեՔեն ն դիդի»» ընըն կ կե ե րորութւթ յ յանան ննա ա խախաձձեռեռ--
նոնութւթ յյամամբ բ հհիիվավան ն դադա ն նո ո ցացա յ յինին հհա ա մամալլիրիրը ը հահա մ մալալր ր վեվեցց
անանհ հ րարա ժ ժեշեշտ տ բժբժշկշկաակական ն պապարրա ա գագա ն նե ե րորով վ ևև կկա ա հոհույւյ ք քովով
վեվե ր րա ա զիզին ն վաված ծ երեր կ կուու ննորոր ռռեաեա ն նի ի մոմո բ բի ի լոլով:վ:  ՄեՄեծ ծ պապահհանան--
ջաջարկրկ ոու ւ նենե ց ցողող ժժա ա մամա ն նա ա կակա կկիցից ռռեաեա ն նի ի մոմո բբիլիլ ն ներերն ն անան փ փո-ո-
խախա ր րի ի նենե լլի ի ենեն փփոքոք ր րիկիկ ն նե ե րիրի աաննհեհե տտաձաձ գ գե ե լիլի բբժշժշկակա կ կանան 
օգօգ ն նուութ թյոյու ւ նննն աա ռ ռա ա վեվել լ անանվ վ տատանգնգ պպայայ մ մանան ն նեերորումւմ կկազազ--
մամա կ կերերպպե ելոլու ւ հահա մ մարար:: ՆոՆոր ր մե մե  ք քե ե նանա ն նե ե րիրի շշա ա հահա գ գորործծուու մ մը ը 
հահա մ մա ա լիլի ր րի ի նոնո րրածած ն նա ա յիյին ն ծածա ռ ռա ա յոյութւթ յ յանան մեմեջջ հհսկսկա ա յայա կ կանան  
դեդեր ր կոկու ւնենե ն նա՝ա՝ հհաշաշ վ վիի առառ ն նեելոլով,վ, ոոր ր նոնո ր րա ածիծին ն նենե ր րը ը չաչափփա-ա-
զազանցնց զզգագա յ յուուն ն ենեն տտեեղաղա փփոխոխ մ մանան հհարար ց ցուում:մ:
 Ռ Ռեաեա ն նի ի մոմո բ բիլիլ ն նեերիրի օօգ գ նոնութւթ յ յամամբ բ տատարրե ե կականն շոշուրւրջ ջ 606000 նոնո--

րարածծինին էէ տտեեղաղափփո ո խվխվուում մ  Մ Մուու րրա ա ցացա ն ն»» հիհի վ վանան դ դա ա նոնո ց ցաայիյին ն 
հահամմա ա լիլիրրի ի մաման նկակա կ կանան ևև նոնո ր րածած ն նա ա յիյին ն վեվերրա ա կեկեննդադա ն նացաց--
մաման ն կլկլիինինի կ կա:ա: ԱԱյսյս մեմե  քեքե ն նա ա նեներրը ը զգզգա ա լիլի չչափափովով կկնվնվա ա զեզեց-ց-
նենեն ն թեթե՛՛ տետեղղա ա փոփոխ խ մաման ն ռիռիս ս կեկե ր րը,ը, թթե՛ե՛ ժժա ա մամա ն նա ակըկը, , թեթե՛՛ ե եղաղա--
նանակկա ա յիյին ն գոգոր ր ծոծո ն նովով պպայայմմա ա նանա վ վորոր վ վածած ոու ւ շաշա ց ցուումն մն եե ր րը:ը:

ՎեՎե եե ԳԳ նն ՔեՔենն իի ննկկեե նն նն խխ ձձեե

ԳտԳտ ն նե ե լոլով,վ, ոորր ուու ս սաանոնո ղ ղի ի հահամմարար 
չաչափփաազազանցնց կկարար և ևորոր եեն ն այայն ն պապայ-յ-
մաման ն նենե ր րը,ը, ոորրտետեղ ղ նանա բբնանակկվովումւմ էէ՝՝
ԵՊԵՊԲՀԲՀ ռռեկեկ տ տո ո րիրի ժժա ա մամա ն նա ա կակա վ վորոր  
պապաշ շտոտո ն նաակակա տ տարար ԱԱրրմե մե ն ն  Մ Մուու ր րադադ--
յայանննն իիր ր շրշրջաջայյցըցը սսկսկսեցեց ոոււսասա ն նո-ո-
ղաղա կ կանան հհանան ր րա ա կակացցա ա րարան ն իցից,, որորն ն 
ընընդգդգր ր կեկեցց հահա մ մալալսսա ա րարա ն նա ա կական ն 
ուու ս սա ա նոնո ղ ղա ա կական ն հահան ն րարա կ կա ա ցացա ր րանանի ի 
երեր կ կուու մմասաս ն նա ա շեշեն ն քեքե ր րը ը ևև  հ հանան ր րաակակա--
ցացա ր րա ա նինի շշրջրջա ա կակայյքըքը::
ԲՈԲՈւՀւՀ-ի-ի ղղե եկակա վ վաարորութւթ յ յուու ն նը,ը, տտե ե ղողումւմ 

մաման ն րարա մ մասասն ն ծածա ննո ո թաթա ն նալալովով հհանան ր րա-ա-
կակա ց ցա ա րարան ն նենե ր րի ի վիվի ճճա ա կիկին,ն, աար ր ձաձա ն նա-ա-

գրգրեցեց աառ ռկակա խխնդնդիրիր ն նե ե րըրը, , ո ո րորոնքնք սսեղեղմ մ 
ժաժա  եե տ տուում մ շտշտկեկելլուու ոուղւղղղուութ թ յայամբմբ 
պապա տ տասասխխաանանա տ տուու ն նե ե րիրին ն տրտրվեվեցիցին ն 
հսհստատակ կ հահանձնձ ն նա ա րարարրա ա կական ն նեներ:ր:
ԵԵՊԲՊԲՀ-Հ-ի ի ուու սսա անոնո ղ ղա ա կական ն հահան ն րարա կ կա-ա-

ցացա ր րանան ն նե ե րըրը տտե ե ղաղա կ կայայ վ վածած եեն ն   ՔաՔա--
նանա ք քեռեռ-  Զ Զեյեյ թ թուուն ն վավար ր չաչա կ կանան շշրջրջա-ա-
նոնումւմ:   ՀաՀան ն րարա կ կա ա ցացա ր րանան ն նե ե րորումւմ ոու ւ սասա-
նոնող ղ նենե րրը ը կակարրողող եեն ն հյհյուու ր րընըն կ կալալ վ վելել՝՝
անան կ կախախ սսե ե ռիռից,ց, տտա ա րիրի ք քիցից,, ազազգգա ա յիյին ն 
պապատ տ կակա ն նե ե լոլութւթ յ յուու ն նիցից ևև կկ ր րո ո նանա կ կանան 
ուուղղղղվվա ածոծութւթ յ յուու ն նիցից::
  ՀաՀաննրարա կ կա ա ցացարրանան ն նեերիրի բբո ո լոլոր ր սեսեն-ն-

յայակկնենե ր րըը հահագգեեցացած ծ ենեն օօգ գ տատա գ գորործ-ծ-

մաման ն հահամմարար աանհնհրրա ա ժեժեշտշտ պպա ա րարա գ գա-ա-
նենե ր րովով: : ԱյԱյսստետեղ ղ կականն նանաև և սրսրահահ ն ներեր, ,
ո ո րորոնքնք ննա ա խախա տ տեսես վ վածած եեն ն ընըն թ թերերցցա-ա-
նոնութւթ յ յանան, , տատարրբեբեր ր հահաննդիդի պ պուումն մն եեր ր և և 
քնքն ն նարար կ կուումն մն եեր ր անանցցկակացցնենե լ լուու հհա ամամար:ր:
  ՀաՀան ն րարա կ կա ա ցացա ր րանան ն նե ե րիրի աառռաա ջիջինն հահար-ր-
կոկումւմ գգորոր ծծողող ճճա ա շաշասսրարա հ հուում մ ուու ս սա ա նոնող-ղ-
նենե ր րինին տտրվրվուում մ է է անանվ վ ճաճար ր նանա խ խա ա ճաճաշ,շ,
իսիսկ կ հահա մ մա ակակարգրգ չ չա ա յիյին ն սեսեննյայակնկն աա պ պա-ա-
հոհով վ վավածծ է է անանվ վ ճաճար ր ինին տտերեր ն նե ե տոտով:վ:

մմ նն հհ մմ նհնհ ժեժե
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ԱԱր ր մե մե ն ն ՄՄ% %  ր րադադ յ յա ա նընը, , ԵՊԵՊԲՀԲՀ %%  ս%ս%մնմն  ա ա կական ն 
գծգծովով պպրորոռռեկեկտտորոր  ԼաԼա ր րի ի սասա ԱԱվվե ե տիտիս ս յայաննը,ը, 
ընընդ դ հահանն% % ր ր բժբժշկշկ% % թ թ յայան ն և և ս ս տոտոմմա ա տոտոլլո ո գիգիա-ա-
կական ն ֆաֆակկ% % լ լ տետետտնեներիրի դդե ե կականնններեր Ն%Ն% նենե 
ՇՇահահվվերերդ դ յայաննը ը և և ԼԼա ա զազար ր Ե Ե սասա յ յա ա նընը աայ յ ցեցե լ լեցեցինին 
հյհյ% % ս ս վավածծա ա բաբանն% % թ թ յայան,ն, ննորորմմալալ աաննա ա տոտոմիմիաա--
յիյի, , տետեղղագագրրա ա կական ն ա ա նանատտո ո մի մի ա ա յիյի ևև    օ օ պեպերրա-ա-
տիտիվ վ վիվիրրա ա բ%բ%  ժ%ժ%թթ յ յանան,, ինինչ չ պեպես ս նանաև և ախախտտա-ա-
բաբաննա ա կական ն ա ա նանատտո ո մի մի ա ա յիյի ևև կկլլի ի նինիկկա ա կական ն մոմոր-ր-
ֆոֆոլլո ո գիգիա ա յիյի աամ մ բիբիոնոնններեր:
 Ռ Ռեկեկտտո ո րիրի պպաշաշտտո ո նանակկա ա տատա ր րը ը ծածաննո ո թաթա ց ցավավ 

% % սս% % մն մն աակկանան գգորործծընընթթա ա ցիցին,ն, լլսեսեց ց դադասսա ա խոխոս-ս-
նենե ր րի ի և և %%  սասաննողողննե ե րիրի աառռա ա ջաջարկրկննե ե րըրը, , արարձձա-ա-
նանագգրերեց ց առառկկա ա խնխնդիդիր ր նենե ր րը:ը:
ՇրՇր ջ ջայայ ց ցիցից հհե ե տոտո հհանանձձա ա րարա ր րա ա կական ն նեներ ր 

տրտրվեվե ց ցինին հհա ա մամապպա ա տատաս ս խախան ն աշաշ խ խա ա տատակկիցից--
նենե ր րինին,, մամաս ս նանավվո ո րարապպեսես՝՝ հսհստատակ կ քաքայ յ լելեր ր ձեձեռ-ռ-
նանար ր կեկել լ առառկկա ա սասար ր քաքավվո ո ր%ր%մնմն  երերն ն արարդդիաիակկա ա նանանցնցննե-ե-
լ%լ%,, աանհնհրրա ա ժեժեշտշտ բբժշժշկակակկանան գգրարակկա ա ն%ն%թթ յ յ% % ննը ը թաթար ր մամաց-ց-

նենե լ լ% % ,, % % սս% % մն մն աակկանան գգորործծընընթ թա ա ցիցի հհա ա մամար ր անանհ հ րարաժժեշեշտ տ 
պապաս ս տատառ ռ նեներ ր ձեձեռքռք բբե ե րերելլ% % ևև  լսլսարարանանայայինին պպայայմմանանննե-ե-
րըրը հհնանարրա ա վովո ր րինինս ս բաբարրե ե լալավվե ե լ%լ% % % ղ ղ ղ%ղ%թթ յ յամամբ:բ:

նն նն ննեե նենելլ%% %%սս%%մնմնաակկանան գգորործծընընթթաացիցի հհաամամարր անանհհրարաժժեշեշտտ

ՇՇրջրջայայ ց ցի ի հահասցսցենեներերիցից մեմեկկըը լալա բ բո-ո-
րարա տտորոր մմասաս ն նա ա շեշեննքնքն էէր:ր:
ՊաՊատատասխսխանանատատուունեներըրը ններերկկա ա յայաց-ց-

րիրին ն մամասնսնաշաշենենքոքումւմ տտեղեղակակայայվաված ծ 
հիհինգնգ աամ մ բիբիոնոն ն նե ե րըրը,, ուու սսուու մն մնաա կ կանան 
գոգոր ր ծըծըն ն թաթացցի ի մամաննրարամմասաս ն նե ե րըրը, , առառ--
կկ խխնն իի ննեե նն ծծ եեկակա խխնդնդիրիր ն ներերն ն ուու ծծրարագ գ րերերրը:ը:
 Կ Կարարևևորոր վ վեցեց ոու ւ սոսոււմն մն ա ա կականն գոգործրծ ըըն-ն-

թաթա ց ցը ը բաբա ր րե ելալա վ վե ե լոլու,ւ, դդա ա սասապ պ րորո ց ցե-ե-
սիսին ն մի մի տվտվածած ննպապաս ս տատավ վորոր պպայայ մ մանան--
նենե ր ր սստետեղ ղ ծեծե լ լուու ևև  առառկկա ա նյնյուու--
թաթա տ տեխեխ ն նի ի կակա կկանան խխնդնդիրիր ն նեերըրը 
շտշտկեկե լ լուու աանհնհ ր րա ա ժեժեշ շտոտութւթ յ յուու ն նը:ը:
 Ե ԵՊԲՊԲՀՀ լալա բ բո որարա տ տորոր մմասաս ն նա-ա-

շեշեն ն քոքումւմ էէ տտե ե ղաղակկայայ վ վածած ննաևաև 
հահան ն րարա պ պե ե տոտութւթ յ յանան բբժշժշկակակկանան 
ուուղղղղ վ վա ածոծութւթ յ յանան աա ռ ռա ա ջիջին ն գրգրա-ա-
դադա ր րա ա նընը:: ԱրԱր մե մենն ՄոՄոււրարադդյայանննն 
անան ձձամամբ բ ուու սսաանոնող ղ նենե ր րիցից հհե-ե-
տատաքրքրքրքր վ վեցեց գգրարա դ դա արարա ն նիցից 
օգօգտ տվեվե լլուու հհա աճաճա խխա ա կակա ն նուու--
թյթյանան, դադա սսագագր ր քեքերրիի և և ոոււսոսումւմ--
նանա մեմե  թոթո դ դա ա կական ն ձեձեռ ռ նանարկրկ ննե-ե-
րիրի հհա ա գեգեց ց վավա ծ ծուութ թ յայան ն մամա ս սինին::
Ն Ն րարա ոու ւշաշադ դ րորութւթ յ յանան կկենենտ տ րորո--
նոնումւմ էէր ր նանաևև գրգրքաքա յ յինին ֆֆոնոն-
դիդի հհաամամալրլր մ մանան հհարար ց ցը,ը, ոորիրի 
առառնչնչուությթյամամբ բ   հոհոր րդոդո ր րեցեց պպա-ա-
տատաս ս խախա ն նա ա տոտու ւ նեներրինին մմշտշտա-ա-

պեպեսս թաթար ր մամացցնենել լ հահատ տկակա պ պեսես 
ուու սսուումն մն աա կ կանան գգորոր ծ ծընընթթա ացիցի հհա ամամար ր 
անանհհրարաժժեշեշտ տ բժբժշկշկա ա կականն գրգրա ա կակա--
նոնութւթ յյուու ննը:ը:  ՆաՆա հհանանձձնանարրա արերեցց սեսեղմղմ 
ժաժա  եե տ տուում մ նեներ ր կակա յ յացաց ննելել հհա ա մամալրլր--
մամանն անանհ հրարաժժեշեշ տ տուութ թ յոյունւն ոու ւ նենե ց ցողող 

մնմն կկ նն կկ նն ննուու սսուումն մն աա կ կանան գգրարա կ կա անոնութւթ յ յանան 
ցացանկնկը:ը:
 Ա Այցյցի ի շրշրջաջանանակնկներերնն ընընդգդգրկրկեցեցինին 

նանաև և գրգրա ադադա ր րա ա նինինն կիկիցց գոգոր րծոծող ղ հահա--

մամակկարարգ գ չաչա յյինին սսրարահըհը, , ինինչպչպեսես ննաևաև 
հահամմալալ սսա արարա ննի ի Ա Ա պապագգա ա բժբժիշիշ կ կ»»
պապաշ շ տոտո ն նա աթեթեր ր թիթի խխմբմբագագ ր րուութ թ յոյունւնը:ը:
ԱԱՊԱՊԱԳԱԳԱ ԲԲԺՇԺՇԿԻԿԻ» » խմխմբաբագրգրի ի 

հեհետ տ ուունենեցացած ծ զրզրուույցյցի ի ընընթաթացքցքուում մ 
խոխոսքսք գգնանացց թեթերթրթի ի տպտպաքաքանանակակի ի
մմ իինն ԱԱ ՄՄ նինիմամասիսին,ն, ոորըրը ԱԱ.. ՄոՄուրւրադադյայանինի 
առառաջաջարարկոկութւթյայամբմբ հհետետագագայայուում մ 
կդկդառառնանա քքննննարարկմկմանան աառառարկրկա:ա:
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 «Ինձ  դ� ր ե կավ տղաների ել� յթը, ԱՐՄՄԵԴ-ը ց� ցադրեց սրամի տ հ� մոր՝ � նենալով արտիստիկ տվյալներ: 
Ամե նակարևորը՝ հանդիսատեսը նրանց սիր� մ է և ջերմ է ընդ� ն� մ, իսկ թե ինչ�  ՈւՀԱ-ի երիտասարդական 
թիմե րը չեն կարողան� մ ներկայանալ մի ջազգային փառատոների, կարծ� մ եմ՝ դրա հիմն ական պատճառն այն 
է, որ ավելի քիչ են աշխատ� մ իրենց վրա՝ գիտելիքների ավելացման իմաստով»:

«Ո« ւ սա ննոողղաակ կան ա շոոուն», «Ու սա նո ղա կկանան գա րուն»
փա ռռա ատո նեերըրը հա մալ լլսսաս  րրա նինինիիի ու սաա ն նո ղողութթյ յաննան աա մե մե -
նա սի րերելլի ի մի  ջջոոցա ռումն մն մն  երն են ննն դար րրձել շաատտտ վավա ղղուուց:ց  
Դ րարանցց ծրարարագ գգրեերրում ընննդգդդ րկ վում մմմ ենենենե ոոու սա նողն նե եերիրիր  լա-
վավավ գգգգուուուույնյնյնյնն կկկկաաա ա տատաարր ր րուոոո մն մն  ե րը, ինք նա գործ խխխխմբե րի, ա կոկումւմբ-
նե րի անան դ դամնամն  ե ե րիրի եե լուույթյթյթյթնն նեեե րը:
«Ո«« ւ սաս  ննոողաղա կ կանան աա շ շուուն-ն-202 16-ըը» ա ռա վվեելելե ևևսս  յու րօ րի նակ 

էրր, , քաքաքա ննի ի որոր ննվիվիր ր վաված ծ էրէր ՈՈււ րար խ նե րիի ևևևև հհ նանա րա մի տ նեե-
րիի ա կուում մմմբի սստետեղծղծմ մանան 555 5 և և ԵրԵր ևևա նի բժշժշշկակա կան իինսնստտի-
տտու տի ЕрМрМИИ (Ե(Ե( րԲր Ի)Ի  թի մի միմի սստետեեղծղծղծղ  մմմ մանան 22255-5-ամամա  յակ նե րին:
  Սե րունդ նե րի հերերերր թ թաափո խը փափառռա ա տոտո նի ընը  թաց քում 

շաշարրրուուն նաակեկեկ ց ցց բժբժբ շկշկշկշկաա ա կական ն հահա մ մալալսսա արարա նի իի ՈՈւ ր րախխախն նեե րիրի ևև 
հհնանար րա ա մի մի տ տ տնենենե ր րի ի ա ա կոկումւմ բ բի ի ԱՐԱՐՄՄԵԴԵ թիիիմմը, ո րի ե լոււյ-յ-
թիթի մա սիսինն ԵրԵրԲԻԲԻ-ի-ի աան ն դադամն  ե րը ը բաբ  վա կաաա ն նին դրա կան 
կակարր ծիծիք ք հահայտտն նեե եցիցից ն՝ն՝ հույս ու նե ննաա լով, որ հեհեհետտ ևոևող ղա ա կական 
ստստեղեղծծա գոգ րծ աշ խա տան քի արդ յուն քուււմ մ ԱՐԱ ՄՄԵԴ-ը 
նոույն պես կա րողղ էէ իր հաղ թար շա վոով շա րու նա կել 
ԵրԲԻ-ի ա վվանանա  դույթթ նե րը: 
  Մի ջջոոոցացառ ման կակազ մա կեր պիչ նե րի նպապա տա կը լիո վին 

իիրարա կա նացավվ,,, քքա նի որ նույն բե մում հաան դի պեցին լե-
գեն դար ԵրԲԻԲԻԲԻԲ -ի և  նո րա թուխխ ԱԱՐՄՄԵԵԴԴ-ի տղա նե րը:ը  
Ա վագ նե րիցից մի  ջո ցառ ման հհյու րեե ր րի թթվում էին ն ԵրԲԻ 

թիթի մի մի ան դ դամնամնամն  եր՝ « Շաարմ   Հոլ դինին գ գի»ի» գգլխխաա վով ր ր տննօօրեր ն,
  Հա յաս տտաա նինինինի ՈՈՈՈՈւՀւՀԱ-Ա-Ա-իիի աասո ցցիաի ցցիաիա յ յի ի նան խխաա գագ հ   Կարրրենեն
  ՂաՂա զզար յանընը,, «ՕՕՕՕՕ տտտ տար, ա մա յի ճաճամ մփեե քքի վրվրվրա»ա» հհա ա աղողող ր-
դա շա րիրի հհե ե ղիղիղիի ն ննակակաակ ևև  վավաա րող   Ռ Ռա աա ֆաֆֆա յյել   Հով հհանան ննիսիսի  յյաա նը,
պրպ ոդ յու սերրր ևև սսցցե ե ննա րիսիիստ տ ԱրԱր մե մե ն Գ րի գոր ր յայա նննը ը ևև
  Ռոու ւբեբ նն     ԹոԹոԹ ւ ման յա նը: 
  ՄիՄիՄի ջջջո ո ոցաց ռ ման ըն թացց քքում ա աավաագգ նենե րը մե  ծծարվ վեեցին,

նրնրանցց փոփ  խա րի նել ցանան կկկաաա ացողղ նեերրը ստա ա ցցաանն խոխոս ս ս տոտոտ ւմւմ-
ներ և  հա վավասստիիա ցումնմնմնմն  երերեր, ոոր նա ախախ ձեռեռեռ ն նուուո թ թյան ն դեդեդեպ-պ-պ-
քում կստա նաանն հահամմա ապապա տաս խխխանան աաաա ջջաակակկ ց ց ցուուութ թ յոյուն:
 Վերր ջջերս տե ղի ի ու ննեե ցած մի միմիջջջո ոոցացացա ռու մմմըըը վկվկա-ա

յեեցց, որր բժշկա կաան ինի ս տի տու տին և   Հա յաս տատատա նի
  ՀՀաան ն րար  պպե տութ յաա նը մեմեծծ ճճա նա չում բե րրածա թի մի մի գգորոր---
ծու նեութ յոու նն աայ սօր էլ հհիշիշ վվվում մ ևև ար ժա նա նում էէ մեմե ծածա--
րան քի՝ այս ս դեեպ քում ԵԵՊԲՀ ռեռեռ կ կտոր Ա.Ա.  Մու րաադ դ յայան նի ի 
նա խա ձեռ նոնոււթ յամբ:
 Տո նա կան հան դի սա վոր միմի  ջո ցառառառ մմանա  ըն թաացցքոքումմ ններեր-

կա յաց վե ցին բժշկա կա նըը և ԵրՄԻՄԻԻ-ի հաղթթաա նանակ կ ննե րը ը 
ներ կա յաց նող վա ա վեվերրագգ րա կան կի նննոնոնոնկկկարարա  ններեր,, ինինչ չ չ պեպեպ ս ս
նաև «Օտար, ամայիի ճաամփեքի վրա» հու մոմոոոոո ր ր ր ր րրա ային նկնկնկկաաաա-
րարահ հա անոնոււ մըմը հհա մաալ լսասարրա ա նանա կան թթե մա ննե երրոով:վ:վ:վ:վ:վ



Միջոցառման հյ� րերը նվեր ստացան իրենց իսկ քանդակները, իրենց մասնագիտ� թյ� նը 
հիշեցնող բժշկական խալաթներ և 25-ամյա հոբելյանի առթիվ՝ պատվոգիր:

Ա.ԱԱ. Ա.Ա. Մ0Մ00 ՐԱԴՅԱԱԱՆՆՆՄ0 ՐԱԴՅԱՆ, ԵՊԲՀ  ,,, ԲՀ, ԵՊԲՀ
ռեռեկտկ ո րիի ժժա ա ա մմամա նա կա վվվոր պպպպաշ տո-կ րի կ վվվ ր պպպ շռեկտո րի ժա մա նա կա վոր պաշ տո-
ննա կկաա տար.կ րրրնա կաա տար.նա կա տար. « «ՅոՅ ւ րա քանննչչչ յուրր ԲԲԲՈՈՈւՈ Հ-ի
գոր ծու նենեոււթ թյան ն ա ռանց քքքըըը ու սա նոնոոողն 
է, և ԲԲՈււՀ-Հ ուումմ ի րաա կա նաաացցցվող բո լորորոր 
գոր ծըծըն ն ն նթաթաթաթաացցցցննենե րրրը,ը,ը, ոո րրո շումնմնմն  ե եերը, մի  ջո-
ցաց  ռումնմն մնեե ր րը ը պեպետքտք էէէէ միմիմիմիտտտտվ վ վաածած լի նեն
ուոււ ս ս սա նո ղուութ թ յայան ն կրկրթոթութւթ յ յանանն ու դդաս-
տիիաա աարարա կուութ թ յայաան նը:ը: ԱԱյսյս միմի  ջոջո ցցա առու մը 
նույն ն պեպես սս նպննն ա տատակ կ ուու նն նիի հահամմախա մ բել 
ուո  սաա նող նեեներ րինին և դա սա խ խխոսոս ն նե ե րիրիրիին՝նն  
փոփ ր ձե լով մե  ծաարրելելել աա վվագ նե րիրինն ևևև
հահհար րրգագաննքիք  տուրք տտտտաալալ ննաև ե րրի իտատա--
սաաս րդրդ սսերերննդիդիդին,ն,ն, ոորնրն ոու ւ նինի վվառառ աա պպա--
գագաա::
ԲժԲժշ շ կակկա կ կանան հհհհհհա ա մամաալ լսասարրա ննը մեր եերկրկ-

րիրի աա ռռողողջ ջ ա աապա գա այի կերտ ման մե ջ
ու րույն դե րաար  կա տա րում ու նի: ԵԵս կոչ
եմ ա նում ու սա ա նոնող ղոութ յա նը՝ եր բեք 
չմչմո ոոռա նալլ աայննյն դա սաախ խոս նե րին, պրո-
ֆեեե սսորորնն նեե րին, ով քեքեր ե րի տա սարդ նե-
րիի հա մար ա պաաաահ հհո վել են ինք նադադրսր -
ևոր ման և զարար գաց ման լայն հննաարաա-
վո րութ յուն ներր::
  ԿաԿ ր ևո րե լով վ սես րնր  դդա փոփոխ խութ յու-

նընը բժշկութթ յ յաան զարգգացաց մմաանա  բո լոր
փոփու լե րում՝ հա ա մոմմ զ զմոմունք ու նեմ, որ 

ե րի տա սարդ սե րոունն դը մի մի շտշտ խո րին 
հար րգագ ն քով և պաատտկակա ռան քովով կկկվեվվ -
րար  բբեերիրի իիիրրր դադա սա խոս նե րինին՝ նրնրրանանանանց,ց,ց  
ովվ քերր կկկրթր ելել ու դաասստիտ ա րակկելել եեն նն
ի իիրենց: ՊաՊաՊ հն օօգգտա գորրծ ծեե լոլով՝վ՝ եես ս ս
բեբեբեբ մ եմ հրաա վ վի իիրոր ւմմ ԵԵՊԲՀ եր կա արարարամ-մմ-
յաաա ռռեկկ տորր, , աա կա դե եմի մի  կոս   ՎՎի լեն 
  Հաաա կկոբոբյ յաա նինին:ն: Ա կա նավ վվորորոր բժիշկ-
գիգիիիտտ նաա կա նը ղե կաա վվա աարրել էէ բժշկա-
կակաաան ն ԲԲՈւՀ-ըը ԵԵրՄրՄԻԻ թի մի  ստտեղեղծ ծ ման,, 
կաա յյացացց մ մանան ևև դ րան հա ջոր դող տաար րի-ի-
նենեե րրրին:

Հ.ՀՀ Գ.Գ.Գ - ԻԻ պապատասա  խխանան ԱԱՐՄՐ ՄՄԵԴ թի-
մի տտտղա նե րի հ� մմո որա յյինին ա ռռա ջար-
կին, թթե ե հնա արարավվո ր�թ յ� ն ընն ձե ռեե-
լ�  դեեեպ պք�ք� մ իի րենք կա րող են կրրկնկնել 
ԵրՄԻՄԻՄ -ի հաղ թա նա կը Սո չի� մ, ԱրԱ մեմե ն 
Մ�Մ�  րադ յա նը իր ե լ� յ թի վեր ջ� մ, դի-
մե  լլով ԱՐՄՄԵԴ-ի տղա նե րին, ա վե-
լացց րեց՝ Սո չին մն � մ է �  ժի մե ջ... 
Ռեեպ լի կը մե ծ աշ խ�  ժ� �թ թ յ�յ  ն աառա-
ջաաց րեց դադահհ լիլիճ ճ�� մմ ևև հատ տ կակապես 
ԱԱՐՄՄԵԴ-ի տտղա նե րի մոտտ,, ոո իրին ն ար-
ձձա գան քե ցին նանաև ԵրՄԻ-ի ններերկկա յա-
ց�  ցիչ նե րը. «Օգտտաա գոգոր ծեեք ք պաա հը, 
ինչ պես մե նք՝ ժամմա անակկինին»...

Վ.Պ.Պ  Վ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ակադեմի կոս., կ դ միկ Մեր հան րա պպե-ե-
տութ յանն հհա մար ծան րա գույն տա րի նե րին ծնվեց ԵրԵրՄ ՄԻԻ թիթի-
մը, ո րը հհեե տատ  գա յում բարձր պա հեց այն ԲՈւՀ-ի պպա տի վը, 
ո րը հնա րա ավովո ր րութ յուն տվեց նրանց աշ խա տե լուո , , ստս եղ ծա-
գոր ծե լու:  Ցա ավովումւմ եմ, որ դահ լի ճում ներ կակա չչէէ այն տարի-
նե րին բժշկա կանան իինս տի տու տի արհ կոոմի մի տտեիեի ննա խա գահ 
 Նո նա Ա վե տիս յա ննը,ը, ով տղա նեերրի հահա մ մարար աա ռանց չա փա-
զան ցութ յան հոգ ևոր ծնոնո ղ ղի ի դեդեր ր կակա տա րերեց, ոչ մի այն օգ նեց 
աշ խա տանքային պայ մաննն նե երի ստեղծ մա նը, այլև բո լոր 
հար ցե րում, որոնք կապ ված էին նրաանց հար գե լի բա ցակակ -
յութ յուն նե րի, բաց թողն ված դա սա ժա մե  րը լրաց նե լու ևև  
ու սա նող նե րի հա մար այլ կարար և ևո րա գույն հար ցե րի կարար գա-
վոր մա նը:  Ճիշտ է՝ տղա նե րիցից շշա տե րը բժիշկ ներ չդար ձան, 
սա կայն նրանք ի րենց ե լույթ նե րով ու հաղ թա նակ նե րով 
բու ժե ցին մե ր վի րա վոր նե րաշ խար հը:  Թի մի  հաս ցեին գո-
վավ  սան քի խոս քեր լսե լու բազ մա թիվ ա ռիթ ներ եմ ու նե ցել: 
ԱԱվե լին՝ խորհր դա յին բարձ րա գույն կրթութ յու նը են թադ-

րորումւմ էէր ր հահաճ ճա խախա կի խոորհրհր դակ ցութ յուն ներ կեենտնտտրր րո նումմ՝՝
 Մոսկ վա յում: ԱԱյդ հա վավաք նե րի ժա մա նակ,կ,կ եերբրբ իիինձձնձ շշնոր հա-
վո րում էիէինն մե ր ր տղա նե րի հաղ թա նա կկկի կկկա ապպապակ ցութ յամբ, 
նրաննցց մամա սին հիաիաիացց ցաաակակակ նն կակակ ր րծիք նեեեր հաաայտտտ ն ննում, ես ինձ 
զգում մ էիէի 77-ր-րդդ եերկն քում և  ու րա խախախ  ն ննում էիիի,,, որ կա ա արորրր  ղա ցել 
եմ օգ նել այս թի մի  կա յացց մմա նը, որորորն այ սօրրր հհնանանա րա վո րու-
թյուն է տա լիս հպար տոոտոտու թյաաամբ ներ կա յաց նելելել աաայն բժշկա-
կան հաս տա տութ յոոււ ննընը, , ո րիիիի սա ներն էին մե ր տղաղաղաաա նն ննե եերըր :
Ա վար տելով խոսոսքս՝ ուուզոզոոււմ եմ հղում ա նել՝ բժժշժշժշշշկակակկկկկկ կ կա անընընը 

մի շտ ե ղել է ա ռա ա ջջի նը և՛ КВНН-ով, և՛  իր ինքնագործոոունւնւննւնւնննեոեե ւթյան ն
խմբերի ե լույթ ննեե րոր վ, և՛  բոու հա կան մի  ջազ գա յիինն կկկակկկկկկ  պե րի 
հաս տատ մամբ, և՛և՛  ար տա սսահ ման ցի նե րի կրթթթութ յան, և՛ 
 շատ ու շատ այլ հար ցեցե ր րուո մմ:
Ես այսօր շնոր հա վո րում եմ մեր նոր ռեեկեկ տո րին, ով, ի 

դեպ, այդ տա րի նե րին բժշկա կա նի ու սա նոոողղ էր և  մաղ թում 
եմ՝ բարձր պա հել մե ր ԲՈւՀ-ի վար կա նի ի ի շշըշը:

ՄՄիջոոոցացաց ռռ� մի ց օրեր աննց ց 
ստտացա վաածծծ ՈւՈ ՀԱ մի ջազգայինն

մի � թյյան և հհհեռեռե � ստատեսսայայինին 
ԱՄՄԻԿ» միիիավավա որման՝ 22010177
թվթ աականի հունւնւնվավվ րիր 1100-23-ըը 

ՍոՍոչիոում կայանալիք ՈւՈւՈւււՀԱՀԱՀ 228-8-րդրդրդ 
միիջազգզգային փառատոոննիինինինինի ԵՊԲԲԲՀՀՀ
թիթիմիմին ն մամասնսնակակցոց ւթթյայաաանն հրհրհրհրհրհրավավերերը ը

տրտրաամադրումմ է հհուո յսյսսս ոոոո նւնւնւնենենալալ, ,
որ սերունդդններիի հհեերե թափոփոխըխը 

շաշ րունակվումմւմ էէէ`̀ նոնույնիիսկ աանվնվանան 
նույնացմցմամբ՝ ԱՐՄՄՄԵԵԴ-Դ-ըը
այայսոսոսուհւհետ կկոչվի ԵրԵրՄՈՄՈւ:ւ:



Փ լուզ ման եզ րին կանգ նած, ըստ էու-
թյան իր վեր ջին օ րերն ապ րող ԽՍՀՄ 
կոչ ված կայս րութ յան նե գա տիվ վե րա-
բեր մուն քը   Հա յաս տա նի նկատ մամբ
այն քան ար տա ռոց էր, որ, ինչ պես ըն-
դուն ված էր ա սել ժա մա նա կին, մոս-
կով յան կենտ րո նա կան հե ռուս տա տե-
սութ յու նը որ պես բա րի խոսք չէր նշում
ան գամ   Հա յաս տա նի տաք ե ղա նա կի
մա սին…
Ըստ էութ յան ի րենց իսկ ձեռ քով փլուզ-

վող կայս րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը
ձև  էին ա նում, թե ԽՍՀՄ-ի թի կուն քին
ա ռա ջին դա շույ նը խրեց   Հա յաս տա նը՝ 
Ար ցախ յան ա զա տա մար տով:
Այս ի րա վի ճա կում պետք է կա յա նա յին

ու րախ նե րի և հ նա րա մի տ նե րի մրցույթ-
նե րը, եզ րա փա կիչ խա ղե րը:
Ար դեն մե ծ ճա նա չում ու նե ցող ԵրԲԻ թի-

մի  հաղ թա նա կն  այդ ի րա վի ճա կում կաս-
կած էր ներշն չում:   Հա յաս տան ցի նե րիս 
ար դեն «էքստ րե մի ստ և  բոյե վիկ» մակ-
դիր նե րով բնու թագ րած կայս րութ յան
ձայ նա փող կենտ րո նա կան հե ռուս տա-
տե սութ յու նը հա զիվ թե իր կազ մա կեր-
պած մի  ջո ցառ ման հաղ թո ղի դափ նին 
տար Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի
թի մի ն:  
Սա կայն տվեց, քա նի որ անհ նար էր

չտալ...
Այդ տա րի նե րին շատ ըն դուն ված էր

քա ղա քա կան հու մո րը, և  այս մրցա պայ-
քա րը ևս  շատ էր քա ղա քա կա նաց վել,
ըն ձեռ ված ա զա տութ յու նը հնա րա վո-
րութ յուն էր տվել քննա դա տել «վեր ևին-
նե րին»՝ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին, պե-
տութ յան ղե կա վար նե րին:   Սո վո րա կան
էր դար ձել սո ցիա լա կան ան տա նե լի
վի ճա կի մե ր կա պա րա նոց և  ան վա նա-

կան քննա դա տութ յու նը: Եր ևույ թը շատ
էր դուր գա լիս նույն այդ ան տա նե լի վի-
ճա կում տա ռա պող ժո ղովր դին, և  լավ
էր ըն դուն վում նրա կող մի ց: Թ վում էր՝
ա ռիթն օգ տա գոր ծե լով՝ մե ր տղա նե րը
հան դես կգան առ կա ի րա վի ճա կի քննա-
դա տութ յամբ: Չ մո ռա նանք, որ խա ղը
պետք է կա յա նար 1991-ի հոկ տեմ բե րին,
երբ ԽՍՀՄ-ի փլուզ մա նը մն ում էր ըն դա-
մե  նը մե կ ա մի ս:
  Սա կայն ЕрМИ-ն ЕрМИ չէր լի նի, ե թե

գնար այս հեշտ և  է ժա նա գին քայ լին:
Ե լույ թը խիստ ա պա քա ղա քա կա նաց-
ված էր և  ի րոք հա մա պա տաս խա նում էր
իր ան վա նը՝ ու րախ և հ նա րա մի տ… 
Ինչ պես ըն դուն ված է ա սել՝ ցրտի, մթի,

սո վի, պա տե րազ մի  տա րի նե րին մե ր
տղա նե րի ե լույ թնե րը նման էին լույ սի
ճա ռա գայ թի՝ խա վա րի թա գա վո րութ յան
մե ջ:
Եվ պայ թեց այն հրա վա ռութ յու նը, ո րը 

ոչ մի այն բազ մա մի  լիոն հե ռուս տաս րա-
հին, այլև հենց ժյու րիին դարձ րեց իր
երկր պա գուն:
  Տես նել էր պետք գնա հա տող հանձ-

նա ժո ղո վի պահ ված քը մե ր տղա նե րի 
ե լույ թի ժա մա նակ՝ հաս կա նա լու այն մա-
կար դա կը, որ ներ կա յաց նում էր ЕрМИ-ն
(ԵրԲԻ):
Ա վե լին՝ մե ր տղա նե րի սրա մի տ հու-

մո րին ա նա սե լի ջեր մութ յամբ էին ար-
ձա գան քում նաև մրցա կից թի մե  րին
սա տա րող նե րը, ան գամ ի րենք՝ «հա-
կա ռա կորդ» թի մե  րի ան դամն  ե րը: Ա մե -
նից ար տա ռո ցը թերևս այն էր, որ մե ր 
տղա նե րը ստի պե ցին  Բաք վի թի մի  մո լի 
երկր պա գու  Յու.  Գուս մա նին բարձ րաց-
նել ա մե  նա բարձր գնա հա տա կա նի ցու-
ցի չը:

Իսկ ո՞րն էր գաղտ նի քը նրանց հա ջո-
ղութ յան:
Ու րախ նե րի և հ նա րա մի տ նե րի մրցույ-

թը թի մա յին խաղ է, և  կար ևոր է, որ թի-
մը լի նի մի աս նա կան:
Այդ տա րի նե րին զար մա նա լի մի աս նա-

կան էր ոչ մի այն ЕрМИ-ն, այլև մե ր ողջ
ժո ղո վուր դը, ժո ղո վուրդ, ո րը վեր ջա պես
պայ քա րի էր ե լել հա նուն Ար ցա խի ա զա-
տագր ման:
Երկ րորդ հան գա ման քը թերևս այն

էր, որ ճա նաչ ված թի մե  րի ե լույթ նե րի
տեքս տե րը ստեղ ծում էին   Խորհր դա յին
 Միութ յա ն  ճա նաչ ված եր գի ծա բան ներ,
հու մո րիստ ներ, ռե ժի սոր ներ:   Մեր տղա-
նե րը, մե ր ժե լով այդ եր ևույ թը, կտրա կա-
նա պես դեմ էին ներ մուծ վող հու մո րին:
Ն րանք բնա ծին եր գի ծա բան ներ, սցե-

նա րիստ ներ, պա րե րի և  ե րաժշ տա կան
հա մար նե րի բե մադ րիչ ներ էին, ե րի-
տա սարդ ներ, ով քեր ոչ մի այն տի րա պե-
տում էին բե մա կան վար պե տութ յա նը,
պահ ված քին, այլև տարբեր ի րա վի ճակ-
նե րում կա րո ղա նում էին շատ ա րագ
կողմն  ո րոշ վել, իմպ րո վիզ ներ ա նել և 
 պայ թեց նել դահ լի ճը այն պի սի ծի ծա ղով,
ինչ պի սին լի նում էր մե ր տղա նե րի յու-
րա քանչ յուր ե լույ թի ժա մա նակ:

ԵԵրՄԻՄԻ»-ի գլխավոր մրցանակը »-ի գլխավոր մրցանակը 
հանձնված է Հայաստանի հանձնված է Հայաստանի 
բժշկության պատմության բժշկության պատմության 

թանգարանին՝ ի պահթանգարանին՝ ի պահ

Արմե ն Մ� րադյանը որոշեց 
դահլիճից հետևել իր իսկ 

նախաձեռնած և կազմակերպած 
մի ջոցառման ընթացքին

ԵրՄԻ-ի տղաները 
իրենց ԲՈւՀ-ին նվիրեցին 

Մխիթար Հերաց�  
բրոնզե դիմապատկեր:

Բժշկականի խորհրդանշական 
կառ� յցին պակաս� մ էին 2 

խորանարդներ, որոնց տեղադրման 
պատիվը վերապահվեց ավագներին՝ 
պրոֆեսորներ Ա. Ազնա� րյանին և 

Դ Խ� դավերդյանին



ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ», 1991 թվական, թիվ 10ԿԿ
Հար ցազ րույ ցի ա ռի թով Ա պա գա բժշկի» խմբագ րութ-

յուն հրա վիր ված տղա նե րը նշե ցին, որ ի րենց լա վա գույն
ե լույթ նե րից մե  կը հու մո րի ու եր գի ծան քի է պի կենտ րոն 
Օ դե սա յի ապ րիլ յան  Հու մո րես կի» ըն թաց քում էր, երբ 
չա փա զանց ներ կա յա ցուց չա կան հան դի սա տե սի՝ Ժ վա-
նեց կու,  Զա դոր նո վի,  Նո վի կո վա յի,  Ֆի լի պեն կո յի և  այ-
լոց ներ կա յութ յամբ տրված հա մե րգ-բե մադ րութ յան 
ժա մա նակ 30 րո պե շա րու նակ դահ լի ճը ա լե կոծ վում էր, 
ան վերջ ծա փերն ու բռա վո նե րը» նույ նիսկ խան գա-
րում էին՝ հնա րա վո րութ յուն չտա լով վա յե լե լու տղա նե րի 
նրբե րանգ հու մո րը: 

 Նույն հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում մե նք խնդրե ցինք 
թի մի  ա վագ  Ռա ֆա յել  Մի նաս բեկ յա նին թվար կել թի-
մի  ան դամն  ե րին, քա նի որ նրան ցից յու րա քանչ յուրն 
իր գույնն էր բե րում թի մի ն: Ն րա ներ կա յաց մամբ ցան-
կա նում ենք մե կ ան գամ ևս ն շել տղա նե րին՝ ա նուն 
առ ա նուն. Հ րանտ  Բար սեղ յան, Ար մե ն Գ րի գոր յան, 
Գ րի գոր  Նա զար յան,  Մարկ  Սա ղա թել յան, Անդ րեյ 
Տեր- Զա քար յան,  Գոռ  Նա հա պետ յան, Ար մե ն Եփ րեմ յան, 

Ար սեն  Դա նիել յան,  Ռա ֆա յել  Հով հան նիս յան,  Կա րեն 
 Ղա զար յան,  Ռու բեն  Թու ման յան,  Տիգ րան  Վար դան յան, 
Ար մե ն  Հա կոբ ջան յան,  Գա գիկ  Բու նիաթ յան (դի րեկ-
տոր),  Ռու բեն  Ջա ղին յան: 
Ան մո ռաց այդ օ րը Ա պա գա բժշկում» տո նա կան տրա-

մադ րութ յուն էր, տղա նե րը կա տա կում էին, սրամ տում, 
վեր հի շում…
Ի դեպ՝ նրանց հաղ թա նակ նե րից հե տո Եր ևա նի բժշկա-

կան ինս տի տու տի փոս տը լի էր լի նում հիա ցա կան նա-
մակ նե րով, շնոր հա վո րա կան հե ռագ րե րով …
Տ ղա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը չա փա զանց 

ջերմ էր ի րենց կրթօ ջա խում: Դ րա մա սին են վկա յում 
ոչ մի ան այն պայ ման ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե րը, 
ո րոնք ստեղծ վում էին տղա նե րի հա մար, այլև յու րա-
քանչ յուր հաղ թա նա կից հե տո այն բազ մա թիվ հան-
դի պում-ե րե կո նե րը, ո րոնք վե րած վում էին մե  ծար ման 
հու զիչ ա րա րո ղութ յուն նե րի: 

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ԵրԲԻ-ի ավանդույթները հետագայում շարունակեց 
Նոր հայեր» թիմը, որի կազմում նույնպես ապագա 

բժիշկներ կային

Օրն առավել տոնական դարձավ ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ» գիտամշակութային կենտրոնի երգչախմբի, 
Մեդունի» էստրադային և պարային համույթների ելույթներով: Ի դեպ՝ ի տարբերություն 
մնացած գեղարվեստական կատարումների, հնդիկ ուսանողները հանդես եկան ոչ թե 
օտար լեզվի կատարումով, այլ Սայաթ Նովայի Աշխարհումս իմն դուն իս» կատարմամբ:

Լ� սանկարներ� մ Ապագա բժշկի» հյ� րերն են ԵրԲԻ-ի տղաները (1-ին 
լ� սանկար) և Նոր հայերը» (2-րդ լ� սանկար)



Խորրհր դա յին տա րրի նե րին, հատ կա-
պես ս 60-80-ա կակ ն թվվա կան նե րին, շատ 
տաա րած ված էր սրրա մի տ ի մաս տա-
խխո սոււ թյունւնն նեերիրի դդրրսևոր ման մի  ձև, 
ո րը ններ կա յումս այդ քան էլ չի հի շա-
տակ վվում: Խորհր դա յին տա րի նե րին
ա նեկ դդոտ նե րի գե րակշ ռող մե  ծա մաս-
նութ յոու նը կազ մում էին այս կամ այն 
հար ցիցին հայ կա կան ռա դիո յի» սրա-
մի միտտ պա տաս խան նե րը: Ի զար մամաննս 
մե մե զ՝ ժա մա նա կի մտա վո րա կան ննե երիրի,
լրագ րող նե րի, ան գամ երգի ծա բանա  ննե-
րի՝ ոչ ոք չգի տեր` ով է այդ սրամ տուութթ-
յուն նե րի հե ղի նա կը, ով քեր են դդրանք 
ստեղ ծում, քանի որ վերջիննններերս ս չէին 
հնչում ռադիոյով, չէին հաղորդրդվում 
հեռուստատեսությամբ, չէչ ին 
տպագրվում թեերթրթերերումմ, մի այն գի-
տեինք տա րա ծոող նե րին` ան ծայ րա ծիր
Խորհր դա յին ՄՄիութ յան այն քա ղա-
քա ցի նե րը, ով քեեր սի րում էին հումո-
րը:  Ես մի նչն և հհի մա էլ չեմ կա րո ղա-
նում հաս կա նանալ, թե մե ր ժո ղովր դի ոչ չ
այն քանն ուուրրախ կեն սագ րութ յան ն մեմե ջ
ինչպեսես տտե ղա վոր վեց հայ կակակ կան ռա-
դիդիո»»հհաս կա ցու թյու նը և աայդդ քքան լայն
տա րա ծում գտավ: Այդ սրարամ տութ-
յուն նե րը սկսվում էին այս պեսս.. Հայ-
կա կան ռա դիո յին հարցց նուումմ ենեն…», և
հն չում էր հիմն ակականնում քա ղա քա կան
սար կազ մով պպա տաս խա նը՝ տվյալ 
հար ցի վե րաաբ բեր յալ: Հե տաքր քիր է
նաև այն հաաննգա ման քը, որ հայ յկակ  կան 
ռա դիոն չիի ու նե ցել ա նեկ դոտիկիկ հար ց 
ու պա ա տտաս խա նի հա ղոր դա շաար, ո րը 

կա րող էր հիմք ծա ռա յյելել հհու մո րիրի 
այյս շաշ րքրքիի ըընդ լայն մա նըը: Կար ծումմ 
եմեմ` այս եր ևույ թին հիմմք կա րող 
էիին հան դի սա նալ այն երեր կի մաստտ 
պաա տաս խան նե րը, ո ո րորոննք տրվում
էինն սփյուռ քի հահամ մար պատ րաստ-
վողղ հա ղոր դդուումն մն  ե րում՝ ար տա-
սահհման ցի ոունւ կն դիրիր նե րի ար ծար ծած ծ
հահար ցե րին ի պատատասա խախան: Պարզ է, ոորր 
Խորհր դա յինն ռա դիոծրաագգ րերե ր րուում`մ` ուղղ-
ված ար տա սսահ ման ցի հա յազ զ գիգ  ունկն-
դիր նե րին, ոորն ու ներ հարց ուո  պա-
տաս խա նի բա ժին, սփյուռ քա հահա յե րիի 
կող մի ց բաար ձրաց ված հհար ցեե իրի պպա-ա-
տաս խան նեե րը մե ր կապպա րա նոց լլլի նել 
չէինին կա րողղ, դրանք ննրրբո րեն հղկվված,
երր կ ի իմամաստս ,, գլխա վորոր հար ցից շեղղ մաննն  
մի  տտում ու ննեե ցող պապա տ տաս խան ներր էէէինինի :
Ժաա մա նա կին ԵԵվ րոո պ պա յում հահահայյկակ -

կանն ռադդիոիո յիի» տա րաած մա նը ը ը նպաաս-
տել է Խոորհհր րդադա յ յինին Միոութ յոււն ննում 196767-
ից հհրա տտա րակ վող ZeZeititscschhrhri�i�  SpSpututninikk 
բբազ մա լե զզու ամ սա գի րը:ը:: ԱԱյնյն տեղ ռռա-
դիոն կոչվվում էր Ռա դիոիոիո ԵԵր ր ևաևան»ն»: : ԿաԿ -
յին նաև բբուլ ղա րա կանանան աա ն նեկեկդ դոտոտտ ններեր,
որ տեղեղ ՌՌա դիո Եր ևաևաևան նի»ի  զրու ցա կկկի ի ցըցը  
Ռաա դիո  Փա րիզն»»» էէր:: Մի օրինակ աայդյդ 
ամսաաագրգրիցից.
«ՀՀաա ղոոր րդում էէ Ռա դդիոի ԵԵր րր րևաևաևաևա նը»՝ 

չի ննա կան ն ագ րրե սոր նեն  րրի իի միմիմիմի խումբ 
հաան կար ծա կ կիի հար ձաձակ վեել է սահ մա-
ննին խա ղաղաղ հհհհողող վվա րող խորհր դաա յին 
տրտրակակտ տո րիրի վվրարա:: Տ րաակկ տոտոտո րը պա տաս-
խա նել էէ հհրթր ի ռաա յյինի  հա մա զար կովվ,
ո րիցց հհե տո օդ է բարձ ձրարա ցել ու գնա ցել 

երկ րի խոր քքքը:ը:ը ԳԳ յուղ ղնա խա րաա րոււ թյու-
նը զգոգոգգ ււշաշաց րել է, որ ե թե սադա  րան քը 
կրկրկնկնվվվի, ա պա մե ր դդաշ տե րումմ կհայտն-ն
վեն ոուո ղ ղա հա յաց թռիչիչ ք քի ի և և վավայյրէրէջ ջքի 
հնձիչչ նե ր»:
Հաայ կա կանն ռա դիո յիին»ն  վե րարագր վվողող 

ա նեկկ կդոտ նեե րը շատ ա վե լի փոփ քրքր չչա ափիփ  
մե ջ էէիին`ն  մե կ հարց`ց` մեմեկկ կկարարճ պապա տտաս-
խախաախ նն,ն  որն ուներ խխորոր քքա յին ի ի մամաստս  և 
թաքնն ված քա ղա քքա ակական ն մի միտ տվաա ծ ծութ-
յուն:
Ներ կակա յյուումսմ ֆեյեյս բուքք յ յանան Հաայյկակաաա-

կան ռառ  դիո» է ջոջում փփորձ է է արվոոոում մ
վե րա ա կականգնգ նել հահայյկակ  կան ռա ադիդ ոո ո ոյյի» 
փա ռռա հեղ անց յայա լլը, սա կայն, ցացաաավվ վ վոք, 
այն ն բաբա վ վա ակակա ննինին հհե ե ռոռու ւ է է իրիր ննա ա խաախաա տի-
պիպից:ց

Ս.Ս ԹԹՈՐՈՐՈՍՈՍՍՍՅԱՆ


– Ո՞ւմ հետ է սսահահմ մա անանակկ ցոցումւմ  

  Խորհհր դա յին Միութթ յ յոուո  նը:
- Ում մ հետ ու զում է,է,է, նրա հետտ էլ սաահ-հ

մաման նակակ ցցուում մ է:է:


– Ե՞Երրբ լավ կլի նի:
-- ԱրԱ  դեն ե ղղելել էէէ::


- Ո՞րն է աշ խար հի ա մե  նա խե լա ցի 

ազ գը:
- Շ նոր հա կա լութ յուն հա ճո յախոսոսոսոււ-ւ-

թյան հա մար:

 
- Հ նա րրա վո՞ր է, արարդ դյոյոք,ք կո մու նիզ մըմըըը 

տե ղա փփո խել  Փաա ր րիզիզ:
- Հ նարրա վովորր էէ, բբայա ց մե մեղք են:


- Հ նա րա վո՞ր է աապ պ րերել լ մի այն աշ խա-

տա վար ձով:
- Չ գիգի տենք, չենք փոփոորր ձել:


- ԻԻնԻ  չո՞ւ է ա քա ղաղղն այդ քան շատ եր-

գգում:
- Ո րով հետև ոու նի տա ս կին և ոչոչ միմի  

զո քանչ:


-- Ի՞Ի՞նչն  բանն է դիեիե տ տան:
- ԴիԴիեետան այայնն է,է, երբբբբ քաղ ցից մեռռ-

նոն ւմ ես մի մի քքիչիչ աա վ վե ե լիլի եերրկար ապ րե լու 
նպնպաատատակկովով::


- Ո՞Ո վվ էէ դիդիվ վա նա գե տըը:
- Այն տղա մար դը, ովվ կա րող է հաա մմո-ո-

զեզ լ կնո ջը, որոր մուշ տաա կը նրան գի րաց--
նոնոնն ւմ է:


-  Ճի՞շտ է, որ հանն ճճա րեր  ղութ յունընը հի-

վան դութ յուն ն է:
- Ա յո, հի վանն դ դութ յոունւն էէ, սասակկայն ն շատ 

հազ վա դեպպ հհանան դի պող և  բ բո լոլո ր րո վին 
վա րա կիչ չէ:


- Ի՞նչն է Խորհր դա յին Միութ յու նում 

հա րատև:
- Ժա ման ա կա վոր դժվա րութ յուն նե-

րը:


- Որր տտեե ղիղի՞ցց եենն սսո վվե տա կ կանանանան քա ղա քա-

ցիի ն ներերն ն ի իմա նուո մ մի մի միջաջաջազգզգային լուրե րը։
- ՏԱՏԱՍՍ-ի հհերերերերք քքումն  ե րից։


- ԻնԻ  չո՞ւ հահահաա յ յե երըր  տիե զերք ք չեչեն թռչում:
- Դաաա չչի ի կակա րե լի ա ննել, ո րով հե տև  

այա դդ դդեդեդ պ պքոքումւմ բբո լոր ր հա յե րը կմե ռ նեն
հպպաաաար տտուութ թյոյու ւնիին ց,ց, վրա ցի նե րը` նա-
խախաաան ձից,ց  և  ի՞նչն ՝ ողջ Անդր կով կա սը 
պիիի տի մն ա ադդր բե ջան ցինե րի՞ն...


-ԻԻԻն չու՞ են կա նայք ա վե լի շատ

ապապ րում, քան տղա մարդիկ:
- Ո րով վհե տև  նրանք եր բեք զո քանչ չեն
ու նե նում:


- Ինն չչո՞վ վ է պատժտ  վում երերկկկկ ն նուութ թ յոյու ւ նընը:
- ԵրԵ կ զո քանանչչուութ թյայամբմբ:


-    Կա րո՞ղ է, արարդդյոյոք,ք կկի ինընը աա մ մուս նունւննն 

դարձ նել միմի  լիլիո նանա տեր:
- Ա յո, եեթեթ  ա մուու սի նըը միննչևչև ա մուս նանա-

նա լ լը ը ե եղել է մի  լիաիար դա տերերր:


- Ի՞Ի՞ն ն չիչիցց են աա ռա ջաջաջաջա նում բոլորո  հի վան-

դոդութթ յ յուուն ննե րրը:ը:ըը
-- ԲոԲոԲոԲո լոր հհի իվան դութ յուն նե րի ա ռա-

ջաջաց ց մմամ ն պատ ճա ռը նյար դերն են, իսկ 
սիսիֆֆիիի լի սսի նը` հա ճույ քը....

Ն րանց հա մար, ովքեր դեռ հի շում են և ն րանց հա մար,

 ով քեր չեն առնչ վել հայ կա կան ռա դիո յի» սրա խո սութ յուն նե րիին

Ի՞ՆՉՆ ԷՐ ՄԵԶ ԱՅԴՔԱՆ ՍՐԱՄԻՏ ԴԱՐՁՐԵԼԻ՞ՆՉՆ ԷՐ ՄԵԶ ԱՅԴՔԱՆ ՍՐԱՄԻՏ ԴԱՐՁՐԵԼ



Չ կա Եր ևա նի՝ հատ կա պես հին Եր ևա նի 
մա սին պատ մող որ ևէ փաս տագ րա կան տե-
սան յութ, ո րում հենց ա ռա ջին վայրկ յան նե-
րից չեր ևա Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու-
տի կենտ րո նա կան կամ ինչ պես ըն դուն ված 
է ա սել սև  կամ կեն սա քի մի ա կան մաս նա-
շեն քի պատ կե րը՝ իր ար ծա թա փայլ գմբե-
թով:
Ի դեպ՝ հենց այդ գմբե թի տակ է գտնվում 

ա վան դա կան բժշկա կան ու սումն  ա կան 
հաս տա տութ յան հա մար ըն դուն ված ո ճով 
կա ռուց ված 5-րդ լ սա րա նը:

1927 թվա կա նին ճար տա րա պետ Ալեք-սանանանանանդրդրդրդրդրդր ԹԹա-ա-աաաասա
ման յա նի նա խագ ծով կա ռուց ված ա նա տտոտոտոտոտոտոոտոոտոտտոտտոտոտտոտոտոտո մի մի մի միմիմի միմի միմիմիմիմիմի միմիմիմիմիմիմի միմի միմի  կոկոկոկոկոկոկոկոկոկոկոկոկոկոկկոկկ ւ ւււււմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի միմի մի մի մի միմիմիմի  տ
մաս նա շեն քից հե տո բժշկա կան ինս տի տտոտոու ւ տիտիիիտիի եեեեեեեեեեեեեեերկրկրկկրկրկրկրկրկրկրկրկրկրրրկրկկրրկրկկ---տ
րորդ կա ռույ ցը 1930 թվա կա նին կա ռուց վվավավավաաված ծ ծ ծ կեկեկեկեկենտնտնտնտնտնտնտնտնտննտնն -վ
րո նա կան մաս նա շենքն է, ո րը նա խա պպպպպեսեսեսե եե ղ ղելելեեե էէէէէէէէէէէ  պ
ներ կա յիս մաս նա շեն քի կե սը:



  Հայ-ռու սա կան՝ Սլա վո նա կան հա մալ սա րա նում երի-
տա սար դութ յան հա մաշ խար հա յին և  ու սա նո ղութ-
յան մի  ջազ գա յին տո նե րին նվիր ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
շրջա նա կում իրենց ու ժերը չա փեցին պաշ տոն յա նե րի 
և  ու սա նող նե րի ֆուտ բո լա յին թի մե  րը։ Պաշ տոն յա-
նե րի թի մում խա ղում էին ՀՀ ԱԺ պատ գա մա վոր ներ 
Է դո ւարդ  Շար մա զա նո վը,  Կա րեն Ա վագ յա նը, Ար մե ն 
 Բա բա յա նը,  Սամ վել  Ֆար ման յա նը, Ազ գա յին ժո ղո-
վի աշ խա տա կազ մի  ղե կա վար, գլխա վոր քար տու ղար 
Հ րայր  Թով մաս յա նը, ԵՊԲՀ ռեկ տո րի պաշ տո նա կա-
տար Ար մե ն  Մու րադ յա նը,  Սար գիս  Քե ֆիլ յա նը և  այլք։ 
Ու սա նող նե րի թի մում էին ու սա նո ղա կան կա ռույց նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։  Խաղն ա վարտ վեց 4։1 հաշ վով՝ 
հօ գուտ պաշ տոն յա նե րի։ Ընդ ո րում՝ պաշ տոն յա նե րից
հետ րի կի հե ղի նակ է դար ձել  Սար գիս  Քե ֆիլ յա նը, դար-
պա սը գրա վել է նաև պատ գա մա վոր Ար մե ն  Բա բա յա նը։ 
Ու սա նող նե րի թի մի ց գո լի հե ղի նակ է դար ձել  Վա չա գան 
 Մար տի րոս յա նը։
 Խաղն ըն թա ցել է դրա մա տիկ պայ քա րում։ ՀՀ ԱԺ նա-

խա գա հի տե ղա կալ Է դո ւարդ  Շար մա զա նո վը, խո սե լով 
ի րենց հաղ թա նա կի մա սին, նկա տեց, որ դա գու ցե արդ-
յունք է ի րենց մո տի վաց ված, կազ մա կերպ ված լի նե լու։ 
Ու սա նող ներն էլ էին լավ խա ղում։ Ով ա ռա ջին գո լը 
խփեր, նա էլ պետք է հաղ թեր։ Երբ թի մե  րի ֆունկ ցիո-
նալ վի ճա կը նույնն է լի նում և ու ժե րը հա վա սար են, ով 
ա ռա ջին գո լը գրան ցում է, հո գե բա նա կան ա ռա վե լութ-
յուն է ստա նում։  Մեր բախ տը բե րեց՝ ա ռա ջի նը գրա վե-

ցինք դար պա սը, ու հա կա ռա կոր դի խա ղը չստաց վեց։
Այն պես չէ, որ ու սա նող նե րը վատ խա ղա ցի ն»։
ԱԺ պատ գա մա վոր  Կա րեն Ա վագ յանն ընդգ ծեց, որ

ե րի տա սար դա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի շրջա նակ նե րում
ա ռանձ նա հա տուկ տեղ են հատ կաց նում ա ռողջ ապ րե-
լա կեր պը քա րո զող ծրագ րե րին.  Տա րի նե րի ըն թաց քում
այս ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լով՝ հաս կա ցել ենք, որ լա-
վա գույն օ րի նակն է, երբ ե րի տա սարդ պաշ տոն յա նե րը
խա ղում են ու սա նող նե րի հետ՝ ի րենց օ րի նա կով ցույց
տա լով, որ մե ր երկ րին պետք են ա ռողջ ե րի տա սարդ-
ներ, և ն րանց հա մար վա րա կիչ պետք է դարձ նենք
սպոր տով զբաղ վե լու մշա կույ թը։  Սա ըն կե րա կան խաղ
է, այս տեղ հաղ թող ներ ու պարտ վող ներ չկան։  Մենք
ցան կա նում ենք, որ պես զի բո լորն ակ տիվ լի նեն, այդ
ակ տի վութ յու նից կախ ված է նրանց տրա մադ րութ յու նը,
իսկ տրա մադ րութ յու նից՝ կրթութ յունն ու աշ խա տան քը»։
 Պա րոն Ա վագ յա նը տե ղե կաց րեց նաև, որ մի նչև ԲՈւՀ
ըն դուն վելն ին քը բռնցքա մար տիկ է ե ղել։  ԲՈւՀ ըն դուն-
վե լուց հե տո պրո ֆե սիո նալ սպոր տը թո ղել է, սա կայն
շա րու նա կել է մարզ վել, ակ տիվ կեն սա կերպ վա րել։
Ֆուտ բո լա յին ըն կե րա կան հան դի պու մը կազ մա կեր-

պել էին  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մը
և ՀՀԿ ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պութ յու նը։
Ի դեպ՝ սա ու սա նող նե րի և  պաշ տոն յա նե րի երկ րորդ

մրցա մարտն է:  Ցա վոք ա ռա ջի նը նույն պես ա վարտ վել է
ու սա նող նե րի պար տութ յամբ: Այս մասին՝ հաջորդ էջում:



ԱնԱն ն ննաաաախխախա դ դեպեպեպ հհհանան դ դդիի ի պոպոպոպու ւ մըմըմըը 
ԳԳ Գ րարարանդնդդ ՏոՏո բ բբա ա կոկոկո յյ յյիի ի մմամարզազա դդդդահաահա -
լիլիի ճճուում մ անանան ս սո ոովովովոր ր էրէրէր, քաքաքաա ն ննի իի որորորր 
ա առառա ջ ջջջջիննին աաանննգագագամ մ մրմրմրցացացա պ պպայայա  քքա-ա-ա
րիրիր էէինինի դդուուրսրս եեեեկ կ կ կեելել բբբաա վավավակկկա ա անիինինիինն ն
բաբաարձրձձձրրրասաս տ տի իճաճան ն ն պապապաշ շ տոտոտոն ննա-ա-ա-ա
տատատար ր անանձձինինք և և ոոււսասասաա նն նողողող ն ննեե-ե-
րըրը:: ԲԲասասա կկետետ բբոո ոլիլիլիիի Ա ԱԱպապաապ  գ գաա»ա ևև 
 ՄՄիաաի սս նոնոութւթւթւթ յյյ յուուն»ն»ն»ն» թթիի ի իմե մե  րր րրը ը ե եզազա-
կիկի միմի  ջոջոոո ցցառառառ մմմանաանաա մմմաասսն նննա ա աակիկիկից-ց-ց-
նեներ ր էիէիին::ն  ՄՄիաիասսնոնոնութւթ յուուո ն»ն»ն թթի-իի-
մի մի կկկազազազ մմ մոոււմմմ մմ էիէիիէ ննն ՀաՀաՀ յայայաստստստտանանա ի ի 
ՀաՀան ն րարապ պե ետոտոութււթ յանանան նննննա աախախաախա գ գգաա ահիհի 
թեթեկ կ կննածծուուո   ՌՌոՌոՌ  բբերերերտտ  Ք ՔՔոո չաչաչարր յայա ննը,ը,ը, 
ԼՂՂՂՀՀ Հ նանաախխխաա գագագ հ ԱրԱրԱ  կ կաա դիդիդիի 
 ՂՂուոո  կկասաս յյաանընը,, ՀՀՀՀՀՀ ՆՆԳ Գ և ևև ԱԱԱԱ ննաա-ա-
խախաա ր րրարար  ՍեՍերժրժ  ՍՍաՍաարգրգս սսյայա ննը,ը, ՀՀՀ Հ 
արարտտ գոգործրծ ն նաա խախխա ր րա ա րիրիրի պպաշա  տտտո-ո
նանակկա տաաար  ՎՎարարդդանանան ՕՕՕսս կական ն նյայա--
նըը, ՀՀՀՀ մմմմշաշաշա կ կուո յ թիթիթթի,, , եեե րիրիրի տ տաա սաաաար-ր-ր-ր-
դոդութւթ յյանան հհարար ցցե երիրի ևև սս պպպպպորորորո  տ տ տիի ի 
նանան խխա արրար ր ԻշԻշշ խ խխխանան  ԶաԶաա քքքարրրյ յա ա ա ա ննընըն  
և և  պպ պպաշաշտտո ոնանա տ տարաար այլ աաննձիձինքննքքք:::
ԱԱԱԱպպապագգա»ա» թթի ի մըմըմ հա ամամալրլրվ վածծ 

էրր  ՀՀաՀաՀա յյասասա  տտա աա ննիի ոոոու սասսան նոողաղա կ կանա  
խոխոր ր հոոհ ւրւրդ դ նենե ր րի ի անաան դամն  ե րորով:վ  
 ՄՄերեր ԲԲԲՈւՈՈւՀՀ-ը ը նենենենեեր ր կակակակակ  յ յացա  ննուումմ էիէիէին ն 
ՍՍ Սամամ վ վելեել ԱԱ փփփփինինինի  յ յա ա ննընը, ,  Ս Սե պուհ 
 Մ Մոնոնջ ջջյյայ  նը,ը, ՄՄՄհհհերերերր ՂաՂաՂազզարար յ յա անընն : 
 ԹԹԹԹի մի մի կկկազազա  մմուում մ էիէիին նն նաաև և մե մեր ր
շրրշրրջաջաջա ն նաա վվվավաարտրտ ններերեր,, ԵրԵԵրկ կկրարար  պպպահահ 
կակակաակ մմա ա վովո րրաա ակական նն միմի մի միուութ թ յաայ ն ն վավար-ր
չոչոչ ւթւթ յանան աաան ն դաադամ մմ մ  Ղ ՂՂՂուոո  կ կկասասասաս ՈՈւ ւ լիլի-
խախախախ ննյայա ն նը,ը հհաանանն ր րրրաա ապեպեպե տ տտաաակակաան ն ննն
ուուոու սսա ա ննողղա ակականն խոխոորհրհրհր դիդիի նա-ա-ա
խախախ  գգահահ, ԵՊԵՊԲՀԲՀՀ աաա ռռաա ա ջիիջիջին նն ոււ ս սա-ա-ա-
նոնոնոո ղ ղա ա կական ն խոխորհրհհհրրրրդադաա րրրա ա ա նինինի նննաա-ա-
խախա գգահահ ԱԱր ր տատակկ կ կ Գ Գ Գրիրիգգգորորորո  յ յա ա անընըն : :
ԱԱ վավաագ նե րիի հաահաղղ ղ թաթաաաթա ն ն ննակակակակակննն նն աա ավեվե--

լիլիլիլիի շշատատտ պպայայմմա ա նանանավ վ վորորրրվվ վածածծ էէէր 
ե եեե րիրիրիտտտաա սասարդրդն ննե եերիրի կկաշաշ կ կանանա դդդդվավավա-
ծոծոութւ  յամմբ,բ, ոով վ քեքեեք րր ր չհչհչ աղաաաղ թ թա ա ա ահահհահ ր ր րեե-ե-
ցիցիին բաբաար ր րրդոդոույւյթ թ նեներրըը և ևև չչչկակկակա րրր րոո ղղաղա-
ցացաան ն ն ն ցոցոցոցոււււ ցացաադ դդ րեեր լ լ լալաավ վ խախախ ղ:ղ:

Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺՇԿԻ» ՊԱ ՀՈ ՑԻՑ
1998 թվական, ապրիլ, 3-րդ թողարկում
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Կեն դա նի հյուս վածք նե րի հետ աշ խա տանք, վի-
րա հա տա րա նում պա հե լաձ ևի կա նոն ներ, թի մա-
յին մո տե ցում. այս և շատ այլ կար ևոր վի րա բու ժա-
կան հմտութ յուն ներ մե ր հա մալ սա րա նի ա պա գա 
բժիշկ նե րը կա րո ղա նում են ձեռք բե րել տե ղա-
գրա կան ա նա տո մի ա յի և օ պե րա տիվ վի րա բու-
ժութ յան ամ բիո նի ու սումն  ա փոր ձա րա րա կան վի-
րաս րա հում: Գործ նա կան հմտութ յուն նե րի դա սա-
վանդ ման ըն թաց քում ու սա նող նե րը ծա նո թա նում 
են վի րաս րա հի աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ-
մա նը, ինչ պես նաև դա սա խոս նե րի հսկո ղութ յամբ 
ինք նու րույն կա տա րում են վի րա հա տութ յուն ներ 
փոր ձա րա րա կան կեն դա նի նե րի վրա: Ի տար բե-
րութ յուն հա վել յալ սար քա վո րումն  եր պա հան ջող 
ու սուց ման այլ մե  թոդ նե րի՝ այս տեղ հատ կա պես 
կար ևոր վում է ա պա գա բժշկի կլի նի կա կան մտա-
ծո ղութ յան ձևա վո րու մը՝ ոչ մի այն մաս նա գի տա-
կան հմտութ յուն նե րի, այլև բա նա վոր խոս քի 
զար գա ցու մը: Մեծ տեղ է տրվում ու սա նող նե րի 
ու սումն  ա հե տա զո տա կան և գի տա հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք նե րին: Ամ բիո նին կից գոր ծում է 
ու սա նո ղա կան գի տա կան խմբակ: Կազ մա կերպ-
վում են տա րա տե սակ հա մա ժո ղովն  եր ու օ լիմ-
պիա դա ներ, ո րոնք, ա ռա ջին հեր թին, մի տ ված են 
ա պա գա բժիշկ նե րի գործ նա կան հմտութ յուն նե րի 
կա տա րե լա գործ մա նը:
Ու սումն  ա փոր ձա րա րա կան վի րաս րա հում ու սա-

նող նե րը կա րո ղա նում են մի մ յանց փո խա րի նե լով 
հան դես գալ վի րա բույ ժի, վի րա հա տա կան քրոջ, 
օ պե րա տո րի դե րում՝ թի մա յին աշ խա տան քի 
շնոր հիվ ամ բող ջաց նե լով փոր ձա րա րա կան վի-
րա հա տութ յան ողջ ըն թաց քը:

Ու սում նա փոր ձա րա րա կան վի րաս րահում
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 Տիգ րա նը սո վոր�մ է Եր ևա նի պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ա ռա ջին կ�րս�մ։ Ա տամնաբույ-
ժի մաս նա գի տաց�մ է ստան�մ. 
« Միշտ ցանկա ցել եմ դառ նալ բժիշկ,  
ա ռա ջջինի  նպա տակս է ե ղել ընդուն-
վել բժշկական հա մալ սարան, ո րը 
ի րա կա նացրել եմ և գ նա ցել եմ բա-
նակ։ Այժմ կար ևոր է, որ կարո ղա-
նամ լավ բժիշկ դառ նալ։ Աշ խատ�մ 
եմ այդ �ղղ�թյամ բ»:
 Մեր պատմ�թ յան հե րոսն իր ե րա-

զազ նքք նե րիրի մա սիին խոխ  սե լիս, աս�մ է. 
« Հատ�կ ե րազանք ներ չ�նեմ։ Դժ-
վար է ա սել, թե ո րոնք են իմ ե րա-
զանք նե րը, ա վելի շ�տ ն պա տակ-
ներ են, որոնք աշխատ�մ եմ ի րա-
կա նաց նել»:
 Տիգ րան  Հախվերդ յա նը փոքր ժա-

մա նակ զբաղ վել է սպոր տով՝ կա րա-
տետեովով, այայժմժմ չչիի զբզբաղաղվ�վ�մ։մ։ 
Աս�մ է, որ մեկ ան գամ մաս նակ ցել 

է մրցույթի, զբա ղեց րել ա ռա ջին տե-
ղը։ Ըն դամենը մեկ  տա րի է զբաղ վել 
կա րա տեով:  Համեստ  այս ե րի տա-

սարդի հետ զր�ցե լիս, խնդրե ցի 
նրան նաև պատմել և մի փոքր վեր-
հիշել քա ռօր յա յի ըն թացք�մ ան ցած 
իր ճա նա պար հը, ապր�մնե րը։
«Սկզբ�մ խփ�մ  էին ա կա նա նե-

տե րով... սո վո րա կան էր, ո րով հետև
ա ռաջին ան գամը չէր։  Բայց չէինք 
սպաս�մ, որ այդ քան լայ նա մաս-
շտաբ կլի նի։
Ռա դիո կա յա նը միշտ ինձ մոտ էր

լին�մ, խո սակց�թյուննե րը լսե-
ցինք, ամեն ինչ պարզ դար ձավ, որ
սովո րա կան բան չէ՝ պա տե րազմ է 
սկսվել։ Այդ պա հին մեր հ րա մա նա-
տա րը չէր կա րող մեզ հ րա ման տալ, 
քա նի որ իր դիր քի ուղղությամբ էին 
կրակ�մ։  Մենք էինք ո րոշ�մ՝ ինչ
ա նել։  Մի դիրք կար, որ այդ ժա-
մա նակ վերց րել էր հա կա ռա կոր դը, 
այն տե ղից մեր  դիր քի վրա կրա կե լը
շաշատտ հեհեշտշտ էէր։ր։ ՆՆր րանանքք մեզմեզնինիցց բաբարձրձրր
էին, � քա նի որ դիրք�մ �թ  հո գի է 
լին�մ, չորս հո գով դ�րս  էինք գա-
լիս, կրակ�մ այդ �ղղ�թյամբ, հե-
տո փոխվ�մ մյուս  չոր սի հե տ»:

 Պատմ�մ է, որ հա կա ռակոր դը 
ե ղել է մոտ 1 կմ  հե ռա վոր�թ յան 
վրա, ան գամ ա վե լի քիչ՝ մո տա վո-
րապես 500 մ։  Տիգրա նը, սա կայն, 
համեստո րեն չի ցան կան�մ խո սել 
իր սխրան քի մա սին, բայց երբ նրան 
հահամմոզոզ�մ�մ եեսս, ոորր ՍՍաա շաշա աան�ն�ն նովով իիրր 
ծա ռա յակ ցի մարմինը չե զոք գոտուց
դ�րս  բե րե լը հենց հե րոս�թյ�ն է 
�  շատ մարդ կա յին քայլ, պա տաս-
խանում է, որ չի սիր�մ, երբ ի րեն 
հե րոս են ան վան�մ և  ա վելացնում 
է. «Ես հա մար�մ եմ հե րոս, օրինակ, 
Ա դամ  Սա հակ յա նին, նա իմ վաշ տից
էր, հենց այն դիր քից, ո րը գրա վել 
էի ն»:
 Հարցն�մ եմ. «Իսկ ի՞նչ �ժ  է քեզ 

փրկե լ», պա տաս խան�մ է. «Ինձ 
թվում է կոնկ րետ �ժ չ կա, ո րի շնոր-
հիվ ես ողջ եմ մնացել։  Հենց իմ 
դիրքում ես այն պի սի մարդ չեմ տե-
սեսելլ, ոովվ մտմտածած�մ�մ էէրր ողողջջ մնամնալ։լ։  ԲոԲոլ լոո րըրը 
մտա ծել են պաշտ պա նել հայրենիքը 
մինչև  վերջ, ինչ գնով էլ լի նի»:
  Վեր հիշ�մ է դիր քի ա վա գի խոս-

քե րը` փախչո ղին մեջքից են խփ�մ, 
�րեմն ա վե լի լավ է դի մացից խփեն:
 Պատմ�թ յան հե րո սը, ի հար կե, 

հիհիշոշումւմ էէ ննաևաև իիրր մամարր տատակկանան ըընն կեկեր-ր
նե րին, ով քեր մինչ  այժմ ծա ռայ�մ 
են �  իր մաղ թանքն �ղղեց նրանց. 
« Մար տա կան ըն կեր նե րիս մաղթ�մ 
եմ խա ղաղ�թյ�ն, թող պինդ մնան։ 
 Հարկ ե ղած դեպք�մ ես կրկին 
պատ րաստ եմ գնալ և  կանգ նել 
նրանց կող քին։ Ան պայման կգնամ, 
բայց հ�յս � նեմ, որ այլևս այդ պի սի 
օ րեր չեն լի նի»:
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ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀախախախախախախախախխախխխախախախաախախախաախախաա  վվ վվ վ վ վվ վ վվվվ վվվվվվվերերերերերերերեերերեեեերեերերերրդ դ դ դ դ դ դդդ դդ դ դ դդդդդդդ դդդդյայայայայայայայայայայայյյայաայայյա ն նն ն ն նննն ն ն ն ննննննննննննինինինինիննինննինինննինիինննննինինիի ևևևևևևևևևևևևևևևևևև նննննննննննննննննննննննն ր ր ր ր րրրր ր րրրա ա ա ա աա աա աաա սխսսխսխսխսխսխսխսխխսխսսսխսսխսխսսխսխսսխսսսխսսխսխսխսխխրարարարարարարարարարարարարարարարարարարաան ն ն ննննննննքիքիքիքիքիիքիքիքիիքիքիքիքիքիքիքիքիքքիքքքիքքիքիի պպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպատատատատատատտտտատատատատատատտատտատտաատտատաատտմմ�մ�մ�մմ�մ��մ�մմ�մ��մ�մ��մ���թյթյթյթթյթյթյթյթթթթթյթթթ ���� � �� �նընընընընընընընընընըընըննըընըըը։։։։։։։։  ԼԼԼԼ ԼԼԼԼԼԼԼԼեռեռեռեռեռեռեռեեեեռեռեռռեռեռե ն նն նն ննն ննննննննննննննննաաաաաա աաաաաաաաաաաաաաաաայիյիյիյիիիիիիյիիիյիիիիիիիիիիինն ննննննննննն նննննննն
 ՂՂՂՂՂ ՂՂ Ղ ՂՂՂՂՂՂՂՂՂՂաա աաաաաաաա աաաաաաաաա աաա րարարարարարարարարարրաարրրրրրրար  բ բ բբբբբբբբբբբբբբբբաաա ա աաաաաաաաաաղիղիղիղիղիղիղիղիղիիիղիղիղիղիղիղիի ՀաՀաՀՀաՀաՀաՀաՀՀՀՀՀաՀաՀաՀաՀՀաՀՀ նննննննննննննննննրարրարարարարարարարարարարարարարրրր  պ պպ պպպպպպպպպպպպպպեետետետետետետետետետետեետեեե �թ�թ�թ�թ�թ�թ�թ�թ��թ��  յ յ յ յյյյյանանանանանննանանանաանաաննաննն նննննննննննննննննննննաա աաաաաա աաաաաաաախախախախախախախախախախախախախխախախխախխախխախաաաախաախախա գգգգգ գգ գգգ գգգգգ գգգգգ գգ գգա ա աաաա ա ա աաաա աաաաաաաահիհիհիհիհիհիհիհիհհիիհհհհի հհհհհհհհրրարարարարարրարարարարարարարրաամ մմմ մմմմմմա ա աաաաաաաաաաաննանանանանանանաանանանանանաաաաանանաաաաաաագգգգգ գ գ գ գգգգգգ գգգ գգգրորորորորորորրորորրր վվ վ վվ վվվվվվվվվ
նանանանանանանանաննաննանան պպպպպպպպպպարարարարարարարարարարարարրգ գ գգ գգգգգգ գգգգ գգգգգգևաևաևաևևաևաևաևևաևաևաևևաևևաևաևաաևև տրտրտրտրտրտրտրտրտտրտրտրտր վվ վ վ վ վվվվվվվվվվվվվելելելելելելելելելելելելեելելլելեեել էէէէէէէէէէէէէէէէ «««««««««««««««« Մ Մ ՄՄՄՄՄՄՄՄՄ Մ ՄՄՄՄարարարարարարարարարարրարարաարրրր տ տ տ տտ տ տտտ տտ ա աա ա աա աաաաակակակակակակակակկակակաակակակակկան ն նն նն ն նննն ծածածածածածծածածաածաաածածածա ռ ռ ռռռռռռայայայայայայայաաայայաա �թ��թ�թ�թ�թ�թ�թ�թ�թ�թ�թ�թ��թթթյ�յ�յ���յ�յ�յյյյ  ն ննն նննննննն» »» » »»»» մեդմեդմեդմեդմեդմեդմեդմեդմեդմեդդդդմեդդդդդդդդա ա աաաա աալոլոլոլոլլոլոլլլլ վ։վ։
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Ինչ պես ա մե ն տա րի՝ այս տա րի ևս 
« Մու րա ցա ն» հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լի րի էն դոկ րի նո լոգիա կան կլի նի-
կան նշեց շա քա րա յին դիա բե տի դեմ 
պայքա րի հա մաշ խար հա յին օ րը։ 
 Մի ջո ցա ռմանը, որը նա խորդ տա րի-
նե րի նման ու ներ  և՛ ու սու ցո ղա կան, 
և՛ ժա ման ցա յին բնույթ, ներ կա էին 
Մու րա ցան» հա մա լի րի գլխա վոր 
բժիշ կը, բու ժա կան գծով փոխտ նօ-
րե նը, էն դոկ րի նո լո գիա կան կլի նի-
կ ա յի բժիշկ նե րը, կլի նի կա կան օրդի-
նա տոր նե րը, շա քա րա յին դիա բետ 
ու նե ցող փոք րիկ նե րը, նրանց ծնող-
նե րը, «Ե րա զ» հիմն  ադ րա մի  ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը և  բազ մա թիվ այլ 
հյու րեր։ 
ՀՀ գլխա վոր ման կա կան էն դո-

կրի նո լոգ, Մու րա ցա նի» էն դոկ րի-
նո լո գիա կան կլի նի կա յի ղե կա վար,  

բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Ե.Մ. Ա ղա ջա նո-
վան հա մա ռոտ, բայց հան գա մա նա-
լից ներ կա յաց րեց դիա բե տի նա խա-
պատ մութ յու նը, մի  շարք հե տաքր-
քիր փաս տեր՝ շա քա րա յին դիա բետ 
ու նե ցող հայտ նի նե րի կյան քից և  
շա քա րա յին դիա բետ ու նե ցող ե րե-
խա նե րին ուղղ ված իր ոգ ևո րող 
ու ղեր ձով եզ րա փա կեց ե լույ թը։
  Մի ջո ցառ ման երկ րորդ փու լում 

ե լույթ ու նե ցան էն դոկ րի նո լո գիա-
կան դիս պան սերի փոք րիկնե րը՝ 
ներ կա յաց նե լով ե րաժշ տա կան կա-
տա րումն  երի մե ծ ծրագիր։
Ե րե խա ներին ոգ ևո րե լու հա մար 

ժա մա նած հյու րե րը՝ երգիչ  Հայկ 
Մ խո յանն ու դե րա սան  Կա րեն 
 Հով հան նիս յանն ի րենց խոս քով 
ու եր գով ու րախ տրա մադ րութ յուն 
հա ղոր դե ցին մի  ջո ցառ մա նը։ Ե րե-

խա նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե-
ցան խո սել ա պա գա յի մա սին ի րենց 
պատ կե րա ցումն  ե րի, նպա տակ նե րի 
ու ե րա զանք նե րի մա սին։
     

խ նե հն վ ն նե

Մի ջո ցառ ման վեր ջ� մ ե րե խա-
նե րին սպաս վ� մ էին ա նակն կալ-
ներ՝  նվեր նե րի և հ յ�  րա սի ր� թ յան 
տես քով։
Հ յ�  րա սի ր� թ յան ա ռանձ նա-

հատ կ� թ յ�  նը կա յա ն� մ էր նրա-
ն� մ, որ սն� ն դը մա տ� ց ված էր 
ըստ դիա բե տո լո գիա յ� մ ըն դ� ն-
ված հա ցա յին մի ա վոր նե րի»,  
ո րը ևս  մե կ ան գամ մատ նան շ� մ 
էր շա քա րա յին դիա բետ �  նե ցող 
ե րե խա նե րի սնման ա ռ�  մով լայն  
ընտ ր� թ յան հնա րա վո ր� թ յ�  նը և  
�  ներ �  ս�  ցո ղա կան բն� յթ։



ԵՊԲՀ հնդիկ ու սա նող նե րի կող մի ց 
ա վան դույթ է Հնդ կա կան մշա կու-
թա յին ե րե կո» մի  ջո ցառ ման անց կա-
ցու մը, որն ա մե ն տա րի մե կ հար կի 
տակ է հա մախմ բում ինչ պես ու սա-
նող նե րի և  դա սա խոս նե րի, այն պես 
էլ  Հա յաս տա նում բնակ վող հնդիկ-
նե րի: 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-

մալ սա րա նում կրթութ յուն է ստա-
նում 1.554 օ տա րերկր յա ու սա նող, 
ո րից 864-ը՝ հնդիկ: 
 Մաս նա կից նե րին ող ջու նե ցին 

 Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի դես-
պան  Յո գեշ վար  Սանգ վա նը և ԵՊԲՀ 
ռեկ տո րի պաշ տո նա կա տար Ար մե ն 
 Մու րադ յա նը:
Ե րե կոն մաս նա կից նե րի հա մար 

հնդկա կան մշա կույ թին հա ղոր դա-
կից լի նե լու հրա շա լի հնա րա վո րու-
թյուն էր: Հն դիկ ու սա նող նե րը ներ-
կա յաց րին վառ հա մե ր գա յին ծրա-
գիր` ազգային պարերով, եր գե րով և 
 խո հա նո ցով:

ԵՊԲՀ հն իկ ն նե ի կ մի

Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի պո լիկ լի նի-
կա յում շա րու նակ վում են ԵՊԲՀ պրո ֆե սոր նե րի կող-
մի ց ի րա կա նաց վող անվ ճար բժշկա կան խորհր դատ վու-
թյուն նե րը:
Տասն մե կ մաս նա գի տութ յուն նե րով խորհր դատ վու-

թյուն նե րը կա տար վում են յու րա քանչ յուր բնակ չի հա մար` 
ան կախ տա րի քից, սե ռից և ս պա սարկ ման տա րած քից, 
նախ նա կան գրան ցու մով, յու րա քանչ յուր շա բաթ օր, ժա-
մը 10:00-12:00:
Հար գե լի քա ղա քա ցի ներ, ման րա մաս նե րի հա մար կա-

րող եք զան գա հա րել (010) 58-07-24 հե ռա խո սա հա մա-
րով:
Հաս ցե` ՀՀ, Եր ևան, Ա բով յան 60,  Հե րա ցի» թիվ 1 հի-

վան դա նո ցա յին հա մա լիր,  Հե րա ցի» պո լիկ լի նի կա:
Էլ. հաս ցե` heratsipolyc@yahoo.com:p y y
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ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան հան-
րա կա ցա րա նի բակը մար դա-
շատ էր: Բժշկական հա մալ սա-
րա նի այս տեղ բնակ վող հնդիկ
ու սա նող նե րը նշում էին ի րենց
Սուրբ Ծ նուն դը: Տո նը ա պա գա
հնդիկ բժիշկ նե րը նշե ցին ա վե-
լի վաղ, քա նի որ ա ռա ջի կա-
յում պետք է պատ րաստ վեն
քննութ յուն նե րի:
Մ շա կու թա յին մի  ջո ցառ ման

մաս նա կից նե րը ստա ցան
փոք րիկ նվեր ներ, ինչ պես նաև
ունկնդ րե ցին ոչ մի այն հնդկա-
կան, այլև հայ կա կան մշա կույ-
թը ներ կա յաց նող կա տա րում-
ներ:
Տո նը նշե լու գա ղա փա րը

հան րա կա ցա րա նի պա տաս-
խա նա տու նե րինն էր: Ն պա-
տա կը՝ քրիս տոն յա հնդիկ նե-
րին ի րենց կրո նա կան ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը նաև մե ր
երկ րում պահ պա նե լու հնա րա-
վո րութ յուն ըն ձե ռելն էր:
Այս մի  ջո ցա ռու մը վկա յում է

այն մա սին, որ տար բեր ազ-
գա յին և կ րո նա կան պատ կա-
նե լութ յուն ու նե ցող մար դիկ
կա րո ղա նում եմ հա մե  րաշխ,
բա րե կա մա կան մթնո լոր տում
ապ րել կողք-կող քի՝ մե կ հար-
կի տակ:

Ու սա նո ղա կան հան րա կա ցա րա նի բա կում



ԱՄՆ-ի USAID ֆի նան սա վոր մամբ 
ու մի  շարք այլ կա ռույց նե րի ա ջակ-
ցութ յամբ Աղ վե րա նում անց կաց վեց 
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում 
գոր ծող ա սո ցիա ցիա նե րի մաս նա-
գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար-
գաց մանն ուղղ ված ու սումն  ա կան 
ծրա գիր: Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ-
ցե ցին 11 ա սո ցիա ցիա նե րի շուրջ 40 
ղե կա վար ներ և  ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
ինչ պես նաև մի  ջազ գա յին, ա ջակ-
ցութ յան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող, 
ֆի նան սա կան, խորհր դատ վա կան, 
հա սա րա կա կան և  այլ կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի դա սըն թա ցա վար ներ: 
Ա սո ցիա ցիա նե րի առ կա ի րա վի ճա-

կը գնա հա տե լու և  ա պա գա քայ լե րին 
ա ջակ ցե լու նպա տա կով սե մի  նա րի 
կազ մա կեր պիչ նե րը հար ցա թեր թի-
կա յին հար ցում կա տա րե ցին` ա սո-
ցիա ցիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
շրջա նում:  
Հա վա քագր ված տվյալ նե րը սե-

մի  նա րի կազ մա կեր պիչ նե րի կող-
մի ց վեր լու ծութ յան են թարկ վե ցին, 
ո րի արդ յուն քում Դե ղա գոր ծութ-
յուն և դե ղա բա նութ յուն. կրթութ յուն 
և գի տութ յուն» ա սո ցիա ցիան (նա-
խա գահ` ԵՊԲՀ դե ղա գոր ծութ յան 
կա ռա վար ման ամ բիո նի վա րիչ` 
Մ.Հ. Բեգ լար յան, փոխ նա խա գահ` 
նույն ամ բիո նի ու սումն  ա կան մա սի 

վա րիչ, դո ցենտ  Կ.Մ. Սա հակ յան) 
հաղ թող ճա նաչ վեց և ար ժա նա ցավ  
մրցա նա կի:
Բա ցի այդ՝ սե մի  նա րի մաս նա կից-

նե րը գի տե լիք ներ ձեռք բե րե ցին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի զար գաց-
ման և ծ րագ րե րի մշակ ման բնա-
գա վառ նե րում (նեո նա տալ բժշկու-
թյան հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի 
փոր ձով), նրանց ու շադ րութ յա նը 
ներ կա յաց վեց ա սո ցիա ցիա նե րի 
հա մաշ խար հա յին փոր ձը, դրանց 
գոր ծա ռույթ նե րը, նպա տակ նե րը, 
կա րո ղութ յուն նե րի գնա հատ ման 
չա փո րո շիչ նե րը, բա ղա դա րիչ նե րը, 
ինչ պես նաև ծրագ րի մշակ ման ե ղա-

նակ նե րը և այլ հար ցեր:  
Եր կօր յա հան դիպ ման ըն թաց քում 

վե րոնշ յալ թե մա նե րով ի րա կա նաց-
ված թի մա յին աշ խա տանք նե րը 
մաս նա կից նե րին տե սա կան գի տե-
լիք նե րից բա ցի տվե ցին նաև գործ-
նա կան հմտութ յուն ներ: Կար ևոր վեց 
նաև ա սո ցիա ցիա նե րի աշ խա տան-
քը ԶԼՄ-նե րի հետ:
Հան դիպ ման արդ յունք էր նաև 

ա սո ցիա ցիա նե րի մի ջև երկ խո սութ-
յու նը, քա նի որ ա ռող ջա պա հա կան 
ա սո ցիա ցիա նե րի նպա տա կներն ու 
խնդիր նե րը հիմն  ա կա նում հա մընկ-
նում են, և ն մա նա տիպ հա վաք նե րի 
խիստ անհ րա ժեշ տութ յուն կա:

վարիչ դոցենտ` Կ Մ Սահակյան) նակները և այլ հարցեր:



ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նո-
ղղու հի ներ Ա նի  Տա վա րաց յա նին,  Մա րի նե  Պե պան յա նին 
ևև  Սե դա  Մար տի րոս յա նին ԵՊԲՀ ռեկ տո րա տի հեր թա-
կկան նիս տի ըն թաց քում հանձն վե ցին « Հայ հա մայն քը՝ 
հհայ ու սա նո ղութ յա նը հիմն  ադ րա մի  կող մի ց հատ կաց-
վվող ա մե  նամ յա ան վա նա կան կրթա թո շակ նե րը: 
 Հիմն  ադ րա մի  տնօ րեն Ար տա վազդ  Յախ շի բեկ յա նը 

ննշեց, որ « Հայ հա մայն քը՝ հայ ու սա նո ղութ յա նը հիմ-
ննադ րա մի  նպա տակն է բա րե գոր ծա կան ծրագ րեր ի րա-
կկա նաց նել կրթա կան, գի տա կան, մշա կու թա յին և  այլ 
ոո լորտ նե րում: 
« Հայ հա մայն քը՝ հայ ու սա նո ղութ յա նը ստեղծ-

վել է 2006 թվա կա նին:  Կա ռույ ցի հիմն  ա կան ծրաա-
գիրն է  Հա յաս տա նի ԲՈւՀ-ե րի՝ ա ռա ջա դի մութ յամբ ևև 
 հա սա րա կա կան ակ տի վութ յամբ աչ քի ըն կած ու սա նողղ-
նե րին ան վա նա կան կրթա թո շակ նե րի տրա մադ րու մըը: 
 Հիմն  ադ րա մի  հո վա նա վոր ներն են Սփ յուռ քում ի րենցց
գի տա կան և  մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յամբ բաա-
ցա ռիկ հա ջո ղութ յուն նե րի հա սած մե ր հայ րե նա կից-
նե րը: Ան վա նա կան կրթա թո շա կի տրա մադր ման հետտ 
մե կ տեղ՝ հիմն  ադ րա մի  հո վա նա վոր ներն ի րենց ակ տիվվ 
մաս նակ ցութ յունն են բե րում նաև ա պա գա մաս նա գետտ-
նե րի կա յաց մա նը և ն րանց մաս նա գի տա կան ա ճին:

1-ին լսա րա նում կայացած հանդիպման ընթացքում նա
ններ կա յաց րեց իր մաս նա գի տա կան ու ղին: Բ ժիշ կը պլաս-
տտիկ վի րա բու ժութ յամբ զբաղ վում է 1982 թվա կա նից: 
 ՏՏա րի ներ շա րու նակ ար դեն իր սե փա կան կլի նի կան ղե-
կկա վա րող մաս նա գե տը ու սա նող նե րին ներ կա յաց րեց իր՝ 
ոոր պես բժիշկ կա յաց ման ճա նա պար հի ման րա մաս նե րը, 
ոո րոնց ա ռանց քում էին աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե-
րրում, տար բեր ի րա վի ճակ նե րում հայտն ված մար դիկ, ում 
կկյան քում բժիշ կը վճռո րոշ դեր է ու նե ցել: 
 Կազ բեկ  Կուդ զա ևին  Հա յաս տա նի հետ կա պում են կար-

ևևոր հի շո ղութ յուն ներ: Ան վա նի բժիշ կը 28 տա րի անց 
կկրկին Եր ևա նում էր՝ իր կող մի ց ա պա քի նած հի վանդ նե-
րրին և  հայ գոր ծըն կեր նե րին հան դի պե լու նպա տա կով: 
««Իմ հսկա նե րը խո րագ րով դա սա խո սութ յու նը պատ-
մմում էր բժշկի կյան քում կար ևոր մարդ կանց՝ ծնող նե րի, 

ըն տա նի քի, տասն յակ հի վանդ նե րի ու գործ ըն կեր նե րիի 
մա սին: Ա պա գա բժիշկ նե րին նա խոր հուրդ տվեց ա մենն 
ան գամ պատ կե րաց նել, որ հի վան դը ոչ թե օ տար մարդ էէ, 
այլ իր հա րա զա տը, ով ու նի օգ նութ յան կա րիք:  Նա նաևև 
հոր դո րեց ու սա նող նե րին՝ ա ռանձ նա կի վե րա բեր մունքք 
տա ծել այն հաս տա տութ յան հան դեպ, ուր ստա նում ենն 
բժշկա կան կրթութ յուն, ինչ պես նաև հար գել ու սու ցիչ նեե-
րին, վերց նել նրան ցից լա վա գույն գի տե լիք նե րը, ո րոնքք 
բո լոր ժա մա նակ նե րում զար գաց ման, ա ռաջ ըն թա ցի լաա-
վա գույն ե րաշ խիք ներն են: Պ լաս տիկ վի րա բույ ժը պաա-
տաս խա նեց նաև ու սա նող նե րի հար ցե րին, կար ևո րեցց
հու մո րի զգա ցու մը. « Դուք պետք է հստակ հաս կա նաքք, 
թե ին չու եք ընտ րել այս մաս նա գի տութ յու նը: Բժշ կութթ-
յունն այն ո լոր տը չէ, որ տեղ հնա րա վոր է մի  լիոն նե ր աշշ-
խա տել: 

Ամ փո փե լով դա սա խո սութ յու նը՝ ԵՊԲՀ ռեկ տո րիի 
պաշ տո նա կա տար Ար մե ն  Մու րադ յա նը, ընդգ ծեց այնն 
գա ղա փա րը, որ բժշկա կան կրթութ յու նը պա հանն-
ջում է ոչ մի այն տե սա կան գի տե լիք ներ, այլև ար հեսս-
տա վար ժութ յուն, բարձր պա տաս խա նատ վութ յունն, 
կա րեկցանք, երբեմն  էլ անձ նա կան ժա մա նա կի ևև 
 տա րա ծութ յան զո հա բե րում՝ հա նուն ու րիշ մարդդ-
կանց օգ նելու գոր ծի: 
«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղը ոչ թե դաա-

տարկ ա նոթ է, ո րը պետք է լցնել, այլ ջահ, ո րը պետքք 
է վա ռե լ, - շեշ տեց Ար մե ն  Մու րադ յա նը:  Նա տե ղեե-
կաց րեց նաև, որ հա մալ սա րա նում կա յա ցած մաս նաա-
գետ նե րի հետ հան դի պումն  ե րի շար քը շա րու նա կաա-
կան է լի նե լու, քա նի որ նրանք հնա րա վո րութ յուն ենն 
տա լիս ա պա գա բժիշկ նե րին ձևա վո րե լու կլի նի կաա-
կան մտա ծո ղութ յուն, ա պա հո վում են որ պես բժիշկկ 
կա յա նա լու ճիշտ նա խադր յալ ներ:

ԲԲԺԺՇՇ ԿԿՈՈՒՒԹԹ ՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆ ԱԱՅՅՆՆ ԲԺՇ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆՆ ԱՅՆ

Ո ԼՈՐ ՏԸ ՉԷ, ՈՐ ՏԵՂ Ո ԼՈՐ ՏԸ ՉԷ, ՈՐ ՏԵՂ 

ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ Է ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ Է 

ՄԻ ԼԻՈՆ ՆԵ Ր ԱՇ ԽԱ ՏԵԼՄԻ ԼԻՈՆ ՆԵ Ր ԱՇ ԽԱ ՏԵԼ
1988 թվա կա նին Ս պի տա կի ա ղե տա լի երկ րա շար ժին հա ջոր դող

օ րե րին Եր ևան ժա մա նած և  Մի քա յել յա նի ան վան վի րա բու ժութ յան
ինս տի տու տում բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րած պլաս տիկ վի րա բույժ
 Կազ բեկ  Կուդ զա ևը հյու րըն կալ վել էր բժշկա կան հա մալ սա րա նում:

ն կ հիվ ն նե ի ծ նկե նե իի

« ՀԱՅ ՀԱ ՄԱՅՆ ՔԸ՝ ՀԱՅ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂՈՒԹ ՅԱ ՆԸ« ՀԱՅ ՀԱ ՄԱՅՆ ՔԸ՝ ՀԱՅ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂՈՒԹ ՅԱ ՆԸ
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ԵՊԲՀ գի տա կան մա սի և ու սա նո ղա կան 
խխորհր դա րա նի հա մա տեղ ու ժե րով կա յա ցած 
Կեն սա քի մի ա կան և  մո լե կուլ յար կեն սա բա նու-
թթյան մե  թոդ նե րի կի րա ռութ յու նը բժշկա կեն սա-
բբա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի մե ջ ու ղե ղի 
ոու սումն  ա սիր ման օ րի նա կո վ» թրեյ նինգ-սե մի  նա-
րրը կազ մա կերպ վել էր DIA-M» ըն կե րութ յան հետ 
ձձևա վոր ված ըն կե րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
աարդ յուն քում, ին չի շնոր հիվ ո լոր տի 7 ա ռա ջա տար 
մմաս նա գետ ներ անվ ճար այ ցե լե ցին  Հա յաս տան և 
 կկիս վե ցին ի րենց փոր ձով:  Բա ցի այդ՝ ըն կե րութ յան 
պպատվիրակությունն իր հետ բե րել էր կեն սա քի-
միմի ա յի և  մո լե կուլ յար կեն սա բա նութ յան հա մաշ-
խխար հա յին բրեն դնե րի կող մի ց ար տադր ված սար-
քքա վո րումն  եր՝ սե մի  նա րի գործ նա կան մասն ա պա-
հհո վե լու հա մար:
Սե մի  նա րի ա ռա ջին օ րը նվիր ված էր գե նե տի կա-

կկան ա նա լի զի մե  թոդ նե րին:  Ռու սաս տա նից ժա-
մմա նած մաս նա գետ նե րը խո սե ցին բջիջ նե րի գե-
ննե տի կա կան վե րած րագ րա վոր ման մա սին՝ այն 
ոո րա կե լով որ պես ժա մա նա կա կից ալ քի մի ա:  Խոս վեց 
ննաև ԴՆԹ սեկ վե նա վոր ման և ՊՇՌ-ա նա լի զի մա սին` 
ըընդգ ծե լով վեր ջի նիս դե րը բժշկա կան պրակ տի կա յում 
ևև  փոր ձա րա րա կան կեն սա բա նութ յան մե ջ նեյ րո նա յին 
մմար կե րա յին սպի տա կուց նե րի էքսպ րե սիա յի ու սումն  ա-
սսիր ման մե ջ:  Հա մալ սա րանն աշ խույժ գի տա կան ո գով 
էէր լցված նաև շա բաթ և  կի րա կի օ րե րին: Այս եր կու օ րե-
րրի ըն թաց քում զե կու ցող նե րը ներ կա յաց րին հոս քա յին 
ցցի տո մե տ րիա յի հա մա կար գը և  ա ռա վե լութ յուն նե րը, 
ններ կա յաց վե ցին նեյ րո դե գե նե րա տիվ հի վան դութ յուն-
ննե րի ու սումն  ա սիր ման մե  թոդ նե րը և  թե ինչ պի սի թե-
րրապև տիկ մո տե ցումն  եր կա րե լի է ցու ցա բե րել:

Ի մու նո լո գիա յի ո լոր տի մաս նագետ ները լրաց րինն 
ի րենց գի տե լիք նե րը ի մուն սքրի նին գի, նեյ րո նալ սպի-
տա կուց նե րի ո րա կա կան և  քա նա կա կան ախ տո րոշ-
ման, ի մու նոբ լո տին գի ո լոր տում:  Հանգստ յան օ րե րիի 
ա վար տին մաս նա կից նե րը հնա րա վո րութ յուն ստա ցանն 
ինք նու րույն փոր ձար կել գի տա կան սար քա վո րումն  ե րիի 
վեր ջին մո դել նե րը:  Ցան կա ցած մաս նա կից կա րո ղա-
ցավ տար բեր մի կ րոս կոպ նե րով տես նել և  ֆիք սել ի րենն 
հե տաքր քող, զար գաց ման տար բեր փու լե րում գտնվողղ 
բջիջ նե րի և հ յուս վածք նե րի կա ռուց ված քը: Ընդ մի  ջում-
նե րի ըն թաց քում գի տա կան մի  ջա վայ րը չէր ցրվումմ, 
ավելին՝ մաս նա կից նե րն ա վե լի հան գիստ մի  ջա վայ րումմ 
գտան ի րենց հու զող բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը:

Իմունոլոգիայի ոլորտի մասնագետները լրացրինն







Ամ բողջ աշ խար հում հա կա ման-
րէա յին դե ղե րի նկատ մամբ կա-
յու նութ յան զար գա ցու մը լուրջ 
հիմն  ախն դիր է հան րա յին ա ռող-
ջա պա հութ յան պա տաս խա նա տու-
նե րի հա մար, որին և ծառայում է 
անց կաց վող հա կա բիո տիկ նե րի 
ճիշտ օգ տա գործ ման հա մաշ խար-
հա յին շա բա թը:
Հա կա ման րէա յին դե ղեր. կի րա-

ռել պատ շա ճ» խո րագ րով քա րո-
զար շա վի նպա տակն էր հիմն  ա վո-
րել այն մի տ քը, որ հա կա ման րէա-
յին դե ղերն ար ժե քա վոր ռե սուրս 
են և  պետք է պահ պան վեն` այ-
սինքն պատ շաճ կեր պով կի րառ-
վեն և  օգ տա գործ վեն մի այն բժշկի 
նշա նա կման դեպ քում:

 Շա բա թը նշվեց նաև Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում և  հա մալ սա րա նա կան 
 Հե րա ցի» թիվ 1 և  Մու րա ցա ն» 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե-
րում:  Դա սա խո սութ յուն նե րի շրջա-
նա կում քննարկ վե ցին հա կա բիո-
տիկ նե րի ռա ցիո նալ կի րառ ման, 
ներ հի վան դա նո ցա յին վա րակ նե-
րի կան խար գել ման և  այդ խնդիր-
նե րին առնչ վող մի  շարք հար ցեր, 
ինչ պես նաև հա կա բիո տիկ նե րի 
վա ճառ քի վե րա բեր յալ ըն դուն ված 
նոր օ րեն քը:
Մաս նա գետ նե րը նշե ցին, որ ներ-

կա յումս բակ տե րիալ վա րակ նե րի 
բուժ ման հա մար հա կա ման րէա յին 
դե ղե րի կի րա ռու մը լայ նո րեն տա-
րած ված եր ևույթ է, ինչ պես նաև 
ևս  մե կ ան գամ ի րա զե կե ցին, որ 
հա կա ման րէա յին դե ղե րի ոչ ճիշտ 
կի րա ռումն  ա ռա ջաց նում է այդ դե-
ղե րի նկատ մամբ ման րէ նե րի կա-
յու նութ յան զար գա ցում:
Չ պետք է մո ռա նալ, որ այս գործ-

ըն թա ցը հան գեց նում է հա կա-
ման րէա յին դե ղե րի ազ դե ցութ յան 
արդ յու նա վե տութ յան նվազ ման: 
Այս պի սով՝ զար գա նում են դե ղա-
կա յուն ձևե րով վա րա կիչ հի վան-
դութ յուն ներ, ո րոնց հետ ևանք նե րը 
կան խա տե սե լի են` հի վան դա ցու-
թյան աճ, հի վան դութ յուն նե րի եր-
կա րաձգ ված ըն թացք, բար դու-
թյուն նե րի ա վե լի մե ծ վտանգ և 
մա հա ցութ յան բարձր մա կար դակ. 
սա են փաս տում ո լոր տի փոր ձա-
գետ նե րը:

ԵՊԲՀ-Ն ՄԻԱՑԱՎ ԵՊԲՀ-Ն ՄԻԱՑԱՎ 

ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ 

ՇԱԲԱԹԻՆՇԱԲԱԹԻՆ
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80-ա կան նե րին ԱՄՆ-ում 
ստեղծ ված TED (Technology, 
Entertainment and Design-
տեխ նո լո գիա, ժա մանց և 
 դի զայն) կոչ վող ա մե  նամ-
յա կոն ֆե րան սը հյու րըն-
կալ վել էր Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում։ Ա ռա ջին ան գամ 
   Հա յաս տա նում անց կաց-
վեց հա մալ սա րա նա կան 
ֆոր մա տով TEDxYSMU 
հա մա ժո ղո վը՝ լի ցեն զա-
վոր ված հա մաշ խար հա յին 
ճա նա չում ու նե ցող TED-ի 
կող մի ց:    Լի ցեն զիան ստա-
ցել է ԵՊԲՀ 7-րդ  կուր սի 
ու սա նող    Տի տան Ա սատր յա-
նը: 
   Թե դեք ս» հա մալ սա րա-

նա կան հա մա ժո ղովն  անց կաց վել է Մեր ուղ եր ձը տիե-
զեր քի ն» խո րագ րով։
TED-ն  ու նի հստակ ձևա չափ։    Զե կու ցող նե րը հաշ ված 

րո պե նե րի ըն թաց քում ներ կա յաց նում են ի րենց նո րա-
րա րա կան ու ա ռա ջա դի մա կան մտքե րը, բա ցա հայ տում 
են նոր ի րո ղութ յուն ներ ու ստի պում մարդ կանց մի  փոքր 
այլ կերպ նա յել աշ խար հին:
TEDxYSMU-ի մի  ջո ցով գա ղա փար ներ տա րա ծող նե րի 

թվում էին ի նը խոս նակ ներ՝    Թե նի Ա վագ յա նը, Ար ման 
   Խա չատր յա նը,    Նա տալ յա Օր թիզ-   Հա զար յա նը,    Դա վիթ 
   Ղա րիբ յա նը,   Կա րի նե    Վա նը,    Վիլ յամ    Մեհր վար զը, 
Ար տեմ Գ րի գոր յա նը,    Շաունթ Թ չակ մա կը, Ար շա վիր 
   Մի նա սար յա նը։
   Հա մալ սա րա նա կան TEDxYSMU-ն  ի րա կա նա ցել է 

  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  և Երե-
վա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղա-
կան խորհր դա րա նի հո վա նա վո րութ յամբ։
  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  հո գա-

բար ձու նե րի խորհր դի հա մա կար գող, ՀՀ ԱԺ պատ-
գա մա վոր   Կա րեն Ա վագ յա նը նկա տում է, որ TED-ը 
նո րա րա րա կան գա ղա փար ներ գե նե րաց նող աշ խար-
հում հայտնի ձևաչափ է։ Ըստ նրա՝ ողջունելի է որհոհոհոհումւմւմւմ հհհհայայայայտտտտ նինինինի ձձձևաևաևաչչ չչափափափփ էէէէ։։։ ԸսԸսԸսԸ տտ նրնրրրաա ող ղղղջոջջջ ւ նե լլլլիիիի է,է,է,, որրրր

  Հա յաս տա նի ու սա նող նե րը նույն պես մաս են կազ մում 
հա մաշ խար հա յին TED-ի. Ն ման նա խագ ծե րում ներ-
գրավ վե լով՝ մե ր ե րի տա սարդ ներն ա վե լի մոտ են լի նում 
նո րա րա րութ յուն նե րին։ Ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա-
մը չէր կա րող իր մաս նակ ցութ յու նը չու նե նալ ու սա նող-
նե րի նո րա րարական գա ղա փար նե րը խրա խու սող այս 
ծրագ րին, ուս տի՝ այն ար ժա նաց րել է ֆի նան սա վոր-
ման։ Եվ պա տա հա կան չէ, որ հենց Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան խորհր դա-
րանն է հան դես գա լիս նման նա խա ձեռ նութ յամբ, քա նի 
որ այն մե ր երկ րի ա մե  նա կա յա ցած ու սա նո ղա կան կա-
ռույց նե րից մե կն է»։
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 

ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի նա խա գահ Ա լեք սան 
  Հով հան նիս յա նը նկա տում է, որ հա մալ սա րա նա կան 
TEDx անց կաց նե լու գա ղա փա րը ծա գել է ու սա նո ղա կան 
կա ռույ ցի ան դամն  ե րի մոտ։   Մոտ 6 ամս վա աշ խա տանք-
նե րի արդ յուն քում ձեռք է բեր վել ար տո նա գիր, և 40 հո-
գուց բաղկացած աշ խա տան քա յին թի մը կազ մա կեր պել 
է հա մա ժո ղո վը։ TEDxYSMU-ին ներ կա էին ա վե լի քան 
100 մաս նա կից ներ՝ տար բեր ԲՈւՀ-ե րի ու սա նող ներ, 
ե րի տա սարդ ներ։  

ՀՀ-ՈՒՄ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՀ-ՈՒՄ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ

TEDTEDXX-Ը ՄԻԱ ՑԱՎ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ -Ը ՄԻԱ ՑԱՎ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ TEDTED-ԻՆ-ԻՆ

Հ նի ն նե ն ն ե մ են կ մ մ
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ԿրԿրթ թուութթ յայանն բնբնա ա գագա վ վաա ռումմ աար ր վաված ծ նեներդրդ ր րուումն մն եերրի ի արարդ-դ-
յու նա վե տութ յունն աա ռ ռա ա վեվել լ դադ ն դաղ է տե սա նե լի դառ-
նում, սա կայն դրաննք ք աամե մե  ն նաակակար ր ևոևորնրն եեն,ն, քքա ա նինի ոոր ր 
նպաս տում են մարդ կա յինին մմտատա վ վորոր ննե ե րորու ւ ժիժի զզարար գ գացաց--
մա նը:մանը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում Ճա պո նիա յի 
դես պա նա տան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ ԵՊԲՀ 
Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի բա րե լա վու մ» ծրագ րի ի րա-
կա նա ցու մը սկսվել էր դեռևս 2016-ի փետր վա րից, ո րի 
շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վել է դպրո ցի տա ս դա սա-
սեն յակ նե րի և  եր կու լա բո րա տոր սեն յակ նե րի, գրա-
դա րա նի, դահ լի ճի, վար չա կան մա սի կա հա վո րումը և 
հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գե ցումը, 
ինչ պես նաև դպ րո ցի պա տու հան նե րի ճա ղա պա տումը:

ՆոՆո յ յեմեմբբե ե րիրին ն ամամփփոփոփ վ վելել էէ ծծրարա գի րըրը, , ո ո րիրին ն նեներ ր կակա էէինին 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նոնումւմ ՃՃաա պո նիա յի ար-
տատա կ կարարգ գ ևև լիլիաազոզորր դեդես սպապան ն ԷյԷյջջի ի ՏաՏա գու չին, դես պա-
նանա տ տանան եերկրկ ր րորորդ դ քաքար ր տոտու ւ ղաղար ր նեներր ԷԷ միմի  կո Ֆու ջի յա ման և 
Մե գու մի  Մաե կա վան, ԵՊԲՀ մի  ջազ գա յին գոր ծու նեու-Մեգումի Մաեկավան ԵՊԲՀ միջազգային գործունեու
թյան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր, դո ցենտ 
Եր վանդ Սա հակ յա նը, այլ հյու րեր:

 Մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րը շրջե ցին ծրագ րի շրջա-
նա կում կա հա վոր ված դա սա սեն յակ նե րով, որ տեղ կազ-
մա կեպ վել էին դաս-քննար կումն  եր տար բեր ա ռար կա-
նե րից:
Դպ րո ցի սա նե րը մի  ջո ցա ռում էին կազ մա կեր պել, ո րի 

ըն թաց քում ներ կա յաց րին նմուշ ներ եր կու պե տութ յուն-
նե րի մշա կու թա յին ժա ռան գութ յու նից:

Մի մ ն մ ն կի նե ե ին ծ ի



Այս տա րի ևս  ա մա նո րին ըն-
դա ռաջ սկսվեց «Եվ բա րին 
թող հաղ թի...» խո րագ րով բա-
րե գոր ծա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
շար քը։
Հերացի» ավագ դպ րո ցի 

ա շա կեր տա կան և ծ նո ղա կան 
խոր հուրդ նե րի նա խա ձեռ-
նութ յամբ ա շա կերտ նե րի ձեռ-
նար կա տի րա կան հմտութ-
յուն նե րը զար գաց նե լու, քա-
ղա քա ցիա կան դիր քո րո շում և 
 մար դա սի րա կան ար ժեք ներ 
ձևա վո րե լու նպա տա կով կազ-
մա կերպ վե ցին բա րե գոր ծա-
կան տո նա վա ճառ ներ։
 Նա խաա մա նոր յա մի  ջո ցա-

ռումն  ե րի շար քը սկսվեց դեկ-
տեմ բե րին՝ ա շա կերտ նե րի 
«սե փա կան ար տադ րութ յա ն» 
թխված քաբ լիթ նե րի վա ճառ-
քով։ 
 Բա րե գոր ծութ յուն նե րի շար քը 

շա րու նակ վեց ա շա կերտ նե րի 
ձեռ քի աշ խա տանք նե րի տո նա-
վա ճա ռով։  Վա ճառ քից ստաց-
ված հա սույ թը տնօ րի նե ցին 
հենց ի րենք՝ ա շա կերտ նե րը։
Ա շա կեր տա կան խորհր դից և 

ծ նո ղա կան հա մայն քից ձևա-
վոր ված հա տուկ հանձ նա ժո ղո-
վի ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ստաց-
ված հա սույթն օգ տա գործ վեց 
սահ մա նա մե րձ որ ևէ գյու ղի 
ե րե խա նե րի ա մա նո րը շնոր հա-
վո րե լու նպա տա կով։
«Եվ բա րին թող հաղ թի...» 

մի  ջո ցա ռումն  ե րի շար քը ամ-
փոփ վեց բա րե գոր ծա կան հա-
մե ր գով, ո րին մաս նակ ցե ցին 
դպրո ցի շնոր հա լի ա շա կերտ-
նե րը։



Ա կա նա վոր գիտ նա կան, է կո լոգ,
ման կա վարժ, ա վե լի քան 140 գի-
տա կան աշ խա տութ յուն նե րի հե ղի-
նակ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի
դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Տիգ րան Ար-
մե  նա կի Աս ման գուլ յանն իր կյան-
քի ինն սուն տա րի նե րից վաթ սունի
ընթացքում անձն վի րա բար պայ քա-
րել է իր գա ղա փար նե րը կյան քի կո-
չե լու հա մար:  Ցա վոք, այ սօր նա մե զ
հետ չէ, սա կայն նրա մե  ծա ծա վալ
ժա ռան գությ ունն իր ար տա ցո լումն  է
գտել ինչ պես տպա գիր հրա տա րա-
կու թյուն նե րում, այն պես էլ անձ նա-
վոր վել է բժշկա կան հա մալ սա րա նի
ան թիվ շրջա նա վարտ նե րի, ա պա գա
բժիշկ նե րի մե ջ:
Տ.Ա. Աս ման գուլ յա նը ծնվել է 1926-

ի հոկ տեմ բե րի 7-ին, Կ րաս նո դար
քա ղա քում: 1929-ին ըն տա նի քի հետ
տե ղա փոխ վել է Եր ևան: 1944-ին
ա վար տել է մի ջ նա կարգ դպրո ցը,
ըն դուն վել Եր ևա նի բժշկա կան ինս-
տի տու տի սա նի տա րա հի գիե նիկ
ֆա կուլ տետ: Ու սումն  ա ռութ յան տա-
րի նե րին աչ քի է ըն կել բարձր ա ռա-
ջա դի մութ յամբ, ին չի հա մար ար ժա-
նա ցել է ժա մա նա կի բարձ րա գույն՝
ստա լին յան կրթա թո շա կի: 
1950-ին՝ ինս տի տու տը գե րա զան-

ցութ յամբ ա վար տե լուց հե տո, ըն-
դուն վել է աս պի րան տու րա՝ կո մու-
նալ հի գիե նա յի ամ բիո նում: 1954-ին
պաշտ պա նե լով Ող ջի գե տի սա նի-
տա րա կան վի ճա կը» թեմայով թեկ-
նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը՝
նշա նակ վել է սկզբում կո մու նալ, իսկ
հե տա գա յում՝ ընդ հա նուր հի գիե-
նա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ: 1964-ին
ընտր վել է ընդ հա նուր հի գիե նա յի
ամ բիո նի դո ցենտ:  Հա յաս տա նի
ջրամ բար նե րի պահ պա նութ յան
հի գիե նիկ հիմն  ախն դիր նե րը»
թեմայով դոկ տո րա կան ա տե նա խո-
սութ յու նը 1969-ին հա ջո ղութ յամբ
պաշտ պա նե լուց հե տո՝ 1972-ին,
նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում:
1973-ից Տ.Ա. Աս ման գուլ յա նը նշա-

նակ վել է ընդ հա նուր հի գիե նա-
յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ:
Ն րա ղե կա վա րութ յամբ վե րոնշ յալ
ամ բիո նի գոր ծու նեութ յունն ուղղ-
ված է ե ղել բազ մա պի սի թե մա նե րի
ու սումն  ա սի րութ յա նը, ո րոն ցից են
ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցում աշ խա-
տու նա կութ յան դի նա մի  կան, Եր ևա-
նի մթնո լոր տա յին օ դի աղ տոտ վա-
ծութ յան ազ դե ցութ յու նը ման կա կան

բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան վրա,
հան րա պե տութ յան բնակ չութ յան 
ա ռող ջութ յան վրա է կո լո գիա կան
և  սո ցիա լա կան գոր ծոն նե րի ազ-
դե ցութ յու նը, ինչ պես նաև աշ խա-
տան քա յին պայ ման նե րը մի  շարք
ձեռ նար կութ յուն նե րում:  Վեր ջին
տա րի նե րին կա տար ված հե տա զո-
տութ յուն նե րից հատ կան շա կան է 
Ա րա րատ յան դաշ տի ե ղա նա կա կլի-
մա յա կան հի գիե նիկ ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը և  մե  թեո պա թիկ ռեակ-
ցիա նե րի գնա հա տու մը» թեմայով
աշ խա տութ յու նը:
Պ րո ֆե սոր Տ.Ա. Աս ման գուլ յա նի

գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նեու-
թյու նը մե  ծա պես նվիր ված է ե ղել
 Հա յաս տա նում շրջա կա մի  ջա վայ րի
հի գիե նա յի պահ պա նութ յան ե լա կե-
տա յին հար ցե րին:  Մաս նա վո րա պես,
ա վե լի քան 10 տար վա ըն թաց քում
ու սումն  ա սիր վել է ջրա յին գոր ծո նի 
ազ դե ցութ յու նը բնակ չութ յան ա ռող-
ջութ յան և  սա նի տա րակեն ցա ղա յին 
պայ ման նե րի վրա՝ կոմպ լեք սա յին 
բնական և  փոր ձա րա րա կան հե տա-
զո տութ յուն ներ անց կաց նե լու մի  ջո-
ցով: Աշ խա տան քը կենտ րո նա ցած 
է ե ղել  Հա յաս տա նի բաց ջրամ բար-
նե րի աղ տոտ ման հիմն  ա կան աղբ-
յուր նե րի վեր հան ման վրա, ուս ում-
նա սիր վել է այն պի սի գե տե րի սա-
նի տա րա կան վի ճա կը, ինչ պի սիք 
են Ա խուր յա նը, Ո րո տա նը, Ող ջին, 
 Փամ բա կը,  Դե բե դը, Հ րազ դա նը և
 Գե ղին՝ ի րենց ողջ եր կայն քով: Այս
բազ մա ծա վալ ու սումն  ա սի րութ յան
արդ յուն քում ստաց ված ար ժե քա վոր 
տվյալ ներն օգ տա գործ վել են հան-
րա պե տութ յան ջրա յին ռե սուրս նե րի 
պահ պա նութ յան և  կոմպ լեք սա յին
օգ տա գործ ման գլխա վոր սխե մա-
յի մշակ ման աշ խա տանք նե րում:
 Հե ղի նա կի կող մի ց պար զա բան վել
են լեռ նա յին գե տե րում ըն թա ցող 
ինք նա մաքր ման գոր ծըն թա ցին վե-
րա բե րող մի  շարք հիմն  ա հար ցեր,
անդ րա դարձ է կա տար վել ման րէ-
նե րի մա հաց ման դի նա մի  կա յի և թթ-
ված նա յին ռե ժի մի  ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րին:
 Տա րաբ նույթ ջրա յին օբ յեկտ նե-

րում վն ա սա կար նյու թե րի սահ մա-
նա յին թույ լատ րե լի խտութ յուն նե րի 
ո րո շու մը զգա լի տեղ է զբա ղեց նում
Տ.Ա. Աս ման գուլ յա նի կող մի ց կա-
տար ված բազ մա պի սի հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք նե րում: 1955-ին

մի թ կ պհա մա մի ու թե նա կան պետ սան տես-
չութ յան հանձ նա րա րա կա նով նա
ձեռ նա մուխ է լի նում ջրի հի գիե-
նիկ նոր մա վոր ման բնա գա վա ռում
 Հա յաս տա նում նա խա դե պը չու նե-
ցող մի  հե տա զո տութ յան, ո րը մի տ-
ված էր ջրում քլո րոպ րե նի սահ-
մա նա յին թույ լատ րե լի խտութ յան
ո րոշ մա նը:  Բա ցի այդ՝ պրո ֆե սոր Տ.
Աս ման գուլ յա նի կող մի ց սահ ման-
վել են ջրամ բար նե րում մո լիբ դե նի
և  ա ցե տի լե նի սահ մա նա յին թույ-
լատ րե լի չա փա բա ժին նե րը, ու սում-
նա սիր վել կա պա րի և  մո լիբ դե նի
փոքր չա փա բա ժին նե րի կոմ բի նաց-
ված ազ դե ցութ յան թու նա բա նա-
կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:
 Կա տար ված հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք նե րի արդ յուն քում ստաց-
ված գի տա կա նո րեն հիմն  ա վոր ված
նոր մա տիվն  ե րը հաս տատ վել են
ԽՍՀՄ ՊՍԻ-ի կող մի ց և  սահ ման վել
ԳՕՍՏ-ով:
 Կա րող ենք վստա հո րեն փաս տել,

որ Տ.Ա. Աս ման գուլ յա նի գի տա-
հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յան
արդ յուն քում ձեռք բեր ված տվյալ-
ներն ու նեն ոչ մի այն տե սա կան,
այլև գործ նա կան կար ևոր նշա նա-
կութ յուն՝ նպաս տե լով սա նի տա-
րա կան օ րենսդ րութ յան կա տա-
րե լա գործ մա նը, հա մա պա տաս-
խան նոր մա տիվն  ե րի մշակ մա նը,
 Հա յաս տա նում հիդ րո տեխ նի կա-
կան կա ռույց նե րի նա խագծ մա նը և
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 Ջեր մո րեն շնոր հա վո րում ենք բժշկա կան հա մալ սա րա նի եր-
կա րամ յա դա սա խոս, ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր 
Էլ մի  րա Ար տա շե սի Ամ րո յա նին՝ ծննդյան օր վա առ թիվ: Հ մուտ 
դե ղա բա նը իր կյան քի մե ծ մա սը նվի րել է դե ղա բա նութ յան, ինչ-
պես նաև դե ղա քա ղա քա կա նութ յան հիմն  ախն դիր նե րի ու սում-
նա սիր մա նը, ի րա կա նաց րել գլխու ղե ղի ար յան շրջա նա ռութ յան 
կար գա վոր մանն ուղղ ված մի  շարք հե տա զո տութ յուն ներ:
 Նա հե ղի նա կել և  հա մա հե ղի նա կել է բժիշկ նե րի, դե ղա բան նե-

րի հա մար տասն յակ գրքեր և  ու սումն  ա կան ձեռ նար կներ, ո րոնք 
լայն պա հան ջարկ ու նեն մաս նա գի տա կան շրջա նակ նե րում:
Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով կա տա րած հսկա յա կան աշ խա-

տան քի հա մար՝ ձեզ մաղ թում ենք քա ջա ռող ջութ յուն:  Թող նո-
րա նոր սե րունդ ներ վա յե լեն ձեր ակ տիվ ներ կա յութ յու նը հա րա-
զատ ԲՈւՀ-ում:
Աղբյ� ր՝ համալսարանական կայք-էջ:

Շնորհավորում ենքայլ բնա գա վառ նե րում բա րե կարգ ման աշ-
խա տանք նե րի անց կաց մա նը:
Հի շա տակ ման է ար ժա նի Տ. Աս ման գուլ-

յա նի կող մի ց ի րա կա նաց ված գի տա ման-
կա վար ժա կան և  ու սումն  ա մե  թո դա կան 
գոր ծու նեութ յու նը:  Նա հե ղի նա կել է հի գիե-
նա յի և  է կո լո գիա յի հա մա ռոտ դա սագր քեր, 
գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ձեռ նարկ և 
կիսամյակային քննութ յուն նե րի թես տե րի 
ժո ղո վա ծու ներ:  Լի նե լով մե ր և  Խորհրդային 
Միութ յան այլ հանրապետություններում 
անց կաց վող կոն ֆե րանս նե րի պատ վա-
վոր հյուրն ու ակ տիվ մաս նա կի ցը՝ դրանց 
ըն թաց քում հան դես է ե կել զե կույց նե րով: 
Ջ րա մա տա կա րար ման աղբ յուր նե րի ընտ-
րութ յան և  պաշտ պա նա կան գո տի նե րի 
սահ ման ման հիմն  ախն դիր նե րի վե րա բեր-
յալ դա սա խո սութ յուն ներ է կար դա ցել հա-
մաշ խար հա յին ա ռող ջա պա հութ յան կազ-
մա կեր պութ յան սե մի  նար նե րի ըն թաց քում:
1975-90թթ. ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն է 

ու նե ցել  Սո վե տա կան  Միութ յան  Գի տե լիք» 
ըն կե րութ յան աշ խա տանք նե րին՝ ար ժա նա-
նա լով ինչ պես այդ ըն կե րութ յան, այն պես էլ 
մի  շարք այլ կազմակերպությունների պատ-
վոգ րե րի:
Տ. Ասմանգուլյանը պարգ ևատր վել է 

Մ խի թար  Հե րա ցի» շքան շա նով: 2005-ին 
ԵՊԲՀ-ի գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ 
Տ.Ա. Աս ման գուլ յա նին շնորհ վել է Եր ևա նի   
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ամ-
բիո նի պատ վա վոր վա րիչի կո չու մ՝ գի տա-
ման կա վար ժա կան, կազ մա կերպ չա կան եր-
կա րատև և  ան բա սիր աշ խա տան քի հա մար:
Լի նե լով բազ մա կող մա նիո րեն զար գա ցած 

անձ նա վո րութ յուն՝ Տ.Ա. Աս ման գուլ յանն 
իր հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը չէր 
սահ մա նա փա կում բա ցա ռա պես մաս նա-
գի տա կան ո լոր տով: Անն կա րագ րե լի է նրա 
հե տաքրքր վա ծութ յու նը դա սա կան ե րաժշ-
տութ յամբ և  կեր պար վես տով, ին չը նա փո-
խան ցում էր նաև իր ու սա նող նե րին:
Կ յան քի վեր ջին հինգ տա րի նե րը Տ. Աս-

ման գուլ յա նը նվի րել է մար դու է վոլ յու ցիա յի 
ըն թաց քում գի տակ ցութ յան ծագ ման կոն-
ցեպ տո ւալ մո դե լի մշակ մա նը: Իր աշ խա-
տութ յան մե ջ նա ձեռ նա մուխ է եղել վեր  հա-
նե լ կեն դա նի օր գա նիզ մի  զար գաց ման այն 
պայ ման նե րը, ո րոնց ազ դե ցութ յամբ ա ռաջ 
են ե կել գի տակ ցութ յան՝ որ պես գո յութ յան 
հա մար մղվող պայ քա րի օգ տա կար հատ-
կութ յան ձևա վոր ման կան խադ րույթ նե րը: 
Հան գա մա նո րեն ուս ումն  ա սի րե լով Ժ.Բ. 
Լա մար կի և Չ.  Դար վի նի գի տա կան ժա-
ռան գութ յու նը՝ հե ղի նա կը ա ռաջ է քա շում 
ամ բող ջո վին նոր տե սութ յուն: Իր գի տա-
կա նո րեն հիմն  ա վոր ված գա ղա փար նե րը 
նա ամ փոփ շա րադ րել է Ին չու՞ է կա պի-
կին անհ րա ժեշտ գի տակ ցութ յուն» (“Зачем 
обезьяне сознание?”) մե  նագ րութ յան մե ջ, 
ո րը լույս է տե սել  Մոսկ վա յում, 2015-ին: 

(Տ.Ա. Ասմանգ% լյանի մասին՝ հաջորդ էջ% մ)        
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ՆՆՆ րարար նքն  ու սասաան ն նողողողնննն ն ն ներերերնննննն ենենենեեեն եեեեեեեեե ղ ղ ղղ ղղ ղղ ղ ղղղելեելելելեել հհհհհհաաաայ կկկկկկաա--
կականն բժբժբ շկշկա ական բաարձրձրձրր րա ա ագոգոգոգոոգոգոգ ւյււյւյւ նն նննն ն կրկրկրկրկրթաթաթաթաթաթա--
հհա մմաա կակակ ր ր գըգ  ստետեղ ծոող նեն  րի,ի, բբբժշժշժշկակակակ -
գիգիի տոււթ թ յաայ ն այայնն ե ե երարախ տա վորոր ննե ե րիրի, 
ովվ քերր,, բժբժշկշկա ակականն կրկրթոթ ւթ յունն ստտա-ա-
նաա լ լովվվ աաշշ խախախար ր րհիհի հհե ե ղիղի նա կավվորոր ոու-ւ-
սոումնւմնմն  ա կակակ ն ն հահաս ստատաատտուութ թ յոյ ւնն ննեե րումմ,,
հննաարար վվո րոութթ յյոււն ոււն ննեե ե ենանանան լլովովովով աաաա ռռաավել լ
բա րրե ե կեկեցցիկիկ կկյայանքնք ոու ւ նենե նալլ ԵԵվ վվրոորո պ պա-ա-ա-
յում,  ՌՌոու սաս տտա անոնում ևև  այայլլուուր,ր ննննոո-ո
րան կախ հան րա պե տութթ յանան կկանան չին 
ունկն դիր  Հա յաս տաան ե կան` ոչ մի այն 
հիմն  ա դի րը դառռ նա լոլու  Հա այայ ս տա նում 
բժշկա կաան բարձ րրա ա գոգույնն դպդպրորոց ցի,ի,  
այլև մաս ննակակցցե ե լոլու ւ հհա զա ա րարա վվոր այնյն 
ա ղետ յալ նե րինին բբժշժշկակա կ կանա  օգնութ-
յոյոոուննւն ցու ցա բե րե լունն, ովով քքերեր գգաղ թի, 
սոսոսոսովվ վի,ի,ի, մմո ո լելեգ նող ղ համմա ա ճաճա րրակակն նե ե րիրի 
աարրդ յոյունւննն քքք քուուոււմ մ մմ մամա հհա անում էին հա զազ ր-
նենե ր րով: ԱԱ հահա իին նչոու`ւ` մմասասս ննա գի տա կան 
գիի տտտեելիլիք ք նեն  րրից զզզզատատա ` ուու ս ս սա անոնող ղնե րի ի
հա մար ոււսասա ն նե ե լիլի էր ր ի ի րերենցնց ոուււ ւսոսոււ ցիցիցիչ-չ-չ
նե րի վար քա գի ծըծը: : ՀՀա վա ննա բար նաև և
այս կա պակ ցութ յամբմբ ա ռանձ նա կի 
ջերմ պետք է լի ներ վե ե րարա բբեր մուն քը 
հիհհիհինն ն ն գվգգգ ար դիա յի մե ր ա լե հերե ններեր կկա-ա
յաա ց ցոււցցցցցիչիչիչի  նե րի նկատ մամբ, ում հո գոււմմ 
դեեդ ռ ռ հնհնչոոոչումւմւմ էէէինիի  ի րենց ու սու ցիչ նե րի` 
 ՎՎա ահահ ն ն ԱրԱրծ ծծրորորու ւ նոնու,ւ  Գ րի գոր Ա րեշ-
յայա նի,  ՀաաՀ մմբաբար ր ձոոոձումւմ  ՔեՔեչ չչե եկիկ ,  Ռու բեն 
Գ Գյայան ջեց յաա նի կակամ մ նրնրանանցց անան միմի  ջա-
կաանն հեհետ նոորդրդ նե րիրի իի մմասաստտտուուն ն խոխոխ սքսքսքիի ի
ուու կենսսա ափոփոր ձի աար րձաագ գանանք ք նենե ր րը:ը:

 ՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎեեե րրրրաաա դդդդաաաաաաաաաաաաաաարրրձձձ

ՀՀ ՀՀ Հա ա մամամամամաաամաամաաաամամմաալլ լլլ լլլլլլլսասասա րա անինի 2201011 1 թվվաաակակակկկկկանանանանանաննանաանանանի եռեկկտոտոտորիրիրի 
ոոոո ոո ո ո ոորրորորորորորորորր շշշշշ շ շշշոոոուուուուոոուումմմմմմմմմմը`ը`ը`̀̀̀̀ը`̀̀ը հհհհհհհհհհհհետետետետետետետետետետետետետտ կկկկկկկկկկկկկկկկանաանա  չչելելել նախախախախախախախխախախախխխխ ոո ոոո ո ոոոոորդրդրրդ ռռեկկտոտոտ րիրի 
օրօրոքքք հհհաաաա մաաաաաաաամաաաաամալլլլլլլլլլ լլ լլսասասասասասասասասասասասասա ր ր րրր ր ր ր րրա ա ա աա աաաանինինինինինինինինինիննինինիննիննիիցցցցցցցցցցցցցց օօտատաաաար ր րրրրրր ր րվվվվվավավավաավվվվ ծ ծ այայյսսսսսսսսսսսս կրկրկրկկկրկրկկկկկրկկկկ թօթօ--
ջա խխիիի հաաաա մ մմարարարարրրրրր շշշշշշշշշատատատատաաատտա բբբբբբբբաանանանանանանանանանանանանանան աաաաաաաաա ր ր րրրրածած ոո ր րրոոշոշ դդդդաա աաասասասսսասասաս --
խխոոսս սնենենեն րրրի`իի`ի`իիի աաաաաաաան նն ն ն ննգագագագագգագաամ մ մ մ մ բաբաաաբաբ  վ վվ վվվվա ա ա ա կակակակաաաաակա ն ն ն ն ն նինինիի աառռա աջաաջ -
ցացած ծծծ տտտատատա ր ր րիքիքիքիիք ոոոոու ւ նննենեննենեե ցցց ցողողողողողղղող, ,,, ,,,, ոչոչոչչ միմիմիմիաաաայնյննննննյ հհու զզեցեց իինձնձ,,
այայլևևև հհհհիմիիմի ք ք ք տվտվվվվվտտվվեեեեցցեցեե հհհհաաաաա մոմոմոմմմոմ զ զ զ զմոմոմոմոմունւննննննննքք ք քք ք ուո  նե նալլուու, 
որորորոր` իիիի իրորոք,ք, ««ԱԱ Ա մե մե ն նադժ վավար ր արարար վվվ վվվվվվեսեսեսստտտտը ըը ը կակակ  ռա-
վավավա րե լու ար վեստնտնտ  է» » ( Կարլրլրլրլրլրր   ՎեՎեբ բբերեր),),, քքքա-ա-ա
նինի որ ր այն նշնշա նանա կում մ է արժժևևոո ր րելելե  մարարդ-դ-դ
կանց` գնգնա ա հահա տե ելով ըստ ար ժժաանինիք ք նենե րի:ի: 
Իսկ սաա հհան գեց նում էէ մե մեկ այլ մտքի`̀ «Ո«Ովվ 
թոթողտղտ վու թյոուն է հան դես բե երում վատ մարդ-
կաանց նկատ մամբմ , նա վն ա սում է լա վե րին» 
( Պուբ լիոս  Սի րիոս): 
 Չա փա զանց մե ծ խո րա թա փան ցութ յուն չի 

պա հանջ վում` նկա տե լու, որոո  այս վե րա դարձ-
նե րի ո րոշ մա սը բա րո յակկանա  հիմն  ա վո րում 
ուու ն նեին:ն
Ա Ա ռիռի թ թի ի բեբերրմամամբմբ խխոսոսքսքս վվե ե րարադդարարարձձածած նե-ե-

րիից ց մե մե կկի` ըընդնդհ հա անոնուրւր հհիի գիգիեե նանաաայյ յիիիի և և էէէ կկո ո լոլո--
գիգիաաայիյի աամմ բիբիոո նինի եեր ր կակա ր րամամյ յյա ա ա վավար րիչիչ, , պրպրպպ ո ոո ֆեեֆեֆ -
սոր  Տիգ րան Աս ման գուլ յա նինի մա սիին ն է,է  ումւմ 
դադա սե րից մե  կի ա ռի թով ցան կա նում եմ կի սել 
տպաավով  րրութ յունս նոր ըն թերերցցող նե րիս հետ, 
թեև այս ա ռիռիթթովով տտա ա րիրի ն ներեր առաջաջ աար րդեդեն ն մի մի  
հրա պա րա կումմ «ԱՊԱԳԱԳԱԱ ԲԺԲԺՇԿԻ» թո ղար-
կոկումն  ե րից մե  կում ե ղել է:
Եվվ աայսյս պ պես...



ՏՏՏա աարի ներ ա ռաջ էր, իսկ 
ա վե լի ստույգ՝ 20044-
ինինինին: : Զ Զ րոր ւյց նե րից մե  կիիի 

ընընըը  թաց քում պրո ֆե սոր 
ՏՏՏՏՏՏՏիիիիգ րան Աս ման գուլ յա նը, ով 

աայայայննննն ն ժաա մմմմ մաա աանակ ընդ հա նուր հի գիե նա-
յիյիյ  և  է էէէ կոկոկոկոկ  լ լոոոո ո գիգիգիիիիաաաա այիյ  ամ բիո նիի վա րիչն էր, նշեց, 

որորոր  ԶաԶաա տտտտ տի ի իիիկիկիկկի աաաաա ռ ռ ռռիի իի ի թոթթթ վ իր դդաա սաս  խո սութ յան 45 
րորորորոոոորր  պ պ պպպպպեաեա ննոցոցոց միմիմիմիմիմի  դադաաասսա ժա մմը ննվի րե լու է հոգ ևոր 
ե եեեերարաարարաաաաժշժշժշժշժժ  տ տուութ թթյաաաայ նն ն ն ն այայայայյնն գոգոհհարար ննե րին, ո րոնց թե-
մամամամմ ն ննն աառառառնչնչնչ վ վուո մ մ մմ է է ՔՔՔՔ Քրիիրիիրիրիս ս ս սսստոտո սի ի խա չե լութ յա նըը ևև 
հհհհա աաարորորորութւթւթթ յաա աա անընըննընընն ::: ԵսԵԵսԵս ցցցաննննն կկկկկկաաաա ցաաաա աաաայդյդդյդյդ օօօօօ ր ր ր րրը ը ներ կա լի նենել 
նրնրնրննրաա աա դադաադդդ սսսսա ախոխոխոխոխո սսսսսուոոո թ թ թ թթյայայայանն ննը,ը,ը, քքքքքանանանզզզի շաշաաատտտտտ էիէէ  լսել դա-
սաասակկանանննն եեեեեր ր րաժաժժժաա շշշշ շշտտտոտոտոտոտութւթթւ  յ յյ յաաանընընըը ննննրարարարա քքքաաա ջաջաջաջաա գ գգգ գ գիիիիիիտատատ  կութ-
յաան,, եզզաակիկիիի ձձձայայայ նննաագգգա  րութ յոոունւնւն ն ն ննե րորոոորովվվվ վ հահահահաա ր ր րրուուո ստստստ 
նրնրա ա ձաձայնասասասկակակավավաառռաակնկներրերրի իի հահահաա վ վ վա քաքաքաքա ծո ւիիի, իրիրր 
ի մամա ցա ա ծըծ դդդդի իիի իմմամամամա ց ցի նինին,ն, հատա  կա պեպեպեսս ս ուււ ս սսա ա նոնոնն ղ ղնենե---
րիր ն հա ղորորր դ դդդեեեելլոլոու ււ չաչաչ  փ փփաա ազազազ նցնց բբարար յացցցաա աակակամմ վեվեեե--
րարարարարր բբերեր մոււնն ն քիքիիքի մմա սիիիին:ն:ն  
Ի ԻԻԻԻ դեդեդեդ պ`պ`պ`պ դդդդաաաասսասասա կկաննա եերրաժա շ տտութւթ յան միմի  հրհրհրաաշաշա-

լիլիիիլիլիլիլիլիի հհա աամե մեր գիգի ժա ամամ  նակ մե ր հհա ամե մեր րգագ  յիին դդահահա -
լիլիլիլիլիճ նենեենենեեեեե րրրրիցի մեմե  կոկ ւմ կող քիս ա թթոո ռին  Տիգիգգ ր րանն ԱԱր-ր-ր
մե մեմեմեմեննն նննաակկկոկոկկո վվիչի ն էր նստած, և եես ա կաակ  ն նննա ատետետեսննսն ոու ւ
աա կկկկկկականննննն նջաջջաջաաջաջ լլոււ ր րը ը ե ղա ոչ մի այն ե ե րար ժշ տուութ թ յայաան ն ն ըմըմը --
բոբոբոբոշխշխշխշխշխշխ մմմմմմմ մանանանանանանանաննննն ննրաա պա թե տիկ հհոոգեգե վի ճակինին, այայլևլև 
ընընընընընդդ դ դդմի մի մի միմիմիմի ջջ ջջջջջ ջուուուուուոււո մն մն մն մն մն մն մն մնմնեեերրրիի ժաժա մ մա նակ` ննրար  քա ջա գգի իտատաակ կ

վեվեվեվեվերրրրրրրլոոլոլոլոլոււււ ւ ւծոծոծոծծոծ ւթւթւթթթւթթթթթյյյ յ յյյյյոուոոո ն նենե ր րին:
………… Լ ԼԼսասասասա րր րրա ա ա ա անընընընընընըն ` փոփոփ քր իինչ աղ  ոտ, ակակննհայ-

տոտոտոորրրեննենենենն պպպատատտատտատ րր ր ր րրաասսա տ տ չէրր նրաա նանա խխա ատետեսսսածած 
միմիմիմի միմիմի ջջ ջ ջոո ո ոցաաացացացացառռռռռմամամամամամամաաաա ն նննննննը:ը:ը:ը:ըը: ԻԻԻնձնձ հե տաքրրք քրորումւմ էէր,ր, թթե ե
հահահահահահամմմմմաշաշաշաշաշաշաշշխխխխխխարարրարրարարաաարր հհ հհա ա յիյիյիյիիյ ն ննն եերարաժշ տտուո թ թ յոյու ւնից շաշա՜տ 
հեհեհեեհեհեե ռ ռ ռռուուուո ,,,, մե մե մեմեծ ծ ծծծծ մե մե ղքղք գգգորրո  ծ ծած չչեմեմ լլիինի, ե եթեթե  
ա ա ա սեեսեսես մ`մ`մ`մ` եեեեեե րաժաժաժաժժժժժշշշշտոտոտոտութւթււթւ յ յանան ռռաահ վ վիիրարա նե րիրից ց 
շաշշաաաշ տտ տտ տտտե ե եերիրիրրիրիիր աաաաան նն գագագագագաամ մմ մ ա անոնունն ննե ե րըրը չչլսլսածած մեմերր 
ուուուոու ս ս ս սա ա անոնող ղ նենե ր րի գեե րակակակկ շ շշշիռիռ մեմե ծածա մասաս--
նոնոնոն ւթւթթ յ յուունն ն նը ը ինինինինինիննչչչչ չպեեպեպեեպեսսսս է էէէէ արար ձա գան ն քեք  լուու: 
ՄՄՄՄՄՄՄՄինինինինինինչ չ չչչ ե ե ե ե երարարարար ժշժշժշժշ տ տ տտուութ թթթթյոյյ ւ նը միմիմիաաց նենե լլլը`ը` փփփոքոք-
րաարրր մմմարար մի մի ն ոու ա րարա գա ա աշշաշաաաարժրժր պպրորոր  ֆֆե ե սոսո-
րըրը`̀̀̀ վավավավավավաաաավախխխխխխխեե եեեեենանանանանանա լլլլլովովովովովով, ,,,, որորորորոոր ժժժաամաաա նննաա կըկը չչի ի հեհե-
րիրիրրիիրիրիր  ք քքքքքի,ի,ի,ի,իի գգգգրար  տախ տտաաա կիկիկ նն ն ա աարաագ-գ-ա ա րար գ 
գծծաա պապապատ տ տտտտկեկեկեկեկ րրրնենենեներ ր ր րովովովովով ցցցանանանան կ կ կ կաաա նոննոն ւմ էէր տե-

սսասասաասասասաս  նննն ն ն նեեեեեեելիլիլիիլիլի դդդդդդդդարարաա ձ նեն լ այայայն,ն, իիիիննչըչըը պպեետք է է լսլսենեն 
շու տոովվ:  ՄեՄեՄեՄՄ կկկկկկնննանանա բ բ բա աանոնոննոութթթթւթւթյ յյ յյուուուուննն ննենենեներ ր ր րրրրր էրէր տտա լիիս 

երերրերերերերգգգ գ գգգ գ չաչաաչաչաչաչախմխմխմխմխմխմխմխմխմ բ բբբ բբբբբի,ի,ի,իիիի,ի,ի, նննվավավա գ գգաախախմ մբիի, նրնրաաաննոնումւմ ըըննդգրրկ-կ-
ված գոոր ր ծիծիք քնենենենեենե ր րիիի,ի ննննննրարարարարր նցնցնցնցնց հհհհերերերեր թ թ թ թաաաաագագա յ յուութթ յայ ն, 

ռիռիիռիռիիիթ թթ թ թթմի միմի միմի մի մի մմմաաասիսին,, մմաս նա գի տա ա կական ն ն տետտետետ ր րմի մի  ն նա աբաբ -
նութ յամբ բաա ց ցատատատտտատրր րրր րուուուուումմմմմմ այաայայայն ննն ն հրհրհրհրաշաշաշշ ք ք քքը,ըը,ը, ոոր ր պեպեպ տքտքք էէ 
նրնրրրրրանցցց հասցսց ննեիեին  ՀՀեն դե լի,  Մ Մո ոցացացաաաար րրտիտի,  ԲԲաա խիխի, 
ԵկկկԵկմմմմ մալալյյ յաաաաաանինիննինինինի աաաաանմնմմնմնմնմմմահահահաահահհ սսստետետեղծղծղ ագգորորորրծոծոծոծութւթյոյ ւնննեները:
… Եվ հնչեցց փփա առառա հեղե , սքս անննանանն չ չ չ չչչչչչչչեեեեեեեեեեեեելլիլի, հու զաա խառն 

ե եե եեերարարարաաարարաաժշժշշժշժշժշ տտտ տ տտուուոութ թ թթթյոյոյ ւ ւ նընը……
 Նո րից մմմո տտեեեեե ենանանանանանալլլ լ վովովովովվ գգգգգգրարրարարարատտտտտտախախախախախախախախախախախաաախաա  տա կին` ծե րու նա-

զազարդ պրո ֆե սո րը նկա րաաաաաաաաաաաաած ծծծ ծծ ծծծծծծ ծծծծ ծծծիիիիիիի իիիիի վրա մա տով ցույց 
տատատտատալ լլլ վովովովովով աաաաաաաասսսսսսս տիտիտտիտիտիտի ճ ճան նե րըըըըըըըը,,,,,,,,,,,,, ոոոոո րոնք հա մապա տաս-
խա նում մ էիէինննն ձաձձաձաձայյյյնինինինինի, , տտոտոտոոտոտոտոտոոոոտոտոտոտտոտո ն ն ննննննննն նննիիի բարձ րաց մա նը, ռիթ մի  
փոփոփոփփ փփփփո ո խոխ ւթ յուննննններերերերերերրրրրրրրինինինինինինինինինինիննինիննի ,, մյուս ձեռ քով չափ էր տա-
լիլիլլիլիլիս`ս`ս`ս` կկկկկկկկարարաարրարծծծծծծծեսեեսեսեսեսս ղղղղղղե եե ե եե ե կակակակակակաակակակակակակակաավվվվվվ վ վվվվա րե լով նվա գա խումմ բ բը, ի րա-
կակակկաակկ ն ն նումմ ցացաաացաանն ն նն ննն ն նն ն ն նն կկակակակակակակակակկակակակակ ն նա լով օգ նել ու սա նո ղին` զգագալ լ 
ե րաաաաաաաաաժշժշժշժշժշժշժշժշժշ տ տտտ տտ տտ տ տուուուուոււուււոուուոււո թ թթթ թ թթ թյյյյայայայ նն ն ռիռ թ մը:

ԵԵԵրԵր բբեմնեմն -երերր բ բեմնեմնեմնեմն  նաան  թող ննննուուուում մ մ էր բբա ացաատ տրորութւթւթթթ--
յոյոյոյոոյ ւնընը, նստում աաա ռ ռաաջիջիջիջինննն շաշաշ ր քումւմմմ ևևևև… … …… ըըմ բոշխ նումմմմմ մմմ
ե րաաաաժժշժշժշժշտ տուուուուուո թ թթթ թ թ յոյոյյյ ււնընըն : ԳլԳլխխխխխիի շաաշար րժու մի ց տատատաար ր ր րի ի իինենե րրի ի 
ճեր մա կը կրրրրոոողո  մա զաափփունջնջնջննն ն անանա  հ ան գիստ վեվեվետտ-տ
վե տում էր քքքքքուն քիի վրաա,, իսիսկ կ կկկ ձեեռքռքքռքն նն օ օ դոդ ւմ չափ էր րրրր
տա լիս: ԲժԲժժժշ կա գի ի տոտ ւթ յանան դդոկ տորորր-պպ-պրորոֆե սո րը 
 Հեն դել էրրրր լսլսոււմ մ և և օգ նումմ լլսասա ր րա նիին`ն`̀ զզզգաագալ լ լլ այյն 
վեհն ու ոոողող բբերեր գ գա ա կակ  նը,ը ոոր մի մի ա ախախառննվվվելելել էէէինիննի  
աստ վաած ծծաաշաշա նչնչ յ յանան թթեեմա յինն ևև նն պպաաաաատտատատտ կ ոււն նեիիեիննն ն 
սրսրբաբաագգգորորոո  ծ ծծելել մմարարար դդ դուուու հհհոոգիգ ն: 
Եվվ քքա ա նինին ոոր րր 7-7-7--րդրդրդրդ լլլլլ սսս սա ա արարա նի վեր րջիջին ն շաշար ր քոքումւմ 

նսնստատ ծ իլի ննելլս օգ ննում էրէրէրէրէ հհհհաաաայայայայաց քոով վվ վ ընընդգդգր ր կեկելլ 
ողջ ջ լսլսա ա րարան նը`ը  աշ խախա տումմ էի տտտտեսեսեե  նննելեե , թթեե իինչնչ պպեսես 
են ար ձա գանան քում ուու ս սա անոող ղ նեեեն  ր ր րը ը ը իրեենց դդաա սասա-
խոխ  սի տքնաննքին և հն չողող հհհհհրարաաշշշշքիքիք ն:
ՉՉէիէի ա սի` թթե բո լ լոո րըրը կկլալան նվաածծծ լսլսլսլսուում մ էիէին: ԼԼս սա-ա

րարարաաանն նն նոււո մմ մ և և զ զ րրու ւ ցոց ղղ ներ կա յինն, ի իհահար ր կեկեկ ,, ի ի պապատտիվիվ 
ի ի րրրերեենցննցնց`̀ ոչոչչ շատ բբարձ րա ձայն,, և գլլուխ խ խնենեներրը սեսե-
ղաաղաաան ն ննեեն  րրրինինն դրած ծններ, և  ա ռիռիթնթն օգ տա գորրծծ ծեեելոլոլովվ`վվ  
ուոււ րր րիշիշշշ դդդաասիիս պպատրրասաստ տ վովող ղ ններ, դա սա խխո սութթթ-
յոյուննւնն ն ներեր կկկամամամ տտտնանան  յին հանձ նան  րա րու թյուն ներ ար-
տատագգ րորող ղնենեեր:ր:ր: 
ԲԲաայց բոբ  լլոորիիր գգլխա վեվերրևում, լսա րան-դահ լի ճի 

բաբարձրձր  ր րաթաթ ռռիչիչք ք կակակկ  մարար ննեե րիրի ննեեր քքո,ո  հան դի սա վվոր 
մե մե ղղե ե դիդիդ  ն նե երիրի կկա աախախխախ ր ր դիդիչ չ հնհ չյյուն ննեերնրն էէինին թթևաև -
ծոծ ւմ:  Ս Սիրիրի տստստս միմի  տետե սակակակ ցա ավովովով ւմւմմ էէէէրր այն ն ողողջջ ճիճի գի 
հահամ մարար, որորոր թթափափ վվուում մ էրէր, և և և և այն աաան ն ն տատատատ ր բեբեբե ր րրուութ-թ
յան հաա մմմարր,, որր աայսյս ա մեմե  նինինիի հհանանա  դդ դեպ ցցոուու ց ցցցաաաբեբե--
րորումւ  էր ինչ-չ որրոր բբբբանանանան աար ր տատագ րող ղղ աղաղղջ ջի կըը: Ա նըըընդնդնդ-
հատ ժաժաժ  մա ցույ ցցինին նննաաայոյոյող ղ ա ալել  հերրր պպրոր ֆֆֆե ե սոսո րրրը ը ը
հաշ վավ ր րկեկ լ էր րո պեպ  ննեեերըրըըր ևև  վավա խխ խե ենոնոումւմ էր, ոոր ր 
կար ևոր մի բբան կի սատտ կմնկմնկ աաա:
Ես այն պեսես էի ի ցացան կաա ննուում,մ, որ բոբո լո որըրը լլսեսեն ն

նրնրանան, , տետ ս նեենն ուո զզգգան նրրա ա մե մե մեծ ծ ու բա րիի ցցանան--
կոկ ւթթ յ յուոո  նը` ի րենցց հաաղղորորդդա ա կկիկ ց ց դադարձր  նե լ վեվե հին, 
բա րուն, գե ղեե ցի ի կիկին, հհրարա շշա ա լիլիիլիինինինին:
 Զան գին մն ում էր ր մի  քա նի րրրրոոոո պեպեպեպե:: Եսսս հա յացքս 

նո րից սա հեց րի լսսա րրա նի եր կայնննն ք քքովվովով.. ար տագ-
րող աղ ջի կը, մի նչչև կակար րդադ ր ր արա  տագ րրե ելիլիլիքք քք տո ղը,ը  
գրիչչ բբբռնած ձեռ քքովով եե ր րաժա շ տոտ ւթթ յ յանան ռռռիթի  մինն հա-
մա պա տատ ս խան կտտկտկտացաց ննում էր տտեետրիիի վրվրաա: 
Գ լու խը սսեե ղաղա նին դդրարած ծ տղտղա յի քնկնկոտո աաչ չ քեքե ր րը`ը` 
կոկող ղ քիքի աաղջ կանան ոուղւղղ վաված,ծ, լլցվցվել էին քնքնքշաշաանն քոքով,վ,  
սիսի րովով: Զ րու ցող ղ տղտղա անեներ րիցից մեմե  կը` խո սակ ցուութ-թ-
յաա նը զու գա հեռ, սե ղաանին ն մամատ տ նեն  րով թթմբկա հա--
րում էր ե րաաժշժշ տտտոււոււթթթ թյայաայա ն նննը ը հա մմա ա հհունչ ռիթ թ մով…
ՍՍա ա էրէր հհրարաշշ քքը: :  ԲԲԲԲուուուժժա կաաննն ֆաֆաֆ  կ կուուլ լ տետե տի երե  րորդ 

կոկուրւր սիի ու սա նող նեեե րը ե րաժշ տտտոուո թ յոուն էէինի լսում, 
բո լո րի հո գի նե րը բաց էին կա խաար ր ր դիդիդ չ հնհնչյչյուո ն նե-
րի առջև:
Ես ու րախ էի, որ զուր չէին այն ջանաննն քք ք քե երըր , որ 

այդ պես ջա նադ րո րեն ներդ նում էր հա մամաշ շշշ խախախխ ր-
հա յին ե րաժշ տութ յան մեծծ գգի տաակկը` պպրոֆ ֆեե եսոսոսոսոս ր ր
 Տիգրան ԱԱր ր մե մե  ն նա ա կիկի ԱԱսս մաման ն գոգուլւ  յա նընը: 

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ԱպԱպագագաա բժբժիշիշկ»կ , 2012 թվական, N4-5
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Ա վարտ վե ցին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան բարձ րա գույն 
ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րի 17-րդ  հան րա պե տա կան 
ու սումն  ա կան մար զա կան խա ղե րի ծրագ րով անց կաց վող տղա-
նե րի բաս կետ բո լի ա ռաջ նութ յան մրցումն  ե րը, ո րին մաս նակ ցում 
էր նաև ԵՊԲՀ բաս կետ բո լի հա վա քա կան թի մը:  Մեր թի մը հայտ-
նի է տար բեր մրցաշր ջան նե րի ըն թաց քում ձեռք բե րած հաղ թա-
նակ նե րով:
Այս ան գամ էլ թիմն  աչ քի ըն կավ ֆի զի կա կան, տեխ նի կա կան և 

 տակ տի կա կան բարձր պատ րաս տա կա նութ յամբ:
Մր ցումն  ե րին մաս նակ ցում էին ՀՀ ԲՈւՀ-ե րի 9 հա վա քա կան թի մե ր, 

ո րոնք բա ժան վել էին 2 են թախմ բե րի:  Մեր թի մը հաղ թեց ի րենց են-
թախմ բում ընդգրկ ված բո լոր թի մե  րին:  Հատ կա պես գրա վիչ էր մե ր տղա-
նե րի հան դի պու մը Եր ևա նի Ս լա վո նա կան հա մալ սա րա նի բաս կետ բո լի հա-
վա քա կան թի մի  հետ, որ տեղ ընդգրկ ված էին  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նում 
մարզ ված լա վա գույն բաս կետ բո լիստ ներ: Այդ խաղն ա վարտ վեց մե ր տղա նե րի 
փայ լուն հաղ թա նա կով, և ն րանք, գրա վե լով ի րենց են թախմ բում ա ռա ջին տե ղը, 
դուրս ե կան եզ րա փա կիչ և  ի րա վունք ստա ցան հան դի պե լու մյուս են թախմ բում 
ա ռա ջին տե ղը գրա ված  Հա յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն Եր ևա նի պե տա կան 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ինս տի տու տի բաս կետ բո լի հա վա քա կան թի մի  հետ:
Այդ հան դի պու մը մե ծ հա ճույք պատ ճա ռեց հան դի սա տե սին՝ գե ղե ցիկ և գ րա վիչ 

խա ղով:  Մեր տղա ներն ա մե ն ինչ ա րե ցին հաղ թա նա կի հաս նե լու հա մար, բայց, ի 
վեր ջո, հաղ թե ցին չեմ պիոն նե րը, ով քեր գրա վե ցին ա ռա ջին տե ղը՝ նվա ճե լով ոս կե 
մե  դալ ներ և  գա վաթ:  Մեր տղա նե րը գրա վե ցին երկ րորդ տե ղը և ն վա ճե ցին ար ծա-
թե մե  դալ ներ ու պատ վոգ րեր: Եր րորդ տե ղը գրա վեց Ս լա վո նա կան հա մալ սա րա նի 
բաս կետ բո լի հա վա քա կան թի մը՝ ար ժա նա նա լով բրոն զե մե  դալ նե րի և  պատ վոգ րե րի: 
 Մեր թի մի ց գո վես տի խոս քեր պետք է ա սել հատ կա պես վե տե րան ներ  Մել քոն Ար փաջ յա նի (կլի նօր դի նա տոր, 

2-րդ  կուրս), Գ ևորգ  Վա սիլ յա նի (542) հաս ցեին, ո րոնց մրցակ ցա կան փորձն ու սպոր տա յին բարձր վար պե տութ յու-
նը նպաս տե ցին ե րի տա սարդ նե րի հետ մար տա կան ա մուր կո լեկ տի վի ստեղծ մա նը:
 Հա ջող հան դես ե կան նաև ու սա նող-մար զիկ ներ՝ Ա րամ  Հե քիմ յա նը (491),  Սե րո Աղ նան յան-Աս լան յա նը (338), 

 Դա վիթ Ա ռու շան յա նը (210),  Զոհ րապ Ա լոզ յա նը (302),  Կոր յուն  Վար դան յա նը (309), Հ րանտ  Սի րա դեղ յա նը (01):
 Թիմն  իր շնոր հա կա լութ յունն է հայտ նում ԵՊԲՀ ֆիզ դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ Ա. 

 Մով սես յա նին՝ ի րենց նկատ մամբ ցու ցա բե րած ու շա դիր և  հո գա տար վե րա բեր մուն քի հա մար:
Շ նոր հա վո րում ենք մե ր տղա նե րին և  ցան կա նում, որ նրանք հե տա գա յում էլ ավելի բարձր պա հեն մե ր ԲՈւՀ-ի 

սպոր տա յին պա տի վը:

 ՌԱՖԱՅԵԼ  ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԵՊԲՀ ֆիզ դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի դո ցենտ,

բաս կետ բո լի մար զիչ 
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Խմ բի ներ ս� մ -   0 դրամ
Դե պի  Vivacell-MTS-ի ցանց – 8 դրամ
 Դե պի ՀՀ այլ բջջա յին ցանց   - 18 դրամ
Դե պի ՀՀ քա ղա քա յին ցանց  – 18 դրամ

Դե պի Եր ևա նի  քա ղա քա յին ցանց – 18 դրամ 
 Դե պի ԼՂՀ քա ղա քա յին ցանց – 39 դրամ
Դե պի ԼՂՀ բջջա յին  ցանց      – 39 դրամ 
Ամ սավ ճար –   500 դրամ

 Դե պի  Vivacell-MTS-ի ցանց    – 2000 րո պե      
Դե պի ՀՀ այլ բջջա յին ցանց, ՀՀ քա ղա քա յին ցան ցեր - 200 րո պե
SMS` դե պի ՀՀ բջջա յին ցան ցեր  - 200 SMS
Ին տեր նետ՝ - 2000 ՄԲ

 Ի ԳԻՏ0 ԹՅ0 Ն ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ, 
ՈՎՔԵՐ ԸՆԴԳՐԿ ՎԱԾ ԵՆ ԵՎ  ՈՎ ՔԵՐ ՑԱՆ Կ0 Թ Յ0 Ն Կ0  ՆԵ ՆԱՆ 

ԸՆԴԳՐԿ ՎԵԼ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ VIVACELL   −MTS−Ի ՓԱ ԹԵ Թ0 Մ

Ներ կա յաց ն� մ ենք փա թե թի ներ ս� մ գոր ծող սա կագ նե րը. 

Փա թե թ� մ ընդգրկ ված աշ խա տա կից նե րը մի ա ժա մա նակ 
կա րող են բա ժա նոր դագր վել նե րառ ված 

խո սե լա ժա մա նա կա յին ներ քո հիշ յալ փա թե թներին՝

ամս ավ ճար -5000 դրամ + ամս ավ ճար 500 դրամ՝
նե րառ յալ խո սե լա ժա մա նակը

ամս ավ ճար -3000 դրամ + ամս ավ ճար 500 դրամ՝ 
նե րառ յալ խո սե լա ժա մա նակը

 Դե պի  Vivacell-MTS-ի ցանց    – 5000 րո պե
 Դե պի ՀՀ այլ բջջա յին ցանց, ՀՀ քա ղա քա յին ցան ցեր -300 րո պե
SMS` դե պի ՀՀ բջջա յին ցան ցեր  - 300 SMS 
Ին տեր նետ՝ - 5000 ՄԲ

ամս ավ ճար -7000 դրամ + ամս ավ ճար 500 դրամ՝
  նե րառ յալ խո սե լա ժա մա նակը
Դե պի  Vivacell-MTS-ի ցանց    – 7.000 րո պե
 Դե պի ՀՀ այլ բջջա յին ցանց, ՀՀ քա ղա քա յին ցան ցեր - 450 րո պե
SMS` դե պի ՀՀ բջջա յին ցան ցեր   - 450 SMS
Ին տեր նետ՝ - 10.000 ՄԲ
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Բուլ ղա րիա յում, ա վան դույ թի հա մա-
ձայն,  Նոր տա րին դի մա վո րում են տա-
նը:  Տո նա կա տա րութ յան սկզբից տան 
կրտսե րը կանգ նում է տո նա ծա ռի մոտ 
և  եր գում, իսկ մե  ծա հա սակ նե րը նրան 
նվեր ներ են մա տու ցում:  Սա կայն ա մե -
նա հե տաքր քի րը սկսվում է 00:00-ին
հնչող ղո ղանջ նե րից հե տո, երբ մի  պահ
ան ջատ վում է լույ սը ա մա նոր յա համ-
բույր նե րի հա մար: Դ րա նից հե տո մի այն 
տան տի րու հին սկսում է կտրտել ա մա-
նոր յա ա նակն կալ-կար կան դա կը: Ե թե 
կար կան դա կի մի  ջո ցով բա ժին է հաս-
նում կո պեկ՝ տարին կբե րի հարս տու-
թյուն, իսկ վար դի ճյու ղը՝ սեր: Այդ պի սի թխված քա յին ա նակն-
կալ նե ր» ըն դուն ված են նաև  Ռու մի  նիա յում և Ավստ րա լիա յում:

Դա նիա ցի նե րը կես գի շե րին սե ղա նին են դնում
բրնձե քաղցր շի լա: Այն ևս  ա նակն կա լով է:
 Շի լա յի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ այն-
տեղ թաքն ված է ըն կույզ կամ նուշ: Այս ա վան-
դույ թը հատ կա պես դուր է գա լիս չա մուս նա ցած
աղ ջիկ նե րին: Ե թե նրան ցից որ ևէ մե  կին բա ժին
հաս նի ըն կույզ, ա պա  Նոր տա րում ա մուս նու-
թյու նից խու սա փել այլևս չի լի նի: Ա մուս նա ցած-
նե րի հա մար շի լա յի ա նակն կա լը խոս տա նում է
պար զա պես հա ջող տա րի:

  Մեծ Բ րի տա նիա յում նվեր նե րը պատ վի րում են Father 
Christmas»-ին (բա ռա ցի նշա նա կում է Ծննդ յան  Հայր»): 
Ն րան գրում են նա մակ՝ ման րա մասն թվար կե լով և 
 բա ցատ րե լով, թե ինչ են ցան կա նում:  Նա մակն այ նու հետև 
գցում են բու խա րիի մե ջ: Ծխ նե լույ զից դուրս ե կող ծու խը 
ճիշտ տե ղը կհասց նի ու ղարկ ված նա մա կը: Ի դեպ՝ բրի-
տա նա ցի նե րի նվեր նե րը գրե թե նույն ար ժո ղութ յան են և
 բա ժան վում են վի ճա կա հա նութ յան մի  ջո ցով:

 Գեր մա նիա յում  Սուրբ Ծ նուն դը ըն տա նե կան տոն է:  Բո լո րը 
պետք է հա վաք վեն տո նա կան սե ղա նի շուր ջը: Այդ օ րը տե ղի 
ու նե ցող նվեր նե րի փո խա նակ ման ա րա րո ղութ յու նը կոչ վում է 
Բե շե րունգ: Ա մա նո րի ճաշ կե րույ թի ա մե  նա կար ևոր մա սը կոչ վում 

է der Lebekuchen»՝ մե ղ րաբ լիթ-քաղց րաբ լի թ: Ալ յու րից, շա քա րից 
և  չա մի  չից պատ րաստ ված այդ իս կա կան հրաշ քը» 16-րդ  դա րում 
եր բեմն  կա րող էր մե կ եր կար նստա րա նի չափ լի նել:
Ան կախ նրա նից, թե չի նա կան հո րոս կո պով ինչ կեն դա նու տա-

րի է լի նե լու՝  Հա րա վա յին  Գեր մա նիա յում և Ավստ րիա յում մար-
դիկ շատ հա ճախ ի րար նվի րում են ա պակ յա կամ ճե նա պակ յա 
խո զուկ ներ, ո րոնք հիմն  ա կա նում գան ձա նակ են լի նում:

Ն  մ ա  ն ա  տ ի պ 
ա վան դույթ կա
պոր տու գա լա ցի-
նե րի մոտ.  Սուրբ
Ծնն դի նա խօ րեին
նրանք նվի րում
են ար քա յա կան
կ ա ր  կ ա ն  դ ա  կ » :
Բա ցի չրե րից և  ըն-
դե ղե նից՝ դրա մե ջ 
կա մե կ փոք րիկ
մե  դալ կամ ար-
ձա նիկ: Գտ նո ղի
հա մար այն նշա-

նա կում է մաղ թանք՝  Խա ղա ղութ յուն քո
տա նը»:

 Նոր տա րին այն ե զա կի, ն� յ նիսկ մի ակ տոնն է, երբ բո լոր մար դիկ, 
ա ռանց բա ցա ռ� թ յան, փոր ձ� մ են հա վա տալ հրաշք նե րի, 

ցան կ� թ յ� ն ներ են պա հ� մ, ն վեր ներ մա տ�  ց� մ և ստան� մ: 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ ԱՄԱՆՈՐԸ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ ԱՄԱՆՈՐԸ 
ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
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Դանիացիները կեսգիշերին սեղանին են դնում
Մեծ Բրիտանիայում նվերները պատվիրում են Father

պ
ո
 Բ

և
ե

ր
դ
խ



Հ յու սի սա յին Հնդ-
աս տա նի բնա կիչ նե-
ը Ա մա նո րին գե րա-

դա սում են հա գուս տը 
զար դա րել վար դա-
գույն, կար մի ր, մա նու-
ա կա գույն կամ սպի-

տակ ծա ղիկ նե րով: 
Հն դիկ մայ րե րը քաղց-

ա վե նիքը, ծա ղիկ նե-
ը և  փոք րիկ նվեր նե-
ը դնում են ա ռան ձին
կու տե ղի վրա, իսկ 

ա ռա վոտ յան ե րե խա-
ե րը աչ քե րը փա կում 

են և ս պա սում, որ ի րենց մո տեց նեն սկու տե ղին՝ նվե րը ստա-
նա լու հա մար:

Ա ր  և ե  լ ա ա  ս ի ա  կ ա ն
մի  շարք երկր նե րում՝
Վիետ նա մում,  Կո րեա յում,
Մոն ղո լիա յում Ա մա նո-
րի պար տա դիր ի րե րից

գե ղե ցիկ զար դար ված
փոց խը: Ա մե  նայն հա վա-
նա կա նու թյամբ՝ հենց այդ 
փոց խի մի  ջո ցով են Ա մա-
նո րի գի շե րը դի զում եր-
ան կութ յու նը»: Ի դեպ՝

Ար ևել քում տա րած ված են 
նաև ծննդյան տո նա վա-
առ նե րը, որ տե ղից կա-

րե լի է ձեռք բե րել ոչ մի այն 
հա գուստ, կո շիկ, սնունդ,
այլև ե րա զանք ներ, հույ-
սեր և  եր ջան կութ յուն: Այդ 
տո նա վա ճա ռում կա րե-

լի է ձեռք բե րել դա րու մա»՝ փայտ յա կամ փա փուկ մի  
խա ղա լիք, ո րը բուդ դա յա կան պան թեո նից է:  Կա րե լի է 
ձեռք բե րել նաև հա մա յու մի »՝ բութ ծայ րով և ս պի տակ
փետուրներով  զարդարված ա ղեղ ներ, ո րոնք կոչ ված
են տնից վտա րել չար ու ժե րին, նաև տա կա ռա-բու նե»՝ 
բրնձով լի նա վակ ներ, որ տեղ նստած են յոթ սրբեր: Այդ 
ի րը խորհր դան շում է բա րիք և  հա ջո ղութ յուն:

 Ճա պո նիա յում 
Ա  մ ա  ն ո  ր ի ց 
ա ռաջ մի մ-
յանց նվի րում 
են բա ցիկ ներ 
այն կեն դա նու 
պատ կե րով, ում 
տա րին է գա լիս: 
 Սա կայն ճա պո-
նա կան տան 
հիմն  ա կան զար-
դա րան քը կա-
դո մա ցու ն» է (ել-
քի մո տի սո ճի): 
Կա դո մա ցու ն» 
յու րօ րի նակ ող-
ջույն է  Նոր 
տար վա սրբին:  Սո վո րա բար այն պատ րաս-
տում են սո ճուց, բամ բու կից և բրն ձի հյուս-
ված ցո ղուն նե րից:  Ճա պո նա ցի ներն ի րենց 
տու նը զար դա րում են նաև ձար խո տի և 
 ման դա րի նի տերև նե րով: Ի դեպ՝  Նոր տար-
վա ա ռա ջին վայրկ յան նե րից ճա պո նա ցի նե-
րը սկսում են ծի ծա ղել, քա նի որ հա մոզ ված 
են, որ ծի ծա ղը նոր տա րում ի րենց հա ջո-
ղութ յուն կբե րի:

Ծննդ յան օ րե րին 
Չի նաս տա նում հայտն-
ված ներն ա ռա ջին հեր-
թին նկա տում են  Լույ սի 
ծա ռեր:  Դա մե ր տո նա-
ծա ռի նա խա տիպն է: 
Լույ սի ծա ռե րը զար դար-
վում են ա րևել յան ճո-
խութ յամբ, վառ լապ տե-
րիկ նե րով, ծա ղիկ նե րով 
և  ծաղ կաշղ թա նե րով: 
Նույն ձևով զար դար վում 
են նաև տնե րը:  Տո նի 
նա խօ րեին փոք րիկ չի-
նա ցի նե րը տան պա տե-

րին կա խում են գուլ պա ներ, որ տեղ  Դուն  Չե  Լաո  Ռե նը՝ Ծննդ-
յան  Պա պի կը, դնում է իր նվեր նե րը:

ի լ դի յ կ շկ ր յթի
պար տա դիր բա ղադ րիչ նե րից է սա լո րի կի-
սե լը և բրն ձի շի լան: Իսկ Ծննդ յան տո նի
գլխա վոր դե րա կա տար նե րից է Joulupuk-
ki»-ն:  Ֆին ներն այդ պես են կո չում Ձ մե ռ 
 Պա պին:  Նախ կի նում նա, բա ցի նվեր նե րից, 
իր հետ բե րում էր նաև ճի պոտ ներ, իսկ իր 
այ ցը սկսում էր հետև յալ խոս քե րով.  Կա՞ն, 
արդ յոք, այս տա նը խե լոք ե րե խա նե ր»:
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 Ֆին լան դիա յում տո նա կան ճաշ կե րույ թի 
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Ֆ րան սիա յում մար դիկ կա րող են նվի րել մի մ-
յանց ա մե ն ինչ՝ չնա յած կան ո րո շա կի կա նոն ներ:
Օ րի նակ՝ մի այն ա մու սի նը իրավունք ունի օ ծա-
նե լիք նվի րել 
իր տիկ նո ջը: 
Այլ տղա մար-
դուց նմա նա-
տիպ նվե րը 
հա մար վում է 
կա նոն նե րից 
դուր ս»:



Ի տա լիա յում անց-
նող տար վա վեր ջին 
օ րը բո լոր պա տու-
հան նե րից դուրս են 
թա փում ան պի տան 
ի րե րը: Ի տա լա ցի նե-
րը նա խընտ րում են 
 Նոր տա րի մտնել ոչ
մի այն տան նո րաց-
ված հար դա րան քով, 
այլև նոր հա գու կա-
պով:  Սա կայն ի տա-
լա կան հին ա վան դույ-
թը այլ է. դեկ տեմ բե րի 
31-ին տղա մար դիկ և 
 կա նայք հա րա զատ-
նե րին նվի րում են կար մի ր գույ նի ներք նազ գեստ: 
 Հենց այդ գույնն է խորհր դան շում նո րութ յու նը:

 Տո նի նա խօ-
րեին Իս պա նիա-
ում ցան կա ցած
տեղ գնա լիս
պա յու սա կի մե ջ
պետք է ունենալ
մի  քիչ նու գա և 
ամ պայն:  Նոր 

տա րին իս պա-
նա ցի նե րի հա-

մար հան րա յին տոն է, և  հենց այդ գի շե րը բո լո րը շտա-
պում են կենտ րո նա կան հրա պա րակ՝ մե ծ տո նա ծա ռի
մոտ Ա մա նո րը դի մա վո րե լու և  խա ղող ու տե լու հա մար:
 Ժա մա ցույ ցի ղո ղանջ նե րի ըն թաց քում հրա պա րա կում
հա վաք ված նե րը փոր ձում են հասց նել ու տել խա ղո ղի
12 հա տիկ:  Յու րա քանչ յուր հա տի կը խորհր դան շում է
տար վա ա մի  սը, իսկ ե թե հասց նում են ու տել 12-ն  էլ,
ա պա դրա նով գրե թե ե րաշ խա վոր վու մ» է բաղ ձա լի
ե րա զան քի կա տա րու մը:

Էս տո նիա յում, ինչ-
պես նաև Ավստ րիա յում 
և  Շոտ լան դիա յում եր-
ան կութ յուն Նոր տա-
ում կբե րի փո ղո ցում 
ան դի պած ծխնե լույզ 

մաք րո ղը, ով պար տա-
դիր ձեռ քին պետք է 

ւ նե նա աշ խա տան քի հա-
մար անհ րա ժեշտ ի րե րը: 
Շոտ լան դիա յում Ա մա-

ո րի գի շե րը գնում են 
ար ևան-բա րե կամ նե րի 

տուն՝ նա խա պես վերց-
ե լով մի  կտոր քաղց րա-

բլիթ, մե կ գա վաթ գի նի և 
 մի  փոք րիկ կտոր ա ծուխ:  Շոտ լան դա ցի նե րի տե-
սանկ յու նից դա ա մե  նա լավ ձևն  է ամ բողջ տար-
վա հա մար ա պա հո վել սննդամ թերք, խմի չք և 
 տա քութ յուն:

Շ վեդ ներն ա վան դա բար մի մ յանց նվի րում են մո մե ր: 
Այդ նվե րը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ձմռա-
նը բ ևե ռա յին շրջա նում շուտ է մթնում, իսկ լույ սը ըն-
կե րութ յան, բար յա ց ակա մութ յան և  ու րա խութ յան 
խորհր դա նիշն է: Շ վե դա կան տնե րում Ա մա նո րի տո-
նա կա տա րութ յու նը սկսվում է նրա նից, որ հայ րիկ նե րը
տնից դուրս են բե րում աղ բը և  վե րա դառ նում են  Յուլ
 Տոմ տե նի՝ Ձ մե ռ  Պա պի կեր պա րան քով: Երբ ժա մա-
ցույ ցը սկսում է ազ դա րա րել կես գի շե րը, բո լո րը սկսում 
են սեր պան տին շաղ տալ, շվի նե րով աղ  ել, իսկ  Յուլ 
 Տոմ տենն էլ՝ նվեր ներ բա ժա նել:

Հ րեա նե րի  Նոր տա րին կոչ վում է  Ռոն Ա շա նա:
Հ րեա կան տար վա վեր ջին ամ սում ա ռա վոտ յան
ա ղոթ քում կար դում են Ս լի խո թ»՝ հա տուկ ա ղոթք,
ո րում նշում են գոր ծած մե ղ քե րը և խնդ րում են Աստ-
ծուն նե րել դրանք:  Սա կայն Ա մա նո րի դի մա վո րու մը
ու րախ տոն է:  Ռոն Ա շա նա յին հրեա նե րի սե ղա նին
մի շտ պետք է լի նի մե ղր և խն ձոր: Խն ձո րի կտոր նե-
րը թա թա խում են մե ղ րի մե ջ և  ու տում:
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ե նե ն վ ն միմ ն նվի մ են մ մե

Ա մե  րի կա յում ա վե լի շատ ու շադ րութ յուն է դարձ-
վում ոչ թե նվե րին, այլ փա թե թա վոր մա նը: Ծննդ յան 
տո նի օ րը բո լո րը կա րող են ժա մե  րով և  մե ծ ու րա-
խութ յամբ բա ցել նվե րը, ո րը կա ղամ բի նման փա-
թաթ ված է բազ մա թիվ թղթե րի մե ջ:

Ամերիկայում ավելի շատ ուշադրություն է դարձ-



 Գեր մա նե րեն լեզ վ� մ գո յ� -
թյ� ն �  նի Drachenfutter բա-թթթ
ռը, ո րը ե թե բա ռա ցի թարգ-ռռռ
մա նենք, ա պա նշա նա կ� մ էմմմ է 
վի շա պի կե ր»։ Իսկ այդ պի-
սի նվեր կնո ջը տա լիս է մե ղք սսս ք 
գոր ծած ա մ�  սի նը։գգգ
 1945-ին ռ� ս դպրո ցա կան-

նե րը Ա մե  րի կա յի դես պա նին ննն ն 
նվի ր� մ են ԱՄՆ-ի զի նան շա-ննն
նի տես քով պան նո։  Սա կայնննն ն 
դպրո ցա կան նե րը չգի տեին, դդդ
որ նվե րի մե ջ տե ղադր ված էոոո է 
գաղտ նա լսող սար ք», ո րըը 
փոխ հա ղոր դ� մ էր դես պա նի փփփ ի 
բո լոր բա նակ ց� թ յ� ն նե րը։բբբ
 Ն վեր նե րի ա մե  նաեր կար ր 

ց�  ցա կը պատ կա ն� մ է Ս տա-ցցց
ի նին՝ իր 70-ամ յա կի կա պակ-լլլի

ց� թ յամբ։  Ց�  ցա կը տպագր-ցցց
վել է խորհր դա յին թեր թե ր� մ, վվվ
949-53թթ. մարտ ա մսին։111
 Ճա պո նիա յ� մ  Ս� րբ բ 

Վա լեն տի նի օրվա կապակ-ՎՎ
ց�թ յամբ նվեր ներ ստա ն� մցցց մ մ
են մի այն տղա մարդիկ։եեե
 Ա զա տ�թ յան ար ձա նը ը 

մարդ կ� թ յան պատ մ�թ յան մմմ ն 
մե ջ ա մե  նա մե ծ նվերն է, ո րը մեմեմե ը 
881-ին ֆրան սիա ցի նե րը նվի-111

րել են ա մե  րի կա ցի նե րին։րրր
 Բո լոր թագա վոր ներն �-

նեցել են ծա ռա յ�  թյ� ն, ո րը ննն ը 
զբաղ վել է նվեր նե րի ընտ-զզզ
ր�թ յամբ։րրր
 Ֆ� տ բո լիստ նե րի մի ջև և 

մար զա շա պիկ նե րի փո խա նա-մմմ
կ�  մը ա ռա ջին անգամ տե ղի կկկ ի 
է �  նե ցել 1931-ին, Անգ լիա յի և էէէ և
Ֆ րան սիա յի հա վա քա կան նե-ՖՖՖ
րի խա ղից հետո։րրր
 Դ�  բա յի Grand Midwest t 

հյ�  րա նո ցի հա մա ր� մ ծնվել է հհհյ է 
այն տեղ բնակ վող ա մ�  սին նե-աաա
րի ե րե խան։  Սե փա կա նա տե րը րրր ը 
այն քան զգաց ված էր, որ հա-աաա
մարն ան վա նել է նրա ան� նով մմմ վ 
և  նո րած նին թ�յ լատ րել է ևևև է 
հյ� ր ըն կալ վել այնտեղ ցմահհհհյ հ 
և  ան վճար։ևևև

 Ծննդ յան տո նե րին պետք է այն-
պպի սի նվեր ներ տալ, ո րոն ցից օգտ-
վվե լու է մի այն ստացողը, այլ ոչ ողջ 
ըըն տա նի քը:
  Պետք չէ նվի րել ձեր անձ նա կան 

հհա վա քա ծու նե րից այն պի սի բան, 
ոո րից դժվա րութ յամբ եք հրա ժար-
վվում. նվեր հանձ նե լու պա հը պետք 
էէ երկ կող մա նի հա ճույք պատ ճա ռի:
 Ան հար մար է ըն կե րո ջը փող նվի-

րրել և  ա սել` քեզ հա մար մի  բան
գգնիր». ե թե տվյալ մարդն իս կա պես
ձձեզ հա մար թանկ է, ա պա չար չար-
վվեք և  ինք ներդ մի  բան գնեք:
 Պետք չէ շատ թան կար ժեք նվեր-

ններ ա նել. այդ քայ լով դուք մար դուն ն
աան հար մար դրութ յան մե ջ եք դնում՝ 
աան գի տակ ցա բար ստո րաց նե լով 
ննրան:ն
 Ն վե րի փա թե թա վո րու մը նույն-

պպես շատ կար ևոր է. մի  մո ռա ցեք 
գգե ղե ցիկ թղթի և  ժա պա վեն նե րի
մմա սին:
 Եր բեք մի  վե րան վի րեք այն բա նե-

րրը, որ ձեզ են նվի րել. չէ՞ որ մար դիկ 
փփոր ձել են հա ճե լի նվեր մա տու ցել, 
ոո չինչ, որ չի ստաց վել:
  Կեն դա նիներ նվի րե լիս պետք է 

ննա խա պես դա հա մա ձայ նեց նել այն ն
մմարդ կանց հետ, ում պատ րաստ-
վվում եք դրանք նվի րել:
 Ն վեր նե րը չեն հանձ նում մի  ջանց-

քքում (բա ցա ռութ յամբ ծա ղիկ նե րի), ք
դդրանք հանձ նում են սեն յա կում՝
աա ռանց շտա պե լու, ջերմ խոս քեր
աա սե լով:
 Պետք չէ զվար ճա լի նվեր ներ 

աա նել, ե թե վտանգ կա, որ ձեզ սխալ
կկհաս կա նան:
 Ն վե րը մի շտ պետք է ա նակն կալ

լլի նի:

Ա մե  նից հեշ տը հա րա զատ մար-
դդուն նվեր ա նելն է, չէ՞ որ ա վե լի լավ 
գգի տենք, թե այս կամ այն մարդն ինչ
կկցանկանա կամ ին չի կա րիք ու նի: 
ԱԱ մե ն դեպ քում կեն ցա ղա յին ի րե-
րրից պետք է խու սա փել՝ հատ կա պես
ծծննդյան օ րե րին: Ն ման նվե րը տե-

ղին կլի նի մի այն բնա կա րա նա մու-
տին:
 Մոտ բա րեկամն  ե րին կա րե լի է նվի-

րել ինչ պես հա գուս տի պա րա գա-
ներ, այնպես էլ կեն ցա ղա յին ի րեր: 
Ն ման դեպ քե րում թույլ է տրվում 
նվեր ընտ րել այն մար դու հետ, ում
պատ րաստ վում եք նվեր ա նել, օ րի-
նակ` ա մու սի նը կա րող է նվեր ընտ-
րել կնոջ հետ, մայ րը՝ դստեր:
 Կի նը կա րող է տղա մարդ բա րե-

կա մի ն նվի րել ծխե լու ցան կա ցած 
պա րա գա, գի նի, փող կապ, շարֆ,
սվի տեր, վեր նա շա պիկ:  Հե ռա վոր 
բա րե կամն  երին հար դար ման պա-
րա գա ներ նվի րել չի կա րե լի:
Մ նա ցած բո լոր նվեր նե րը բա ժան-

վում են եր կու խմբի՝ հու շան վեր ներ 
(գրքեր, դրա մա պա նակ, գրիչ նե րի
հա վա քա ծու և  այլն) և  ար ժե քա վոր
նվեր ներ (ար վես տի պա րա գա ներ,
զար դեր): Դ րանք ու նի վեր սալ են և
 հար մար են բո լոր ա ռիթ նե րին:
Ե թե նվեր եք ա նում  Նոր տար վա, 

 Մար տի 8-ի կամ նման ա ռիթ նե րով, 
ա պա նվե րին ցան կա լի է կցել տո նը 
խորհր դան շող որ ևէ բա ցիկ:
 Մար դիկ հա ճախ մի մ յանց գրքեր են

նվի րում: Գր քի ընտ րութ յա նը պետք 
է շատ ման րակր կիտ մո տե նալ՝ գո-
նե մո տա վոր ի մա նա լով, թե ինչ տի-
պի գիր քը կու րա խաց նի մար դուն:
Եվս մե կ շատ կար ևոր պահ՝ եր բեք 
մի  ստո րագ րեք գրքի վրա:  Դա ի րա-
վունք ու նի ա նել մի այն հե ղի նա կը: 
 Ցան կա ցած այլ գրա ռում փչաց նում 
է գիր քը: Գր քի մե ջ կա րե լի է բա ցիկ 
դնել՝ բա րե մաղ թանք նե րը գրե լով 
դրա վրա:
 Ոս կեր չա կան պա րա գա ներ ընտ րե-

լիս պետք է հաշ վի առ նել, որ դրանք 
կա րե լի է նվի րել մի այն շատ մտե րիմ 
մարդ կանց:  Կար ևոր է, որ ընտր-
ված զար դը մե ծ կամ փոքր չլի նի այն 
մար դուն, ում նվի րում եք դա:
 Վեր ջում հի շեք, որ նվեր հանձ նե-

լը ոչ թե պարտ քի կա տա րում է, այլ 
ու շադ րութ յան և  հար գան քի
դրսևորում:

ԻՆՉ ՊԵԵ՞Ս ՃԻՇՏ ԸՆՏ ՐԵԼ ԵՎ 
 ՀԱՆՁ ՆԵԼ ՆՎԵՐ Ը ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ 

ՓԱՍՏԵՐ ՆՎԵՐՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆՆ վե րը պետք է ու րա խութ յուն պատ ճա ռի:  Սա, հա վա նա-

բար, դրա գլխա վոր և  ան վի ճե լի ա ռանձ նա հատ կութ յունն է: 
 Հետ ևա բար նվե րի ընտ րութ յու նը պետք է լի նի գի տակց ված, չէ՞ որ 
յու րա քանչ յուր նվեր ար տա ցո լում է այն նվի րո ղի բնա վո րութ յու նը: 
Ան գամ ա մե  նաանն շան, սա կայն հա տուկ ի մաս տով նվե րը կա րող է 
դառ նալ ա մե  նա կար ևորն ու հիշ վել եր կար:

Ա հա մի  քա նի կա նոն, որ պետք է ի մա նալ նվեր պատ րաս տե լիս:

Ի՞նչ նվիրել





HoHoHoollllldldldldldlldldlldldldldldlllllll inininininnini g ggg g ggg BPBBPBPBPBPBPBPBPBPBBPBPBPBPBPBPBPBPBPPPPBPBPPT T TT TTT TTT T ananananananananananananaanand d dd d dddddddd MPMPMPMPMPMPPH H H H H HH dedddededededddd grgrgrgreeeeeeeesss s wiwiwiwiwiwiwiww thththththhththhtththhhhth mmmmmmmmmmooorororororororoororooooo e e e ththththhhht ananananaanananananannn tttttttttttwowwwwwwwwwwwwwww -
yeyyeyy ararararararrrararararararrarrra rrrrrrrrreseseseseseseaeaeaeaaeaearcrcrcrcrrchhh hhh ananananananananaanannnannd dd d d dddddddd d d dddddd dd prprprprprprprprprprprprprprprprrprprrprprrprprprpppp ojojojojojooojoooooooooooooooo ecececececececececeeceeceeeeeeeeecttt mammamamaaaaaaaaaaaaaaanananannnnanananannnnanaagegeggegegegegeggegegegegeggeggggg memememememememememeeemmememeeeemeeeeeeeementntntntntntntntnttntntntnttntnttntntntnttntnttnnntnnnnnnnn  exxxxpxpxpxpxpxpxpxpppxpxxpxxxxxpxxxperere ieieeeennnnnnnnnncncnnnnnnnnnnnnnnn ee 
ininininniiiiiiiiiiiiiii  theheheheheheheheeeeeheheheheheheeheheeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonononononnononononononoononooooo g-ggggggg-gg-g-gg-g-gg-g-g-gg-g--ggggoooooovovovovovovovooovovovooovoovo ererereererrrrereeerereererererererrrnnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnnmnmmmmnmnmnmnnnmenenenenenennnenenenenennennnnennennenennennennnnnnnnnnnnntatatatatatatatatatatatatatatatatatataatatatatatatatataatatataatattatatattataatatt llll l lllllllll llllllllllll orororororrorrroorrorororgagagagagagagaggagagagaagagaagaggggagg nininninininnnnnninn zazazazazazazaazazazazazazaazazaazazzzzzazazazazazazatititititititititititttitiitittttititiononooooononononnononononononononnonononononnnnonnnno ......... . . CCCuCCuCCuCuCuCuCuCuCCCCC rrrrrrrrrrrrrennenennenennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttltltltltltltltltltltlttttttlly,yy,yy aaaaaaaaaaaaaaa 
66t6t66t6t6t6t66t6tt666t6ttttttttttttt6ttt6t6t66t66t666t66666 hhhhhhhhhhhh-h-h-h-hhhhhhh-h-hhh-hhhhhh cocococoocococoococooccococcoccourururrururururrrururururrururuurururrrruurururururrurrrurrrurururrrrrurrrururruuurrrurruuurruuuuuruu seseseseseseseseseseessseessssesesssssss sssssssssssssssssssssssssssssstutututututututututututututututuutuutuutuuuutuutututuuuutuuuuutuuuuudedededededdededededededededededededededededdededededdedeeddeeedeedededeentntntntntntntntntntntntntntnttntntntnnntttttnt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnndndndndndddndndndnddddnddndddndndnnddnddnnndndnndndd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwororororororrrorrorrrorororrrooorrrkikikikikikkikikikikikikkikikikkikikkikkkkiikikikikkkkik ngngngngngnngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngggngggngggngngngggg fffffffffffffffffffffffffffffororororororororororoororororoooooroooooroooo “““““““““““““““““TTTuTuTuTuTuTuTuTuTTTuTuTuTuTuTTTTuTuTuuTubebebebbebeeeebebebebebebeebebebebeeebebebebeebebeebebebebeebebbbebeeeeebebebeebbeeeeeeerrcrcrcrcrcrrcrcrcrcrcrrcrcrcrcrcrcrrcrcrcrcrrrrrr uuululululuuluuuuuuuuu osissss 

Research and Prevention Center” NGO.
I chose Yerevan State Medical University because of 
its standard and excellence. I chose medicine because 
it’s a fi eld where you feel the gratitude.
I am highly satisfi ed with the education that I am 
receiving in YSMU, one of the pluses is supportive 
teachers and excellent Dean Dr.Anna. V. Sargsyan. 
Because of her support during the time clashes in g
class schedule, I was able to graduate and also was 
able to publish my research.
I am active in student scientifi c society;y; II ppresented 
my papperer oonn the 95th anniversary of YYSMU.
What cconcernrnss outer curricululumum aactivities all thhe e
neneww years for the lasst fi ve yeyearars, I celebrated withth 
my Armenian friendd in AsAshhtarakk.. I I ene joyyed d eatinggg 
dolma, blinchik, khoravavatts etc. II sps enentt atat leaastst aa weeeekkk 
in hhisi  house, and I’m proud too ssayay wwe’e re friendss fffororr 
alalmom st six years. The ththiningsgs II eenjnjoyy ddduururiningg mym statay yy
at his houusese aarer  meeetitinng his couousisinsn ,, neneigighbours aanddn  
ththtththththththththththththhe eee thhththththththhinininininng g g ggg whwwwhwhww icicicichh hh isisiisis iiiimmmmmmmmmmmmmm ini enntt is my wwweweiggghth  gain thatt 
rerererererererrererererereerererereerererereerrerereeerrerrererrreeereerrreerreerrereeererreeflflflflflflflfl flflflflflflflfl flflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl flflfl flflfl flfl flflflflfl flflflflflfl fl ececececeeeeeceeeeceeeee tstststt hhhhisisiisisis hhhhhhososospipipipipipitatatatattalilililil tytytytyytyyyyyy.....
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Recently I have noticed that the international students are not taking part in the outer 
curriculum activities actively, namely in the works of the Student Parliament or say 
our newspaper. So I decided to have a meeting with some of them and fi nd out the 
reasons  and also not lose the chance and talk to them around some topics concerning 
University, their academic achievement, the benefi ts they got from YSMU and also as 
the Christmas is nearing I wondered how they spend it and are going to spend it... My 
guests are 6th year students from India, Syria, Iran, the USA.

 Some sentences about your biography
 Why did you choose especially this University and the profession of doctor?
 Are you satisfi ed with the educational level of YSMU, what are the minuses and pluses?
 Are you actively taking part in University outer curriculum activities (Student Parliament, 
newspapers, events) or not so much?
 AAnndd aass tthhee NNeeww YYeeaarr iiss aapppprrooaacchhiinngg wwoouulldd yyoouu pplleeaassee ddeessccrriibbee hhooww yyoouu ssppeenndd tthhee ddaayy iinn 
your country and in your family?

Facultyy:: GGenneral medicciinnee Faculty: GGeenneral meddiiccinee
yyyyyyyyyyeear:6 



I moved to Armenia in 2010 and have studied 
since then in Yerevan State Medical University 
in GGener lal MM dediiciine FFacultlty.
I belong to a doctors’ family. My father is a doc-
tor(general physician) and my mother is a phar-
macist so the love of this profession was born  in 
my heart and soul since I was a little kid as I saw 
the big respect and gratefulness my parents were 
receiving a� er every time they were treating pa-
tients. My parents have big role in my choice and 
I want to continue what they have started.
I chose YSMU becuase I heard a lot of good thingsI chose YSMU becuase I heard a lot of good thingsI chose YSMU becuase I heard a lot of good things 
abouuut t tt this University y frfromom mmy y paparerentntss whwho o  both 
grgrgrg adadadaduauauauauauauauauateteteteddd frfrom YSMMMMMMMMUUUUUUU UU anananananaana dddd dddd bebebebebebeebecucucucuc asasasasasa eeeeee I'III veveve aaaaaalwlwlwlwayayayyys 
wawawwanntnttntededdddddedddd ttttooooooo momomovev ttooooo mmyymmmyyymymymymy mmmmmmmotottottottthehehehehhhheh rllrlannnnand ddddd whhhwhhhwhicicicich h h hhhhh I II I rerererererr alalalalalalala lylylylylylyy 
lololololoooveveveveveeevevvvevev --- ArArArArArrArArArArArrArArAArArArArrrmememememememememmemmmm ninnininnnnn a.
TTTThThThTTThThTTTTT e plpplplplllllpllllplplplplpppp usususuuusuususssusssususuussusuusssssssuseeseseseseesessesesse aaaaaaaaaaaaaaaaarererererererrerrrererrrrerererr ttttttttttttthhhhheheheehehehhhhehehheheeeeeehehh eeeeasasasasasssssy yyyyyyyyyyyyy adadadaadadaadadadadadaaaaaa mimimimimissssssssssssssssssssssssioioioioioioiooon nnnnnnnnnnnnn n aanaaananand dddd d dddd dd thththththththhtththhthhtttheeee lololololoololololoololol ww adadadadadaadadaadadadadadaadadad--
mmimimimimimimimimmimmmimiiimiiissssss ioiioooooooooioooooonnn nnn n nnnnnnnnnnnnnnn  ffefefefefefefeffefefefefeffef eeeeee ee e ee ccccococcccccccccccccccccc mpmmpmmpmpmpmpmpmpmpmppmppmpmpmmpmpmpmpmmppmpmppppararaa iiiiiiininiininng gggggggggggggggg totoooooooooo oooooooooooooooooththththththththhthththhthththhthttththhhhhhererrerrererererreerr UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUnnniniininininininiinnnnnn vvevevev rsrsssssssssssitiitititititititiittittitittittittitieieieieess s ssssssss ssss ,,,,, thhhhhthhhe e
prprpprprprprppprprprrrpprprpprprprprpprpprpprprprprprprprprprprprprprpprprrpprprrrrrprrrrrrprrrrrp esesesesesesessesesesesesesseseseeseseessseseesessesesesesesesssssssssssssssssssssssssesssssssssseesessessseeesssssessssssssssssseneneeeeeeennnnnnnnnneeenneeneneneneeennnnnnneenennnnnnenennnnnenenneeeenenneenneeennnnnnnnnennennnnnnnnnnnncccccccccccccececccccccceccccccecccccccceecccccccccccccccccccecccccccccccccc ooooooooof ff ff ff f ffffffff sososoooosooososoosoossosoossssssossooosososososoooooosoomemememememeemeemeememeememememmeemememmmemeeemmmeememme bbbbririririririririririririririririiiiiiiirirrrrirrrrir lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaiiaaaaantntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ,, hhahhahahhhahahahahahahahahhhhhhhhhhahh rddrdrdrdrddddddrddrddddddddddwowowowowowowowowowowwowowowwwww kkrkrrkkkkkrkkrkrkrkrkiiiiiiiiniiinininggggggggg gg anananananananananananananananananannanananananannananannnnnnnnaannanaannannnannnannnnnnnddddddddddddddddddddddddddd cacacacacaaacacacaaaaaaaaaaaariririririririririririrrrririirirringngngngngngngngngngngngggggggggggg  

doctors and professors who treat the students as their 
kids and never get tired of teaching and working with 
ststududenentsts..
What concerns minuses I would mention that not all 
good doctors are good lecturers and sometimes they 
lack the ability to share their knowledge with the 
students though they are great doctors. These very 
doctors are also very busy with the patients and very 
o�o�eenn ththeyey ggetet aangngryry.
If they read this i will kindly ask them not to get 
so angry specially with foreign students as they are  
already under stress of being away from family in a 
new society.
And also I would like to mention the problem of ma-
terials and references. Some of them are really old 
and need to be updated I think.
I would like to ask the decision makers in YSMU 
University to take these  problems seriously and 
solve them. I mentioned them becuase I really 
love Armenia and my University and  I want it to 
be on top of the Medical Universities lists around 
ththe wo lrldd andd re igion.
I have never taken part in outer activities bec-
uase I am busy a� er classes studying languages 
and I don't have enough time to be there.
Syria and specially my city was one of the best 
places to celebrate Christmas. Unfortunatlly ev-
erything is changed now.
All my family members used to gather in my 
grandparents house and celebrate according to 

i t diti A l t f f d d i k i gi t diti A l t f f d d i k i garmenian traditions. A lot of food, drinks, sing-
ing and dancing till sunrise. I miss celebrating 
Christmas in my country and in my home. I hope 
the new year will bring peace to my country and
ititititiiititititi  willl be  back as safe as before.
IIIIIIIIIIIIIIII wwwwwawwwwwwwwww ntntntnt to wish all my friends, colleagues, doctors 
nanananannnannannnaannanannandddd dddddddddddddddddddd prprprprrrofessors a happy new year full of joy, love 

anananaanananaanaanaananananaaanaaaaaaaaaanaanaa dddddddddddd dd ddddddddd dd peeeeacaa e.
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I am Manjunath, was born on April 3rd 1993 in the 
southhern part fof II dndiia iin a ttown c lallledd OOotty. II fifi n-
ished myy schoolingg in a school named Breeks Me-
morial. I was always fascinated by the thought of 
becoming a doctor since my childhood. Thus, I chose 
my carrier to be same. I am a person who loves trav-
eling around the globe, so I opted to do my higher 
study abroad. Today, being a  fi nal year student in 
YSMU,, I  am happppy y about the decisions I made re-
garding my carrier. 
Since my childhood days, my passion was to become 
a doctor. So I started working towards it as early as 
mymy sschchoooolilingng. II hahadd dedececentnt sscocoreress inin mmyy boboarardd exexamamss. 
I decided to pursue my higher studies abroad. A� er 
doing some research, I decided to choose YSMU, Ar-
menia since it almost satisfi ed all the requirements 
that I was searching for. 
I chose this university for the following reasons.
YSMU was referred to me by my brother who gradu-
ated here,  so I felt it was trust worthy.  
Aff ordable- in spite of my desires, I had to consider 
the expep nses for the tution and the livingg costs. In 
this aspect I am glad that I made a wise decision.
Recognition- degree provided by  YSMU is recog-
nized by MCI and also several other countries which 
is a key factor.
Good quality of education.
Availability of a platform to connect with diff erent 
people around the world.
I am satisfi ed by the education which I receive in 
YSMU. I have had the privilege of being tutored by 
competent professors in all subjects. t t f i ll bj tp p j
New Year  is one of my favorite holidays. I still re-
mememm mbmbberer hhowow eeexcxccititititede  I would be as a kidid wwhile mmy y 
paparerentnts mamamamakekeke sssomomome e e pllplananss fofoofor r rr ththtthhththhee NNNeNeNeNN ww wwww YYYeYearaarar’s’s
DDDDayayayayaya .... InInInInInnn mmmmmmmyyyyyyy hohohoohohohomemememememeetototooot wnwwwwww  we allallwaw ys hhhad tttttthehehhe tradiditiionononon 

ofofofofofofff ggggggggggoioioioioiooioingngngngngngngnngngn ttttttttooooooooo tetetetettetempmpmpmpmpmpmpmppplelelelellelelele iiiiiiinnnnnnnn ththee mommmommm rnrnnininning g g g g g wiwiwwiwiththtth ffamamaaa iilly.y.y.y.yy TTTTTTThhehhhhehenn 
itititititititit’s’s’s’s’’s’ssssss ttttttthehhhheheheh ssssspepepepepepepepepepep ciciciciciicicicialalalallalallalal llllllllununuununununununuuuununchchchchchchchchchhchchh fffffffororooroorororoo wwwwwwwwwwwhihihihihhihhhihhhhh chchhhhch mmmmmmmmmmmanananaanannaanaananyyyyyyyy ototooottoo hehehhehheerr r reelallalalatiitititiitiveveveves s s
wiwiwiiwiwiwiwiwwwiww lllllllllllllllllllll aaaaaaaalslslsslslslslslslsl ooooooooooo jojojojojojojojojoooooj inininininninini uuuuuuuuuuuus.s.s.ss.s.s.s.s AAAAAAAAAAAAAndndndndndndndnnnddn uuuuuuuuuuuuusususususususuusususuusuusuallllalalalalaaaaaaallylyllylylyylyyy foorororororooo tttttttttheheheheheheheheh dddddddddddayayayayayayayyyayya ’s’s’ss’s’s eeeeeeeeeevevevevvevevevvveninininnningngngngngngnnggg, ,,,
wwwwwweweweweweeweewewwwwewweweweeew hhhhhhhhhhhhhhhaadaddadadadadadadaddadaddaddaddaa ppppppppppplalalalalalalalalaaaannsnsnsnsnssnsnss tttttttttttttoo o ooo oooo gogogogogogogogogogogoggogogogogoggg tttttttttttttttto o o ooooooooooo ththththththththththtthhthtttheaeaeaeeeeaeeaae trtrtrtrtrrt ee fofofofoffooforrrrrrrr hthththththththththththhheeeeeee lalllllalalalatteteteteeesttstsssst mmmmmmmmmmooovovovvovieieieiiiiieieieeieeeeeeieesssss.ssss.s. 

Of course, I understand that life is not just a bed of 
roses and challenges and hardships are an integral 
element of life. Stayiy ngg miles away y from home, self 
cooking, managing expenses and several other situa-
tions do let me feel lost at times, but these are neg-
ligible when compared to the result we would gain. 
At times like that, I do what makes me happy- I read 
novels, I play football also I hangout with friends.
I have come to believe that two main factors deter-
mine success- a person’s own determination and will 
to succeed. Equally important is the support of peo-
ple around you. Fortunately, I have always become 
friends with the right people, am thankful for having f i d ith th i ht l th kf l f h ig p p , g
them as a signifi cant part of my life.
I amm ccertainn tthahat t mymy ddegegreree e wiwillll bbece omome mymy ticckeet t
to a bbbetetetteteerr r tototomommoorrrrrrrrrowowowoww... SuSuSuccccccccc esesesesss s s s s isisisis aaaallllllllll aaabobobbooboutututuuuuu  receccogoogogniniiiiiiniz-z-zzz-
ininni gg g ononone’e’e sss weweweeakakakkkknenenenenessssssssss aaaaaandndndndddd wwwwwwororororororkikikikikiik nnngnn oooon nnnnn itittt to chchchhananangegegegegegegg tttttheheheheeheem mmm
ininintototott oooonenenenennen ’s’s’ssss sssssstrtrtrtrtrtrt enenenenengtgtgtgtgttth.h.h.h.h.h IIIII aaaam mmm mmmmm ststtstststililillilii llll wowowowowow rkrkininininininingg g ggggg ononononononononn mminininininininnnnee,e,e,e,ee,ee,e, ooonenenenenenn  
dadadadadadddadaddd y y y y yyyy II II I IIII wiwiwiwiwwwiwiwiwwwiwiwillllllllllllllll bbbbbbbbbbbeeececeecececececeeecomommomomommomome e e e eee e a a a aa aa aaaa rerererererereerennononononononoonn wnwnwnwnwnnwnnwnnnedededededededededdeed dddddddddddddocococoocoococococcoctototototototorrrrrrrrr fofffofofffofofofofforr r rr r whwhwhwhhhwhwhomomomoom mmmmyyy 
mememememmmememememmmm nntntnnntntnntntntntn orororororororrrorooooro sss sssssssss s wiwiwiwiwiwiwww llllllllllllllllll fffffffffffeeeeeeeeeel lll ll prprp ououud ddd abbbabbououout.ttt
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My name is Samuel, son of Jus-
tin  and Mercy. I have a younger 
brother Solomon. I was born on 
9th of December 1992 in Madurai 
district, Tamilnadu state, India.
Doing medicine is my childhood 
dream and this passion was always 

h h hlin my heart . It is a highly respect-h h hl
ed profession, more than profes-
sis onn it isi  service what t you do to 
ththt e e pepeopopple. SoSo a� � erer mmy scchohoolol--
ing whhhennen II wwwwwwwwaas ssearcr hhinngg ffor a 
gogoododd ppplalalaccce ttooo o o o o o fufulfifilll mymyyy aaambmbiti ioonn 
II I ffoununund d YYYeY rrrerevvvvvvaaaav nn SttS atate e UnUnUnUnivivverrsity 
anaand III llilikekekeedddddd iiitit aaaaaaaaaaaat t ththt e momom mememeem nntntn wwhehen n
IIII II hheaararard ddddd ananannd d ddd ssasaaaaaaaaasasaaw w iit'sss  whwhwhwhhoolo ee e stss ruruc-c-
ttutuuture..  ThThThTThThataatatat's's'''ssss hhhhowoooooooowooowoow II camamamamame.eeee
InInnnInIn thehehhehehe bbbbegegegegegggininininnnninninnnnnninininnn ngngngggng itt t wawawaawassss didid ffi ffi ffifficccculult t 
fofofoooofofooforr rr mmemmememeeeeeee ttttttttttttoo oooo oo gogogoggggggg aaaaaaaaalolololonggggg wwwwitith h thththththe e e cocoooununun--
trtrtrttryyyy y yyyyy beeeeeeeecacacacacaccaccc ususususu e e eee eeeeeeee nennnnnnnnennennennennn w w ppeppepeppp opoppppplelelele ,,nennenenennew www ww lalalalalalaalalalalalalalalalalllalalalalalll n-nnnn-n-n-n-nnnnnnnnnn
guguguguguguuuguuggg aaagagagaagaaaaaagggge,e,,, nnnnnnnnewewewwewwwwww cccccculululululululllttututt rerereerereeeeere bbbbbbbbbbbbbuutututtututututut wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwhahahhahhhhhahhahhahahahahahahahhhhahaahahhhhahhhahahhahh ttttttttt ttt t tt tt cocoocoococccococon-n-n-n-n-n-n--n-n--n-n-n-n-n-n-n--nnnnnnnn
ccccccecernrnrnnnnnnssssssss s s ssssssss cccccuuucuucucucultlttltltltltlttltlttltltltttltlttllttttllltl uuuuuuuuururuuurruruuruuuuruuruuu eeeeee itittitititti iiiiiiiiiiiiiiiis s s sssss ss s aaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bibibibbiibibibibibiiitt tt ttttt ssisisisisisisisisisisisisisisiisisisiiisisisisisiiiisisisisisisisssssssss mimimimmmimimimimimimimimmimimimimiiiiiilalalalaaaalalalalalallarr rrrrr rr rrr r rr r r rrr rrrrrr rr rr r r totottttototottt  

our culture so it was easy in this 
part.
What concerns University it has 
provided so many great doctors 
and doing its service for a very 
long time nearly 100 years. I 
feel proud to study here and 
f f l f lfill d hof course I feel fulfi lled  in this f f l f lfill d h

University. I am a person who 
would not only like to study but  
alalsoso ttoo  engngaga e myyself  in other 
activities ttoooo. WeWe hhavavee StStududene t t
Parliment whwhicch mamadede mmee be 
more socialised and ininteractive
inn mmanyy   ways.
NeNew w yeyearar iiss coomimingng so I wooulu d 
alsoo likike e tot   shshararee sosomemeththining g
ababa ouo t hooow ww wew cceelebe raatete iit t inin 
InInIndididia.aa. AAss I  mem nttioioneeedddd wewe hhavava e ee a a
sisiimmmimilllalar r rr cucucucultltllturururureeee wiwiwiwithththh AAArmmmmeneneneniaiaianssnsnn wwwwee
lalallaaaaaaaaaaaaaa l llll wiill gggatatatheheheher asaasas aaaa ffffamammmililililyy yy eaeaeae ttt t dededede----

llilillillililililiililiiiliiiilililiililillliliilll cicicicicic ououousssss ffooood,d,dd wweaarr ouououuurr r trtrtrtrradadadaa itittioioioionaann l 

drdrdrdresessseseses ss anana d ddd asasasa fffamamammmilily yyy wewewewe aalslso ooo visit t
ououououourr rr rereerelalalalatititiit vevevevev s s s totototo ggggetetetet bbbblelelelesssssssininining,g,g,g, ssspepepependndndnd 
gogogooododd tttttimmmmi e.e. TTTTThaahahannknkk yyyyyouououou.

My name is Zari Dehdaran, I am  
from Iran.
I alwaysy  admired to study in a for-
eign country with an English medi-
umum ooff teteacachihingng. II chchososee YSYSMUMU bbe-e
cause the medical degree is accepted 
worldwide and I want to pursue my 
career in Europe.And before com-
ing to Armenia I enquired about 
YSMU from the alumni’s and they 
gave me a po isi itive ffeedbdbackk. II chhose 
medicine as a profession because I 
want to serve people and try to en-
hahancncee ththeieirr lilivevess byby ttrereatatiningg ththemem.                                              
I am very satisfi ed with YSMU.
YSMU off ers the best professors 
and education standards. What I 
like the most about YSMU is that 
we have both lectures and practi-
cals which is very useful. The dis-

advantage would be that I should 
have been more fl uent in armenian 
language so that I can communicate 
better with the patients when I go 
foforr rorounundsds wwitithh mymy tteaeachcherer .                         
  I don't take part in outer curric-
ulum activities much because I 
already have a lot to study and I 
don't have enough time. But when 
the university conducts conferences 
II attte dnd tthhem.                              
 Being an iranian and a muslim, ac-
cording to our tradition we don’t 
cecelelebrbratatee neneww yeyearar aatt ththisis ttimimee ofof 
the year, we celebrate it during 
spring season. But here in Arme-
nia I celebrate it with my armenian 
friends and my family come here 
and we enjoy it. Faculty: General medicine 
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Պաշտոնական տեղեկատու №6

Մեր թիմը - Անի Ավետիքի Ռափյան
Ինչ պես ար դեն նշե ցի, կա րե լի է լու ծել լե զու նե րի, հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րե րի ի մա ցութ յան և  այլ նմա նա տիպ հար ցեր, ո րոնք 
նույն պես բա վա կա նին ար դիա կան են։  Դա սա խո-
սը չպետք է զի ջի ու սա նող նե րին իր գի տե լիք-
նե րով և հմ տութ յուն նե րով։

«Հեքիաթը շարունակվում է»
Լուսինե Հովհաննիսյան

Արտթե րա պիա յի մե թո դը ա վե լի հա ճե լի է դարձ-
նում բու ժու մը, թող նում է բու ժիչ ազ դե ցու թյուն 

տե սո ղա կան ա պա րա տի վրա և  օգ նում է վա ղա ժամ 
հայտ նա բե րել առ կա հո գե բա նա կան խնդիր նե րը։ Այս ա մե նը, ի հար կե, 

մեծ ազ դե ցութ յուն է ու նե նում բուժ ման արդ յու նա վե տութ յան վրա։

Այս համար	 մ

 Հար գե լի՛ ԵՊԲՀ աշ խա տա կից ներ և  	  սա նող ներ, շ	  տով Ա մա նոր է։ Հ րա ժեշտ ենք տա լիս 2016-

ին և  դի մա վո ր	 մ նոր՝ 2017 թվա կա նը։  Մի կող մի ց տխր	 մ ենք, քա նի որ 	  նենք բա զ	 մ ա նա-

վարտ գոր ծեր և  ա նե լիք ներ, մյ	 ս կող մի ց հա վա տա ցած ենք, որ նոր տա ր	 մ ա մե ն ինչ սկսվե լ	  

է նոր է ջից̀  նոր հնա րա վո ր	 թ յ	 ն նե րով և ս պա ս	 մն  ե րով։  Միան շա նակ ա նե լիք ներ շատ 	  նենք 

և գալիք տա ր	 մ պետք է ջանք 	  ե ռանդ չխնա յենք այդ ա մե  նը ի րա կա նաց նե լ	  հա մար։  Թող որ 

 Նոր  Տար վա խորհր դա նիշ «Հ րե ղեն Ա քա ղա ղը» հա ջո ղ	 թ յ	 ն, ա ռող ջ	 թ յ	 ն և  եր ջան կ	 թ յ	 ն բե-

րի բո լո րիս։

Շ նոր հա վոր Ա մա նոր և  Ս	 րբ Ծ ն	 նդ։

 Հար գանք նե րով՝ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պ	 թ յ	 ն:

սկսվե լ	  

ի
ա
ս

իս 220101666-
ա նա-
սկսվել		



ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Անգլերենի դասընթացներ

Ար դեն մեկ տա րուց ա վելի է, ինչ « Հե րա ցի» ար հես տակ-
ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը հա մալ սա րա նի աշ խա-
տա կից նե րին ա ռա ջար կում է բար ձրո րակ և  մատ չե լի 
դա սըն թաց ներ՝ անգ լե րեն լեզ վի գի տե լիք նե րը կա տա-
րե լա գոր ծե լու և  խո րաց նե լու հա մար։ Ու ղիղ կես տա րի 
ա ռաջ մենք անդ րա դար ձանք այս թե մա յին և զ րու ցե-
ցինք անգ լե րե նի մաս նա գետ, դա սա խոս Ա նի  Հով հան-
նիս յա նի և ն րա ու սա նող նե րի հետ։ Այս ան գամ հե-
տաքրքր վե ցինք, թե ինչ է փոխ վել նա խորդ կես տար վա 
ըն թաց քում և  ինչ արդ յունք ներ ու ակն կա լիք ներ կան։ 
Զ րու ցե ցինք նաև դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի հետ՝ ար-
դեն անգ լե րեն լեզ վով։

- Ի՞նչ նո րութ յուն ներ կան այս տա րի՝ հա մե մա-
տած նա խորդ տար վա պա րապ մունք նե րին:

-  Նա խորդ տա րի ես անց կաց նում էի միայն ընդ հա-
նուր անգ լե րե նի դա սեր: Այս տա րի, հաշ վի առ նե լով 
սո վո րող նե րի ցան կութ յու նը, ես անց կաց նում եմ նաև 

բժշկա կան անգ լե րե նի դա սեր՝ շա բա թա կան մեկ ան գամ: Ինչ պես և  նա խորդ տա րի՝ ես մշտա պես 
հարց նում եմ սո վո րող նե րի կար ծի քը դա սե րի վե րա բեր յալ և , ի հար կե, հաշ վի եմ առ նում նրանց 
ցան կութ յուն նե րը: 

- Ար դեն մեկ տա րի է՝ դա սա վան դում եք բժշկա կա նի աշ խա տա կից նե րին։ Նկա տե լի՞ է առաջընթաց, 
 դուք բա վա րար վա՞ծ եք  ձեր աշ խա տան քով:

- Ան շուշտ, առաջընթացը նկա տե լի է ոչ միայն ինձ, այլև սո վո րող նե րին: Ինչ պես և  անց յալ տա րի՝ այս տա րի ևս 
 յու րա քանչ յուր ու սում նա կան ամս վա վեր ջում ես անց կաց նում եմ թես տա վո րում և  այդ կերպ ստու գում սո վո րող-
նե րի գի տե լիք նե րը մեր ան ցած նյու թի վե րա բեր յալ: Ընդ ո րում պետք է նշեմ, որ թես տը բաղ կա ցած է մի քա նի 
մա սից և ս տու գում է սո վո րող նե րի̀  անգ լե րե նի ի մա ցութ յան լսո ղա կան, ըն թեր ցա նութ յան, գրա վո րի և  բա նա-
վո րի ի մա ցութ յու նը: Այս պի սով՝ թես տի այս ձևը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս չա փել սո վո րող նե րի ոչ միայն ընդ-
հա նուր գիտելիքները, այլև ա ռան ձին ու նա կութ յուն նե րը̀  ցույց տա լով, թե որ ու նա կութ յան վրա պետք է ա վե լի 
շատ աշ խա տել: Եվ, ի հար կե, պետք է նշել, որ չկա որ ևի ցե մի սո վո րող, ո վ պրոգ րես չու նե նա, և  այս փաստը ինձ 
շատ է ու րա խաց նում և  ոգ ևո րում:  Հետ ևա բար, ես կա րող եմ ա սել, որ բա վա րար ված եմ իմ աշ խա տան քով:

- Ի՞նչ ակն կա լիք ներ կան հա ջորդ տար վա հա մար:

- Ինչ պես ար դեն նշե ցի, ես մշտա պես հարց նում եմ սո վո րող նե րի ցան կութ յուն նե րը դա սե րի վե րա բեր յալ, հետևա-

«  Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յու նը, ցան կա նա լով միա վո րել ԵՊԲՀ 
տա ղան դա շատ աշ խա տա կից նե րին, կազ-
մա կեր պում է «Բժշ կա կա նի շուն չը» մրցույթ-
ցու ցա հան դես։ Ե թե զբաղ վում եք գե ղան-
կար չութ յամբ, լու սան կար չութ յամբ, քան դա-
կա գոր ծութ յամբ, գոր գա գոր ծութ յամբ, ա սեղ-
նա գոր ծութ յամբ կամ կի րա ռա կան ա րվես տի 
այլ յու րօ րի նակ ուղ ղութ յուն ներով, ա պա դի-
մեք մեզ՝ ձեր աշ խա տանք ները հան րութ յա նը 
ներ կա յաց նե լու հա մար։

«  Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յու նը պլա նա վո րում է տպագ րել ժո-
ղո վա ծու, ո րի մեջ կզե տեղ վեն մեր աշ խա-
տա կից նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը։ Ե թե 
ցան կա նում եք տպագ րել ձեր ար ձակ կամ 
չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ա պա 
դի մեք մեզ։

ԵՊԲՀ ամ բիոն նե րին. վերսկս վում է մի ջամ-
բիո նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րե րի 
ֆի նա նսա վո րու մը։ Ե թե ցան կա նում եք այլ 
ամ բիոն նե րի հետ քննար կել ուսում նա կան 
ծրագ րե րի, գի տութ յան և  այլ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ծրագ րեր և միա ժա մա նակ վա յե-
լել Ծաղ կա ձո րի գե ղա տե սիլ բնութ յունն ու 
ա զատ ժա ման ցը, ա պա ճիշտ ժա մա նակն 
է դի մե լու մեզ։ Բո լոր հա վա նութ յան ար ժա-
նա ցած ծրագ րե րը կֆի նա նսա վոր վեն։

Հարգե լի’ աշ խա տա կից ներ, ե թե ու նեք 
հար ցեր, խնդիր ներ կամ ա ռա ջար կու-
թյուն ներ, դի մեք մեզ յու րա քանչ յուր աշ-
խա տան  քա յին օր։ «Հե րա ցի» ար հես տակ-
ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը միշտ պատ-
րաստ է ա ջակ ցել ձեզ։



բար նոր գա ղա փար նե րը միշտ ող ջու նե լի են: Ի հար կե, 
ինչ պես և  յու րա քանչ յուր դա սապ րո ցես՝ մեր անգ լե րե նի 
պա րապ մունք նե րը ևս  ու նեն դա սապ լան, սա կայն պետք 
է նշել, որ դա սե րը նաև շատ ճկուն են, հետևաբար, նո-
րա մու ծութ յուն կլի նի նաև գա լիք տա րում:

Ա վե լին՝ ես կցան կա նայի նշել, որ ս/թ նո յեմ բե րի 
10-11-ին ես մաս նակ ցե ցի Եվ րո պա յի խորհր դի ժա-
մանակակից լե զու նե րի եվ րո պա կան կենտ րո նի կող-
մից կազ մա կերպ ված աշ խա տա ժո ղո վին՝ « Գործ նա-
կան հե տա զո տութ յուն լեզ վի դա սա վան դող նե րի հա-
մար» խո րա  գրով, ո րը տե ղի ու նե ցավ Ավստ րիա յի 
Գ րաց քա ղա քում: Աշ խա տա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում 
ես ներ կա յաց րե ցի դա սա վանդ ման իմ փոր ձը «  Հե րա-
ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան կող մից 
ի րա կա նաց վող անգ լե րեն լեզ վի ծրագ րի վե րա բեր-
յալ, ո րը ար ժա նա ցավ բարձր գնա հա տա կա նի:  Հաշ վի 
առ նե լով սո վո րող նե րի մտա հո գութ յուն նե րը՝ ար տա-
հայտ ված մեր դա սե րի ըն թաց քում, ես ա ռա ջար կե ցի 
ի րա կա նաց նել գործ նա կան հե տա զո տութ յուն « Հաղ-
թա հա րել խոչըն դոտ նե րը. Հ նա րա վո՞ր է արդ յոք հաղ-
թա հա րել խո չըն դոտ նե րը հա մալ սա րա նա կան մա-
կար դա կում անգ լե րե նը որ պես օ տար լե զու սո վո րող 
մաս նա գետ նե րի հա մար» թե մա յով, ո րը պետք է ի րա-
կա նաց նեմ ֆրան սիա ցի գոր ծըն կե րոջս հետ միա սին: 
Ակն կալ վում է, որ վե րոնշ յալ գործ նա կան հե տա զո-
տութ յան ա վար տից հե տո այն կհան դի սա նա որ պես 
օգ տա կար նյութ լեզ վի դա սա վան դող նե րի հա մար և 
կն պաս տի ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի դյու րաց մա նը՝ 
անգ լե րե նը որ պես օ տար լե զու սո վո րող մաս նա գետ-
նե րի հա մար:

- Describe your English lessons in one-two 
sentences.

- As a future doctor, I need English to communicate better 
with my foreign colleagues, and these lessons give me a 
chance to practice my English and be one step ahead. 
(Garik Yeganyan, 7th year medical student, journalist of 
YSMU journal). 

- I need to improve my English, that’s why I have chosen 
this course. The lessons help me to learn new words and 
their usage. I can say for sure that I am making progress 
in English, and the lessons are interesting and useful. 
(Anna Khachatryan, Assistant Professor, Department of 

Pharmacy, YSMU). 

- Three words describing English lessons.

- Productive, interactive, friendly (Voskehat Mkrtumyan, 
Assistant Professor of Pathophysiology).

- Interesting, developing, happy (Karen Dilbaryan, MD, 
Pharmacology Department Lecturer).

- Contributory, informative, interactive (Svetlana 
Vardanyan, Medical Chemistry Department Lecturer).



 Բարև, սի րե լի ըն թեր ցող։ Այ սօր « Մեր թի մը» խո րագ րի 
հյուրն է ներ քին հի վան դութ յուն նե րի պրո պե դևտի կա-
յի ամ բիո նի ա սիս տենտ, սրտա բա նութ յան ամ բիո նի 
աս պի րանտ Ա նի Ա վե տի քի  Ռափ յա նը։ 

-  Դուք հան դի սա նում եք « Հե րա ցի» ար հես-
տակ ցա կան կազմա կե րպութ յան հիմ նա դիր-
նե րից մե կը։ Կ պատ մե՞ք կազ մա կեր պութ յան 
ստեղծ ման  ձեր պատ մութ յու նը։ Ի՞ն չը խթան 
հան դի սա ցավ  ձեզ համար։

- Այն ժա մա նակ երբ կազ մա վոր վում էր « Հե րա ցի» ար-
հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը, ես հան դի սա-
նում էի ԵՊԲՀ Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի նա խա-
գահը և  միա ժա մա նակ՝ ռեկ տո րի ու սա նո ղա կան հար-
ցե րի գծով խորհր դա կանը։ Ա ռա ջար կութ յուն ե ղավ 
ինձ էլ ընդգր կել նո րաս տեղծ պրոֆ միութ յան աշ խա-
տանք նե րի մեջ։ Ես, ի հար կե, հա մա ձայն ե ցի, քա նի 
որ այն գա ղա փա րա խո սութ յունն ու քա ղա քա կա նու-
թյու նը, որ որ դեգ րել էր « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը, ինձ շատ հո գե հա րա զատ էին։ 

- Ի՞նչ գոր ծու նեութ յուն եք ծա վա լում կամ 
կցան կա նա յիք ծա վա լել կազ մա կեր պութ յան 
շրջա նակ նե րում։

-  Հան դի սա ցել եմ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ-
մա կեր պութ յան քար տու ղար, գոր ծու նեութ յան մա սին 
ին ֆոր մա ցիա յի տա րած ման հար ցում եմ փոր ձել օգ-
տա կար լի նել։ Օգ նել եմ նաև գա ղա փար նե րի, մտա-
հղա ցում նե րի հար ցում։ Ա պա գա յի հա մար, կար ծում 
եմ, լավ կլի նի կազ մա կեր պել մի այն պի սի մո դել, որ 
թի մի յու րա քանչ յուր ան դամ ու նե նա իր գոր ծա ռույթ-
նե րը և զ բաղ վի դրան ցով ա մե նայն լրջութ յամբ։  Լավ 
կլի ներ նաև կազ մա կեր պել հատ կա պես ա վագ սերն-
դի դա սա խոս նե րի հա մար հա մա կարգ չա յին գի տե-
լիք նե րի ու սուց ման, ամ րապնդ ման դա սեր, քա նի որ 
ներ կա սե րուն դը շատ ա ռաջ է այդ հար ցում, և  դա սա-
խո սը պետք է ետ չմնա։

-Ան ձամբ մաս նակ ցե՞լ եք որ ևէ ծրագ րի։ Ինչ-
պի սի՞ն են տպա վո րութ յուն նե րը։

- Ա յո՛, մաս նակ ցել եմ անգ լե րե նի դա սըն թաց նե-
րին և  կա րող եմ ա սել, որ բա վա կան լավ էր կազ-
մա կերպ ված և  հա սա նե լի մեր աշ խա տա կից նե րի 
հա մար։  Խոր հուրդ կտամ բո լո րին, ով քեր ու նեն 
անգ լե րե նի, այ սօր նաև ֆրան սե րե նի գի տե լիք նե րի 
պա հանջ, այ ցե լեն պրոֆ միութ յան կազ մա կեր պած 
դա սըն թաց նե րին։

-  Ձեր կար ծի քով՝ ո՞րն է մեր հա մալ սա րա նի 
աշ խա տա կից նե րին հու զող ա մե նա մեծ խնդի-
րը, ի՞նչ լու ծում կա ռա ջար կեք դրա հա մար։

- Ե թե լսենք հենց ի րենց՝ աշ խա տա կից նե րի գան-
գատ նե րը, ա պա դա ֆի նան սա կան խնդիրն է։  Սա-
կայն, իմ կար ծի քով, դա պրոֆ միութ յան գոր ծա-
ռույթ նե րի մեջ չի մտնում:  Սա կայն, ինչ պես ար դեն 
նշե ցի, կա րե լի է լու ծել լե զու նե րի, հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րի ի մա ցութ յան և  այլ նմա նա տիպ հար ցեր, 
ո րոնք նույն պես բա վա կա նին ար դիա կան են։  Դա-
սա խո սը չպետք է զի ջի ու սա նող նե րին իր գի տե լիք-
նե րով և հմ տութ յուն նե րով։

Մեր թիմը



-  Դուք, որ պես հա մալ սա րա նի նոր աշ խա տա-
կից, ի՞նչ կա սեք ԲՈւՀ-ի մա սին՝ որ պես գոր ծա-
տու։

- Ա մեն ինչ ըն թա նում է շատ հարթ, որ պես աշ խա տող 
ես դեռևս ինչ-որ լուրջ խնդիր նե րի չեմ հան դի պել։ Ընդ-
հա կա ռա կը, ձեռք բեր վող փոր ձի հետ ա վե լի ինք նավս-
տահ ես դառ նում և սկ սում ես գի տակ ցել, որ դու այդ 
հա մա կար գի ան բա ժա նե լի, կար ևոր և  ար ժեք ներ կա-
յաց նող միա վոր ես։

-  Դուք վեր ջերս ու սա նող էիք, իսկ այժմ դա սա վան-
դում եք։ Ինչ պի սի՞ ըն թացք ու նե ցավ այդ ան ցու մը։

-  Ու սա նո ղից մինչև դա սա խոս ճա նա պար հը ես ան-
ցել եմ կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յով, որ տեղ բա ցի 
այն, որ ձեռք եմ բե րել մեծ կլի նի կա կան փորձ և  գի-
տե լիք ներ, նաև սո վո րել եմ շփվել տար բեր տե սա կի 
մարդ կանց հետ, հաս կա նալ նրանց և  կա րո ղա նալ իմ 
գի տե լիք նե րը կի րա ռել։ Այս ա մե նը մե ծա պես օգ նում է 
սկսնակ դա սա խո սին։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մեծ բար դութ-
յուն է ներ կա յաց նում այն հան գա ման քը, որ քո և  ու սա-
նող նե րի միջև տա րի քա յին տար բե րութ յու նը շատ քիչ 
է։ Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ է հենց ա ռա ջին օր վա նից 
ամ րապն դել դիր քե րը որ պես դա սա խոս և  շա րու նա կել 
այդ պես մինչև վերջ, այ լա պես դա սապ րո ցե սը չի ըն-
թա նա անհ րա ժեշտ կեր պով։

- Ին չո՞ւ ընտ րե ցիք բժշկի և  ին չո՞ւ՝ սրտա բա նի 
մաս նա գի տութ յու նը:

- Ան կեղծ ա սած՝ դժվա րա նում եմ հի շել, թե երբ և  ինչ պես 
է իմ մեջ ձևա վոր վել  բժիշկ դառ նա լու միտ քը։  Հի շում եմ 
միայն, որ միշտ ցան կութ յու նը ե ղել է, և  այլ ընտ րան քը 
եր բեք չի քննարկ վել։ Ծ նող նե րիս խոս քե րով՝ դեռ ման-
կուց սի րել եմ թեր թել բժշկա կան գրքեր, նա յել նկար-
նե րը, մի գու ցե նաև կար դալ։  Բարձր դա սա րան նե րում 
այդ ընտ րութ յու նը վերջ նա կա նա պես հաս տատ վեց, և  
ես ըն դուն վե ցի բժշկա կան։  Ցածր կուր սե րում ինձ շատ 
էր հե տաքրք րում կար դիո վի րա բու ժութ յու նը և  ինք նին 
սիր տը՝ որ պես օր գան։ Այն փաս տը, որ նա միակն է և 
կ յան քի հա մար կար ևո րա գույն օր գանն է, միշտ գե րում 

էր ինձ։ Իսկ ա վե լի բարձր կուր սե րում, երբ 
հաս կա ցա, որ ինձ ա վե լի դուր են գա լիս թե-
րապև տիկ մաս նա գի տութ յուն նե րը, ո րո շե ցի 
ընտ րել սրտա բա նութ յու նը։

- Որ տե՞ղ ա ռա վել շատ կցան կա նա յիք 
աշ խա տել, ե թե ոչ բժշկա կա նում։

- Որ պես սրտա բան՝ որ ևէ մի հի վան դա նո-
ցում, որ տեղ հնա րա վոր կլի նի դրսևո րել 
քո գի տե լիք նե րը ա ռա վե լա գույն չա փով և  
ա ռաջ շարժ վել։ Այ սինքն՝ լի նեն տեխ նո լո-
գիա կան, ֆի նան սա կան, նյու թա կան մեծ 
հնա րա վո րութ յուն ներ։

-  Մի փոքր պատ մեք  ձեր մա սին, ինչ-
պի սի՞ն եք  դուք հա մալ սա րա նի պա-
տե րից դուրս, ա ռօր յա կյան քում։ Ի՞նչ 
հոբ բի ներ ու նեք։

-  Պա տե րից դուրս, թե պա տե րի ներ սում, 
ես նույն Ա նին եմ։ Իմ ըն կեր նե րը՝ և՛ բժշկա-
կա նի, և՛ ոչ, կնկա րագ րեն ինձ միև նույն 
ձևով՝ կեն սա խինդ, ու րախ, ըն կե րա սեր, 
կա տա կա սեր և  այլն։ Ես բա վա կա նին հեշտ 
եմ շփվում, կոնֆ լիկ տա յին չեմ, սի րում եմ 
ըն կեր նե րիս հետ ժա մա նակ անցկաց նել։ 

 Սի րում եմ նկա րել։   Շատ լավ կա րո ղա նում եմ մարդ-
կա յին դի մագ ծեր և  է մո ցիա ներ ցու ցադ րել։  Սի րում եմ 
նաև կար դալ՝ հատ կա պես ար կա ծա յին գրքեր։  Գիր քը 
ըն թեր ցե լուց հե տո սի րում եմ դի տել ֆիլ մե րը և  հա մե-
մա տել իմ պատ կե րա ցում նե րը ֆիլ մի ռե ժի սո րի հետ։ Ի 
դեպ՝ իմ ստեղ ծած կեր պար ներն ան հա մե մատ ա վե լի 
գու նեղ ու վառ են  ստաց վում։

-  Փոք րիկ ող ջույն գա լիք նոր տար վա ա ռի թով։

- Շ նոր հա վո րում եմ ԲՈւՀ-ին և  բո լոր նրանց, ով քեր 
հա մախմբ ված են մեր Alma Mater-ի թևե րի ներ քո գա-
լիք տո նե րի կա պակ ցութ յամբ՝ ցան կա նա լով ա ռող ջու-
թյուն, հա ջո ղութ յուն ներ և  հաղ թա հա րե լի խնդիր ներ, 
ո րոնք ու ժե ղաց նում և  կո փում են մար դուն։քք ղղ ցցցցցցցց կկկկ փփփփփ րրրրրրդդդդդդդ

ԴԴուք որ եպես հհամմալսարաննիի ննոր աշխխատա
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Հեքիաթը  շարունակվում է

 Տա րեսկզ բին « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յու նը ի րա կա նաց րել էր մի շարք մի ջո ցա ռում ներ՝ 
ուղղ ված հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րում բուժ վող 
ե րե խա նե րին։ Դ րանց գլխա վոր նպա տակն էր ե րե խա-
նե րի օրը դարձ նել տոն, իսկ բուժ ման պրո ցե սը՝ ա վե լի 
հեշտ ու տա նե լի։ Այս և ն մա նօ րի նակ ծրագ րե րի ար-
դյու նա վե տութ յան մա սին պատ մում է « Մու րա ցան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի խա-
ղա թե րա պիա յի բա ժան մուն քի հո գե բան  Լու սի նե  Հով-
հան նիս յա նը, ով ան ձամբ զբաղ վում է այդ ծրագ րե րով 
և  ու նի բազ մամ յա տա րի նե րի փորձ։

-  Հա մաշ խար հա յին պրակ տի կա յում մեծ կի րա ռու-
թյուն ու նեն արտթե րա պիա յի, հե քիա թա թե րա պիա յի, 
ե րաժշտա թե րա պիա յի, խա ղի  մե թոդ նե րը։ Ս րանք հա-
տուկ հո գե բա նա կան բու ժա կան մե թոդ ներ են, ո րոնք 
օգ նում են հի վան դի հո գե կան նե րաշ խար հը շե ղել հի-
վան դութ յան և  բու ժա կան պրո ցե դու րա նե րից, ին չի 
արդ յուն քում ու նե նում են կազ դու րիչ, 
հանգս տաց նող, տրա մադ րութ յու նը 
բարձ րաց նող և  այլ դրա կան ազ դե-
ցութ յուն ներ։  Մենք, ու սում նա սի րե լով 
շվե դա կան փորձը և  հա մա գոր ծակ ցե-
լով ա ռա ջա տար կլի նի կա նե րի հետ, 
աշխատում ենք հետ չմնալ այս բնա գա-
վա ռում։ Դ րա վառ ա պա ցույցն է « Մու-
րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
խա ղա թե րա պիա յի բա ժան մուն քը և 
« Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա-
լի րի ակ նա բուժութ յան կլի նի կա յում 
գոր ծող արտթե րա պիա յի կա բի նե տը։ 
Ի դեպ՝ վեր ջինս տա րեսկզ բին վե րա-
նո րոգ վեց, ամ բող ջութ յամբ կա հա վոր-
վեց և  ան հրա ժեշտ սար քա վո րում նե րով 
համալրվեց « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա-
կան կազ մա կեր պութ յան շնոր հիվ։ Իսկ 
ին չո՞ւ հենց արտթերա պիան։ Ա ռա ջին 
պատ ճառն այն է, որ ե րե խա նե րը շատ 
են սի րում նկա րել։  Բա ցի այդ՝ նրանք 

նկա րե լով մար զում են ի րենց աչ քե րը, և 
 վեր ջա պես, նկար նե րը, ո րոնք նրանք նկա-
րում են (ի դեպ՝ մենք դրանք բո լո րը հա-
մա րում ենք ար վես տի գոր ծեր) շատ բան 
են պատ մում ի րենց հե ղի նա կի հո գե կան 
վի ճա կի մա սին։ Այս պի սով՝ արտթե րա-
պիա յի մե թո դը ա վե լի հա ճե լի է դարձ նում 
բու ժու մը, թող նում է բու ժիչ ազ դե ցութ յուն 
տե սո ղա կան ա պա րա տի վրա և  օգ նում 
է վա ղա ժամ հայտ նա բե րել առ կա հո գե-
բա նա կան խնդիր նե րը։  Մե թո դի էութ յու-
նը կա յա նում է նրա նում, որ ե րե խա նե րը 
բու ժա կան պրո ցե դու րա նե րի ա վար տից 
հե տո  այ ցե լում են արտթե րա պիա յի սեն-
յակ՝ հեր թով փա կե լով աչ քե րը նկա րում 
են մեկ աչ քով։ Այդ նկար նե րը, ի հար կե, 
ու սում նա սիր վում են հո գե բա նի կող մից՝  
հո գե բա նա կան խնդիր նե րի հայտ նա բեր-
ման նպա տա կով։  Մի շատ կար ևոր հան-
գա մանք ևս. նկար նե րի մեծ մա սը ի րենց 
տեղն են գտնում կլի նի կա յի պա տե րին, և  
ե րե խան, այ ցե լե լով կլի նի կա և  տես նե լով 
իր ստեղ ծա գոր ծութ յու նը պա տից կախ-

ված, ոգ ևոր վում է և  ա վե լի հա ճույ քով է այ ցե լում բուժ-
ման պրո ցե դու րա նե րին։ Այս ա մե նը, ի հար կե, մեծ ազ-
դե ցութ յուն է թողնում բուժ ման արդ յու նա վե տութ յան 
վրա։ Արդ յունք նե րի մա սին ա վե լի լավ կխո սեն կլի նի-
կա յի բու ժող բժիշկ նե րը։

Ինչ վե րա բեր վում է խա ղա թե րա պիա յի բա ժան մուն-
քին՝ նշեմ, որ այն գոր ծում է 10 տա րուց ա վելի, և  դա 
բա վա կա նին մեծ ժա մա նակ է, որ խո սենք արդ յունք նե-
րի մա սին։  Հի վան դա նո ցում գտնվող և  բու ժում ստա ցող 
ե րե խա յի ա ռօր յան պետք է կազ մա կերպ վի այն պես, որ 
նա չկենտ րո նա նա իր հի վան դութ յան և խնդ րի վրա, 
չմտա ծի այն մա սին, որ ին քը հի վան դա նո ցում է, այլ 
ոչ բա կում ըն կեր նե րի կամ սեն յա կում խա ղա լիք նե րի 
հետ։  Խա ղա թե րա պիան հո գե թե րա պիա յի մի մասն է, 
որ տեղ կի րառ վում է 2 հիմ նա կան մե թոդ։ Ոչ դի րեկ տիվ 
մե թո դի դեպ քում ե րե խան խա ղում է, իսկ մաս նա գե-
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տը կող քից դի տում և  փոր ձում է գտնել հնա րա վոր 
խնդիր նե րը։ Իսկ դի րեկ տիվ մե թո դի պա րա գա յում, 
մաս նա գետն ինքն է ուղ ղոր դում ե րե խա յին խա ղի 
ընտ րութ յան հար ցում։ Օ րի նակ, ե թե ե րե խա յի մոտ 
կա ար տա հայտ ված վախ բու ժաշ խա տող նե րի կամ 
բուժ հիմ նար կի  նկատ մամբ, նրա հետ ան պայ ման 
խա ղում են «բժիշկ-բժիշկ», և  ե րե խան   ստանձ նում 
է բժշկի դե րը։ Ու նենք նաև հի վան դա նո ցա յին դպրոց, 
որ տեղ կազ մա կերպ վում է եր կա րատև բու ժում ստա-
ցող ե րե խա նե րի ու սու ցու մը՝  փոք րիկ գրա դա րան, 
սպոր տա յին անկ յուն և  այլն։  Սերտ հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը հի վան դա նո ցի բա ժան մունք նե րի և  պո-
լիկլի  նի կա յի հետ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ժա մա-
նա կին հայտ նա բե րել և շտ կել այն պի սի հո գե բա նա-
կան խնդիր ներ, ինչ պի սիք են կա մա կո րութ յունը, ագ-
րե սիան, վար քա յին խան գա րում ները, կոնֆ լիկտա յին 
ի րա վի ճակ ները։ 

 Կազ մա կեր պում ենք բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ, 
տո նում ենք օ րա ցույ ցա յին բո լոր տո նե րը և  մի շարք 
մտա ցա ծին տո ներ ևս։ Անց յալ տա րի ա մա նո րին « Հե-
րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը  Հա-
յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմ նադ րա մի և ԵՊԲՀ 
Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի հետ միա սին կազ մա-
կեր պե ցին մեր կլի նի կա յում բու ժում ստա ցող, ինչ-
պես նաև պո լիկ լի նի կա յում ամ բու լա տոր այ ցի ե կած 
ե րե խա նե րի ա մա նոր յա հան դե սը։ Բո լո ր երեխաները 
ստա ցան ա մա նոր յա նվեր ներ։ Ն վեր ներ ստա ցան 
նաև « Հե րա ցի» պո լիկ լի նի կա յում այ ցի ե կած ե րե խա-
նե րը։ 

Ա պա գա յի հա մար ցան կութ յուն կա ու նե նա լ « Ծի ծա-
ղի սեն յակ»՝ կոր հա յե լի նե րով և ջ րա յին թե րա պիա յի 
անկ յուն։  Սա կայն ա մե նա մեծ ցան կությունս այն է, 
որ բա ժան մուն քը տե ղա կայ վի ա ռա ջին հար կում, և 
 մենք հնա րա վո րութ յուն ու նե նանք օգ տա գոր ծե լ նաև 
բա կը։ Ա մեն տա րի, այ ցե լե լով Շ վե դիա յի և  եվ րո պա-
կան այլ երկր նե րի ա ռա ջա տար կլի նի կա նե րի խա ղա-
թե րա պիա յի բա ժան մունք ներ, ու սում նա սի րում ենք 
այն տե ղի նո րութ յուն նե րը և  փոր ձում դրանք ու նե նալ 
նաև մեզ մոտ։ Կ լի նի կա յի ղե կա վա րութ յան կող մից 
միշտ ստա նում ենք ա ջակ ցութ յուն և «կա նաչ լույս»՝ 
նույ նիսկ ա մե նա խենթ մտքե րի հա մար։  Հի վան դա նո-
ցա յին ծաղ րա ծու  Զի զին  վառ օ րի նակ նե րից մեկն է, 
ով ար դեն ե րեք տար վա պատ մութ յուն ու նի: 

 Շ նոր հիվ նման վե րա բեր մուն քի՝ մեր բա ժան մուն քը 
ոչն չով չի զի ջում զար գա ցած երկր նե րի ա ռա ջա տար 
կլի նի կա նե րի նմա նօ րի նակ բա ժան մունք նե րին, ին-
չի հա մար շատ շնոր հա կալ եմ։ Շ նոր հա կալ եմ նաև 
« Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յա նը, 
մեզ օգ նող բո լոր կազ մա կեր պութ յուն նե րին և, ի հար-
կե, կա մա վոր նե րի մեր մեծ բա նա կին՝ ցու ցա բե րած 
ա ջակ ցութ յան և  հո գա տա րութ յան հա մար։



ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
APAGA BZHISHHKK
(FUTUREU  DOCTOR)

Գլլխախավորր խմխ բագիր
ՍԵԴԱ ԽԽԱԱՉԱՏ� ՐՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Editoror
SESEDA TORROSYAN

ԹղԹղթթակից
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲԲՅԱՆՆ

Անգլերեն նյ&թերի պապատատասխսխանանատ& 
ԱՆԱՆԱՀԻՏԻՏ ԴԴԵՄԵՄ� �ՐՉՅԱՆ

Հաամամակակարգչայիիիիինննննն ձևձձձձ ավորող
ՎԱՎԱՐԴՐ � ՀԻ ՄԵԼԵԼԵԼԼԼԼԻԻՔԻՔԻՔՔՔՍԵ ԱՆ

ԼրԼրատա վաաական գործ& նե& թյ& ն իրականացնող՝
Երևանիիի Մխիթար Հերաց&  անվան պետական 

բժշկական համալսարան հիմն ադրամ:
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարարրրր դատ&թյան

նախարար& թյ& ն& մ:
Գրանցման վկայական՝ N 299

Տպագրվ& մ է
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուսումն ական 

կենտրոնի տպագրատանը:
Հասցե՝ Երևան 0025, Կորյ& նի փ. 2
Հեռախոս՝ (060) 62-12-46, 2-46, 2-47

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

Տպաքքքքքաաաանաա ակը՝ 300 օրինակ
Անվճար


